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Občanské sdružení Železnohorský region
Rok 2010 byl pro rozvoj a činnost občanského sdružení zajímavý a pestrý. Vzniklo
mnoho zajímavých aktivit na základě dobrovolné iniciace a následné práce členů a
odborných spolupracovníků. Podařilo se dotáhnout k realizaci množství připravených
projektů jak přímo občanského sdružení, tak jednotlivých členů.
V rámci podpory posílení vztahu místních obyvatel k Železnohorskému regionu
byly pořádány akce tradiční i vytvořeny akce nové. Dubnová 4-denní akce Dny
Železnohorského regionu prezentující území regionu společně s členskými subjekty
se stala již tradiční, měla velký ohlas u návštěvníků. Tato akce bude probíhat každý
rok v polovině dubna v rámci představení novinek v regionu.
Zásadní novou aktivitou bylo vytvoření Programů pro školy v rámci mimoškolní
výuky, která volně navázala na akce Sestav si plán výletů a Putování za poznáním
Železnohorského regionu. Na zpracování programů se podíleli členové komise pro cestovní
ruch občanského sdružení společně s odbornými pedagogickými pracovníky místních škol
a odborníky na mimoškolní činnosti. Programy jsou distribuovány školám místním i z okolí.
Vychází z rámcových vzdělávacích programů a
nabízí široké možnosti mimoškolní výuky přímo
v terénu s praktickými ukázkami jak v přírodě,
tak v historických centrech a podnikatelských
areálech. Vzdělávací programy jsou připraveny
i s nabídkou doprovodných a odborných služeb.
V rámci účasti již ve II.ročníku evropské
soutěže EDEN se Železnohorskému regionu
povedlo prosadit mezi začínajícími regiony
v oblasti koncepčního rozvoje cestovního
ruchu a informace o jeho zajímavostech se
staly součástí celorepublikové prezentace materiálů agentury Czechtourism.
V září se centrála Železnohorského regionu díky Městu Heřmanův Městec
navrátila na původní adresu č.p. 288

SLOVO PŘEDSEDY
Právě pročítáte stránku
dalšího, již druhého vydání “Zpravodaje Železnohorského regionu”.
Jeho vydavatelem je
seskupení 5 mikroregionů, 20 podnikatelských subjektů a 11
neziskových organizací, seskupení osob, kterým není lhostejný život v regionu zvaném Železnohorský, pojmenovaném podle
téměř neznámé a pro turistiku méně uznávané a propagované oblasti Železných hor. Místní akční skupina
Železnohorský region se od svého založení v roce 2005
snaží o vyburcování obyvatel ke zvýšenému zájmu o rozvoj této oblasti, zachování kvalitního životního prostředí,
udržení čistoty ovzduší a vody. Vychovává k citlivému
hospodaření v přírodě s cílem maximálně ji chránit.
Navrhuje obnovu památek připomínajících bohatou historii tohoto kraje. V rámci možností provádí vhodnou
cílenou propagaci, a tím zve k návštěvě turisty, kteří
pro svůj pobyt potřebují vytvořit sí služeb, zejména
ubytování, stravování, dopravy, a tak mohou napomoci
vzniku nových pracovních příležitostí. V minulém čísle
jsme Vás informovali o některých vytvořených hodnotách, toto číslo jenom dokumentuje další výsledky.
Hotova je úprava prostranství v Bojanově, zřízen park
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na náměstí do nově zrekonstruovaného multifunkčního objektu v Heřmanově
Městci.
V letním období proběhla celorepubliková kontrola administrativní činnosti místních akčních skupin komisí složenou z pracovníků Ministerstva zemědělství, Státního
zemědělského intervenčního fondu a dalších organizací. Činnost místní akční skupiny
Železnohorský region byla vysoce hodnocena a zařazena mezi nejlépe pracující MAS
v České republice, především s ohledem na vysoký stupeň dobrovolnické práce všech
zúčastněných, za šíři vlastních aktivit mimo realizaci Strategického plánu LEADER a za
prohlubování spolupráce mezi občanským sdružením, školami, podnikateli a dalšími subjekty v regionu. Dne 27.8.2010 u příležitosti II. ročníku Večera venkova na výstavě Země
Živitelka zástupce Železnohorského regionu převzal ocenění z rukou ministra zemědělství.
Je zde tedy na místě poděkování za dlouhodobou dobrovolnou práci, nápady a dobrou
vůli všem, kteří se účastní na přípravách a realizacích akcí aktivně či pouze s akcemi
sympatizují a podporují je např. svojí návštěvou, využíváním či šířením informací.
Kateřina Korejtková, manažerka Železnohorského regionu

u Husova sboru v Heřm. Městci, výstavba sportoviště
v Klešicích a další akce, se kterými se seznámíte
na dalších stránkách. Jsme partnery významných
společenských a sportovních akcí např. organizací
masopustů, vítání jara, běžeckých závodů v Nasavrkách a mnoha dalších. Jsme organizátory „Dnů
Železnohorského regionu“, spolupořadateli „Tradic
Železnohorského regionu v areálu rozhledny Barborka,
či Babího léta na Konopáči. Do své aktivity jsme pozvali
informační centra v okolí a společně nabízíme „Putování
za pověstmi“, „Vítejte i vy“, fotografickou soutěž a
hlavně společně vytváříme měsíční „Přehled akcí“, který
je k dispozici na všech obecních úřadech a našich webových stánkách. Opět jsme se účastnili dalšího ročníku
prestižní evropské soutěže EDEN a velice si ceníme
vyhodnocení Ministerstvem zemědělství České republiky na výstavě Země živitelka v Českých Budějovicích.
V souvislosti s těmito výsledky bychom chtěli všem,
kteří se na nich podíleli poděkovat, zejména starostům
obcí, kteří ukončili svoje působení po komunálních
volbách. Nově zvoleným přejeme pevnou mysl při rozhodování a těšíme se na jejich spolupráci.
Ne všechno se však daří a tak přijměte pozvání do
našeho Železnohorského regionu, sledujte naši činnost
a kriticky ji zhodnote nebo nabídněte náměty pro další
rozvoj našeho regionu.

Umí plavat, lyžovat
a své hory milovat.
Rád poznává, provede,
leccos se mu povede.
Každého z nás uvítá rád,
se slušnými lidmi je kamarád.
Autor: RNDr. F. Bárta
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Mládě výra Železnohoráček vás bude od r. 2011 provádět všemi
kouty a aktivitami regionu. Jinak také Výr železný a zlatý - dle
svých barevných pírek s odkazem na historii regionu v podobě
místních zlatonosných toků a krále Přemysla Otakara II., který
ve 13. století založil nedaleké město Chrudim. Doufáme, že spolu
s ním bude naše občanské sdružení růst, nabírat rozum, sílu a moudrost.

Tedy „VÍTEJTE I VY“ v našem Železnohorském regionu.
Bohumil Starý, předseda

členové a spolupracovníci Železnohorského regionu
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Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí
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Občanské sdružení úspěšně pokračuje v realizaci
Strategického plánu LEADER „Návrat ke kořenům“,
jenž se skládá z výběrů projektů jednotlivých žadatelů
k realizaci z Programu rozvoje venkova 2007-2013
a potřebné administrace spojené s koordinační a
poradenskou činností. Zdárná realizace projektů
spočívá především v dobré spolupráci pracovníků
a představitelů občanského sdružení a žadatelů.
V současné době je zdárně ukončených 10 projektů
a 12 projektů se připravuje k realizaci v r. 2011.

a pak bude čistě na vás a na vaší chuti a vůli, jakou
aktivitu si vyberete a jakou formou ji budete trávit.
Již II. ročník 4-denní akce „Dny Železnohorského
regionu“ se uskutečnil 15. – 18. dubna 2010.
III. ročník bude pro vás připraven ve dnech
14. - 17. dubna 2011. Tyto akce mají vždy za cíl
prezentaci novinek a méně známých atraktivit
v regionu, nejen v oblasti cestovního ruchu, ale
i v rámci zkvalitňování života na venkově. Při
II.ročníku dne 15. 4. proběhla tradičně zahajovací
akce pro pracovníky infocenter a další odborníky
z oblasti cestovního ruchu regionu v hotelu Bujnoch
v Přelouči. Dne 16. 4. proběhl den otevřených dveří
ve všech pěti infocentrech regionu. Obyvatelé,
návštěvníci a nově také zástupci škol i s dětmi měli
možnost získat aktuální informace o akcích, nové
prezentační materiály Železnohorského regionu, Pardubického kraje a sousedních regionů. Dne 17. 4.
proběhl již pátý turnus autobusového putování po
regionu pro návštěvníky a místní obyvatele. Akce
proběhla v duchu osvěty a podpory místních projektů,

V objemu činnosti však realizace vlastních aktivit,
především v oblastech celkové propagace regionu a
podpory aktivit v oblasti cestovního ruchu, převažuje.
V této oblasti rozvíjíme a koordinujeme spolupráci
všech subjektů v regionu, kteří mají zájem spolupracovat a vzájemně se podporovat. Výsledky akcí a aktivit
zveřejňujeme v rámci propagačních akcí mezi občany.
V oblasti prezentace aktivit pro rok 2011 se k zavedené značce „VÍTEJTE I VY“, Železnohorský region připojilo i výří mládě Železnohoráček.
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Uvidíte ho například
na lyžích, na kole,
s batůžkem, a tak
vám bude napovídat, jakou
aktivitu by vám
rád představil
a jaká činnost
je v dané oblasti nejvhodnější.
Může se však
splést, protože se
jedná ještě o mládě,
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patriotismu a zkvalitnění regionálního turistického
ruchu v rámci všeobecného rozvoje venkova. Dne
18. 4. proběhl Den otevřených dveří v podnikatelských areálech členů Železnohorského regionu,
o kterých informovala média Český rozhlas Pardubice a Chrudimský deník. Obyvatelé a návštěvníci
měli jedinečnou možnost navštívit zajímavá místa
s výhodným bonusem, jenž měl podobu volného
vstupu či obdržení drobné pozornosti. Mezi areály
byly kvalitní stálice: Farma Slunečný Dvůr, Synagoga a Gallery Cyrany v Heřmanově Městci, Expozice
Po stopách Keltů v Nasavrkách, Areál rozhledny
Barborka v Horních Raškovicích, Hrad Lichnice
a Galerie Cipryán v Podhrádí. Mezi novinky sezóny
patřila např. kavárna JO KAFÉ v Ostřešanech.
Účastníci všech akcí po dobu 4 dnů opět vysoce
hodnotili možnosti poznávání projektů, aktivit a
atraktivit a dostalo se jim množství tipů a podnětů
pro plánování svých vlastních volnočasových
aktivit v regionu.
Dne 18. 9. 2010 proběhlo slosování výherců
II.ročníku Velké razítkové soutěže Železnohorského
regionu. Výhercem se může stát každý, kdo si zakoupí jeden pohled s tématikou či záběry z území
Železnohorského regionu a opatří je 5 různými razítky
z území. Kde najdete 96 razítek se dozvíte z mapy
razítkových míst, která je k dispozici v infocentrech.

Zapojit se můžete kdykoli, slosování probíhá 2x ročně.
Lákavé ceny věnované členy občanského sdružení
stojí za to. 1.cenu - víkendový pobyt v Autokempinku
Konopáč (cenu věnoval Autokempink Konopáč, s.r.o.)
vyhrála Lenka Štěpánková z Bučiny u Prachovic.

Fotosoutěž na téma „Postřehy ze Železnohorského
regionu“ probíhala od 15. 4. do 31. 8. 2010. Také
ona již má svého výherce - Kristýnu Petráňovou
z Heřmanova Městce. Vítěznou fotografii nazvanou
Zimní zámek v Heřmanově Městci vybrali návštěvníci
Babího léta na Železných horách v areálu autokempinku Konopáč. Výherkyni patří výhra v podobě
fotoaparátu OLYMPUS. Pokud jste se zúčastnili,
můžete v propagačních materiálech ŽR objevit
i svoji fotografii. Věříme, že budete mít radost, jak jste
přispěli ke zkvalitnění prezentace vašeho regionu.

Na území Železnohorského regionu probíhá i soutěž
„Putování za pověstmi Chrudimska-Hlinecka“.
Turista má za úkol obejít min. 8 míst (ze 14-ti)
s Putovní knížkou, ve které je 14 pověstí z celého
území Turistické oblasti Chrudimsko-Hlinecko. K těmto
vybraným místům je vždy určena jedna soutěžní otázka, po jejím zodpovězení získáte vždy v informačním
centru dva nebo tři dílky puzzle, ze kterých po sesbírání všech sestavíte unikátní kreslenou mapku.
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Služby a aktivity centrály MAS ŽR:
• Informace pro žadatele
v rámci realizace SPL
• Pořádání vzdělávacích akcí
a seminářů
• Konzultace projektových
záměrů
• Spolupráce při zpracování
a podání žádostí
• Poradenské středisko
v rámci Zelená úsporám
• Zajišování celkové
administrace SPL
• Poskytování informací
v oblasti cestovního
ruchu pro návštěvníky,
obyvatele, zájmové
subjekty, školy
a podnikatele
• Zajišování
celkové prezentace
a marketingu regionu
• Poskytování
propagačních
materiálů
• Zajišování
kontaktů s partnerskými MAS a
dalšími subjekty
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Programy pro školy v rámci mimoškolní výuky mají
dlouhodobou historii a nesou se v prvotním duchu
podpory místního patriotismu tak, aby především
děti znaly svůj region, své bezprostřední okolí s přírodou, památkami, aktivitami a službami. Aby se
dokázaly orientovat v potřebách a zdrojích svého regionu a aby se naučily využívat místní služby. Dále aby
své praktické znalosti místního regionu dokázaly propojit se znalostmi teoretickými získávanými ve škole.
To je důležitý krok k tomu, aby děti měly svůj region
rády, aby v něm žily a v dospělosti ho podporovaly.
Ke zpracování programů pro školy se přistupovalo
velmi zodpovědně za spolupráce pedagogických
pracovníků a odborníků na mimoškolní činnosti ve spolupráci s pracovníky informačních center.
Jedná se o detailní připravené programy
odpovídající rámcovým vzdělávacím plánům pro
1. – 9. ročník základních škol s pružnou modifikací pro školy mateřské, střední a zájmová uskupení pracující se školní mládeží se zaměřením
na vlastivědu, přírodopis, zeměpis a ekologickou
výchovu. Programy jsou připraveny formou cílených
a tématických výletů či exkurzí po Železnohorském
regionu v rámci školní či mimoškolní výuky. Nabídka je
koncipována formou ucelených programů s obsahem
určení: konkrétní ročník, výukové téma, odpovídající
předmět, cíl exkurze/výletu s obsahem, orientační
cenová kalkulace dopravy z místa školy do místa
určení, definování doplňujících aktivit, služeb a aktivit
navazujících. Pro ročníky 1.-5. jsou zpracovány ukázkové pracovní listy. Další modifikace pracovních listů,
vědomostní kvízy a ucelené manuály programů pro vedoucí a pedagogické pracovníky akcí jsou v postupném
zpracování.
Programy pro školy navazují na projekt “Animace
- nová výuková metoda pro školy” realizovaný
v rámci OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost,
a na vzdělávací program určený pro pedagogy akreditovaný na MŠMT, který vznikl v rámci realizace tohoto
projektu. Projekt realizuje Institut rozvoje evropských
regionů, o.p.s., člen Železnohorského regionu a jeho
partner Východočeská galerie v Pardubicích. Metoda
animace zprostředkovává umění / kulturu / historii /
přírodu prostřednictvím prožitého zážitku a aplikuje
vše do školní výuky. Projektu se zúčastnili pedagogičtí
pracovníci se svými žáky mnohých škol Pardubického
kraje, vč. Železnohorského regionu www.irer.cz.

Centrála Železnohorského regionu se od
1. 9. 2010 díky Městu Heřmanův Městec
navrátila na náměstí do nově zrekonstruovaného
a vytvořeného multifunkčního objektu města,
kde vedle krásné knihovny a zázemí pro zájmové
aktivity vznikly prostory pro infocentrum Heřmanoměstecko s výstavními plochami v přízemí a
v patře společné prostory pro mikroregion
Heřmanoměstecko a MAS Železnohorský region.
Dále v objektu dostala možnost využívat prostory i Společnost přátel Železných hor, jenž
je významným členem MAS ŽR. Tím centrála
Železnohorského regionu dostala možnost rozšířit
své služby členům a občanům.

OHORS

Platnost: od 1.1. 2011

ŽELEZN

• mimoškolní výuka
• poznávání funkce přírody, krajiny a sídelních celků
• poznávání tradičních i novodobých aktivit regionu
• zábava
• navazující aktivity pro žáky a zájmové skupiny

Železnohorský region
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V rámci zkvalitnění a rozšíření
propagace se Železnohorský
region opět zúčastní soutěže
Europen Destination of Excellence – EDEN, která je
pořádána agenturou CzechTourism.
V roce 2010 se Železnohorský
základních škol
region zúčastnil s turistickým produktem „Z potůčku
potok, z říčky řeka“, jenž
zaznamenal velký úspěch
jak přímo v soutěži, tak při
= 

prezentacích na veletrzích
< "",÷
a akcích cestovního ruchu
“VÍTEJTE I VY”
(Písek, Chrudim, Hradec
Železnohorský region
Králové) či v regionu při
www.maszr.oblast.cz
využívání zájmovými subjekty.
Svojí účastí v soutěžních
ročnících 2009 a 2010 se Železnohorský region zapojil mezi podporované regiony agenturou Czechtourism,
která zajišuje propagaci v oblasti cestovního ruchu
České republiky. Pro r. 2011 se bude Železnohorský
region účastnit s projektem Vápenictví a geologie
Železných hor – Berlova vápenka v Třemošnici za
spolupráce Města Třemošnice.

Centrála
Železnohorského
regionu

www.maszr.oblast.cz
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Realizované projekty v rámci 1. výzvy v r. 2009 (realizace 2010)
s dotační podporou MAS Železnohorský region v rámci realizace
SPL Návrat ke kořenům.

1

Regenerace zahrady u kostela
Církve československé – husitské v Heřmanově Městci

Církev československá – husitská v rámci
regenerace zahrady vysadila stromy a keře,
zpevnila plochy a osadila odpočinkové lavičky.
Zahradu mohou využívat všichni návštěvníci.
Projekt byl realizován v celkové výši
256 000,- Kč.

Parková úprava nádvoří
mlýna a zahrad, určených
ke kulturním akcím

2

Nadace Bílý Jeřáb v rámci parkových úprav vysadila stromy, keře a trávník. Zpevnila venkovní plochy. V areálu mlýna v Mladoticích byly osazeny
lavičky, osvětlení, stojany na kola, informační
tabule a soubor herních prvků. Areál je volně
přístupný všem návštěvníkům. Projekt byl realizován v celkové výši 607 644,- Kč

5

3

1
3 Obnova a výstavba v oblasti
sportu a volnočasových aktivit –
rekonstrukce sportovních ploch

9

4
10

Obec Klešice vytvořila oplocené multifunkční hřiště,
které je doplněno hrací věží s houpačkami a drobnými
atrakcemi. Je zde také vytvořeno místo pro sezení
s lavičkami a stolky. Hřiště slouží občanům jak pro
sportovní, volnočasové i společenské akce, tak dětem
a mládeži pro zájmovou činnost. Projekt byl realizován
v celkové výši 588 278,- Kč.

Vytvoření klidové
části obce

4

Obec Hošalovice vytvořila klidovou část
obce, kde jsou osazeny thúje a keře. Je
zde vytvořena plocha pro kočárky a kola,
která je doplněna lavičkami a stoly. Realizací tohoto projektu vzniklo prostředí pro
volný a bezpečný pohyb matek s dětmi
a dalších občanů. V rámci akce byl také
pořízen plotostřih a malotraktor na údržbu
zeleně. Projekt byl realizován v celkové výši
292 291,- Kč.

2
Kovářov
Hořelec

5

Regenerace areálu rozhledny
Barborka pro volnočasové
aktivity

V Areálu rozhledny Barborka v Horních Raškovicích
u Svinčan byla vytvořena Obcí Svinčany stezka „Bu
FIT“ s 9 stanovišti. Areál byl obohacen dvěma sadami
na sezení se stoly a 5 herními prvky pro děti. Vzniklo
také ucelené ohraničení areálu se vstupní branou.
Projekt byl realizován v celkové výši 466 260,- Kč.

4
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Tyto a další zajímavé projekty můžete kdykoli navštívit samostatně
nebo společně s námi při každoročních Putováních za poznáním
Železnohorského regionu.

6

8

Park v Bojanově

Městys Bojanov vytvořil v centru
obce park o rozloze 3000 m2,
kde byly vysazeny keře a stromy. Areál byl doplněn lavičkami
se stoly a souborem hracích
prvků pro děti. Na údržbu ploch
byl pořízen křovinořez. Projekt
byl realizován v celkové výši
503 523,- Kč.

7

Výsadba dřevin
s funkcí biocentra

7

Obec Rozhovice vysadila dřeviny na ploše
2913 m2. Bylo vysazeno 1000 ks borovic lesních a 1000 ks dubu letního. Výsadba dřevin
proběhla na pozemku kolem potoka, a tak byl
vytvořen přirozený remíz s funkcí biocentra a
zároveň přírodní protihluková stěna zastavěné
části obce. Na údržbu ploch byla pořízena bubnová sekačka. Projekt byl realizován v celkové
výši 189 868,- Kč.

8 Rozšíření hospodářského dvora, místní komunikace a veřejného parkoviště

Holičky

Obec Srnojedy u obecního úřadu vybudovala zpevněné veřejné
parkoviště se třemi parkovacími místy. V rámci navazujícího
hospodářského dvora byla vytvořena bezprašná komunikace a
zpevněná manipulační plocha pro umístění kontejnerů na velkoobjemový a nebezpečný odpad a plocha pro umístění techniky sloužící pro údržbu obce. Projekt byl realizován v celkové
výši 529 032,- Kč.

Památky promlouvají

9

Město Heřmanův Městec v rámci nové
exterierové expozice navazující na stálou
expozici Gallery Cyrany vytvořilo a osadilo 12 informačních panelů u místních
významných památek v rámci městské
památkové zóny. Panely obsahují zajímavé
informace, vč. nákresů a dobových fotografií o jednotlivých památkách. Projekt
byl realizován v celkové výši 710 000,- Kč.

Kovářov

elec

6

10 Oprava místních
komunikací

Obec Vyžice opravila z poskytnuté dotace
1275 m2 silně poškozených povrchů místních komunikací. Oprava komunikací zvýšila
kvalitu bydlení v obci a zaručila i větší
bezpečnost pro chodce a především pro
cyklisty, jenž hojně využívají procházející
regionální cyklotrasu. Projekt byl realizován
v celkové výši 827 544,- Kč.
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Realizace Strategického plánu
LEADER 2008 – 2013
„Návrat ke kořenům“

VY ”
I
E
T
J
E
“ VÍT
ý region
orsk

Železnoh

Místní akční skupina ŽELEZNOHORSKÝ REGION, o.s.
vyhlašuje v období let 2009 – 2013 každoročně
výzvu pro žadatele z daného území (viz. mapa
regionu a seznam obcí na www.maszr.oblast.cz)
k podávání žádostí v rámci schváleného dokumentu Strategický plán LEADER „Návrat ke kořenům“
do následujících opatření/FICHÍ:

Podporované aktivity:
• Obnova a výstavba objektů a ploch v oblasti
veřejné správy, školství, zdravotnictví, kultury
a spolkové činností, sociální infrastruktury,
péče o děti, vzdělávání, zdraví, sportu,
volnočasových aktivit
• Pořádání vzdělávacích a kulturních aktivit
– pouze v návaznosti na realizaci prvního bodu

FICHE 1 – Návrat ke kořenům

FICHE 4 – Cestovní ruch

Příjemci dotace:
Obce, svazky obcí, nestátní neziskové organizace,
zájmová sdružení právnických osob, církve
Výše dotace: 90%
Podporované aktivity:
• Obnova kulturních památek a kulturního dědictví,
vč. úprav okolí
• Studie využití kulturních památek
• Vytvoření stálé výstavní expozice či muzea
• Pořádání vzdělávacích a kulturních aktivit
– pouze v návaznosti na realizaci prvních
třech bodů

FICHE 2 – Obnova venkova

Příjemci dotace:
Obce, svazky obcí, nestátní neziskové organizace,
zájmová sdružení právnických osob, církve
Výše dotace: 90%
Podporované aktivity:
• Obnova a výstavba místních komunikací
a zpevněných ploch
• Obnova technických sítí
• Obnova veřejných prostranství
• Osazení odpočinkového a městského mobiliáře
• Parkové úpravy a výsadby zeleně
• Nákup techniky na údržbu veřejné zeleně

FICHE 3 – Živý venkov

Příjemci dotace:
Obce, svazky obcí, nestátní neziskové organizace,
zájmová sdružení právnických osob, církve
Výše dotace: 90%

Aktuální dokumenty pro žadatele uvedeny na
www.maszr.oblast.cz - sekce Dokumenty –
LEADER 2008 – 2013 (dokumenty a podmínky
se mohou v průběhu období realizace SPL měnit).

Příjemci dotace:
Zemědělský podnikatel, nezemědělské podnikatelské
subjekty v oblasti cestovního ruchu
Výše dotace: 40 - 60%
(dle velikosti subjektu)
Podporované aktivity:
• Výstavba malokapacitního
ubytovacího a stravovacího zařízení
• Půjčovny sportovních
potřeb
• Plochy pro
sportovně
rekreační vyžití

FICHE 5
– Krajina krásnější

Příjemci dotace:
Zemědělský podnikatel
Výše dotace: 40 - 60%
(dle velikosti subjektu)
Podporované aktivity:
• Stavební obnova
a výstavba zemědělských
provozů pro živočišnou
a rostlinnou výrobu
• Obnova a výstavba
pastevních areálů
• Obnova a výstavba
manipulačních ploch
• Obnova a výstavba provozoven
• Technologie a vybavení provozoven

Seznam vybraných a schválených projektů
k realizaci v rámci 2.výzvy – realizační období 2011.
Číslo žádosti
Název žadatele Název projektu
Číslo Fiche dle SPL Celkové náklady
						
2010/02/001 Obec Bezděkov Regenerace centra obce Bezděkov
2
1 462 533,- Kč
2010/02/002 Obec Čepí
Stavební úpravy Obecního domu Čepí
3
430 244,- Kč
2010/02/003 Obec Mikulovice Oprava komunikace 54/14 a chodníku 54/1 vč. navazující zeleně
2
746 881,- Kč
2010/02/004 Obec Ostřešany Regenerace areálu pro volnočasové aktivity
2
534 000,- Kč
2010/02/005 Obec Lipoltice
Obnova vybraných místních komunikací včetně regenerace zelených ploch
2
495 813,- Kč
2010/02/006 Obec Rozhovice Oprava hřbitovní zdi v Rozhovicích
1
334 135,- Kč
2010/02/007 Obec Úherčice
Revitalizace návsi v místní části Zdechovice obce Úherčice
2
351 000,- Kč
2010/02/008 Obec Veselí
Venkovní kuželna se zázemím ve sportovně rekreačním areálu Veselí
3
445 801,- Kč
2010/02/009 Obec Urbanice
Komplexní regenerace návesního prostoru v Urbanicích
2
415 880,- Kč
2010/02/010 Obec Valy
Rekonstrukce provozního zázemí hřiště včetně přilehlých ploch
3
464 295,- Kč
2010/02/011 Obec Lukavice
Budova obecního úřadu – sanace vlhkého zdiva
3
636 000,- Kč
2010/02/012 Městys Bojanov Odpočinkové zóny Bojanov
3
332 840,- Kč
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Požadovaná
výše dotace
402 196,- Kč
322 682,- Kč
454 352,- Kč
400 500,- Kč
371 708,- Kč
250 600,- Kč
263 248,- Kč
334 350,- Kč
311 910,- Kč
348 468,- Kč
477 000,- Kč
249 629,- Kč
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Partnerství
						 a spolupráce
Železnohorský region se specializuje a vychází
ze spolupráce sektoru veřejného, podnikatelského a neziskového. Zástupci podnikatelského
sektoru mají největší členský podíl v občanském
sdružení. Jedná se především o podnikatele
zaměřené na cestovní ruch. Mezisektorová spolupráce zaručuje rychlý a kvalitní přenos informací
mezi jednotlivými subjekty, týkající se především
vzdělávání, zavádění nových metod v oblasti kvality
turistického ruchu a výměny zkušeností a aktuálních informací.
V rámci spolupráce s našimi členy vznikne unikátní
projekt občanského sdružení Boii - Výstavba keltské
vesnice v rámci Archeoparku Nasavrky, který byl
v r. 2010 vybrán k dotační podpoře z programu ROP
Severovýchod. Dle plánu by keltská vesnice měla
zahájit provoz na začátku r. 2013. V rámci výběru
projektů k podpoře z uvedeného dotačního programu
na území Železnohorského regionu bude ještě vybudován sportovně kulturní areál autokempinku Pláž
na Seči a opraven jeden z objektů Choltického
zámku.

V rámci členství v Celostátní síti pro venkov Pardubického kraje, za finanční podpory Ministerstva
zemědělství, Železnohorský region zajistil pro 10
MAS Pardubického kraje výrobu prezentačních
bannerů, které sjednotily důstojnou propagaci regionů
v rámci České republiky, např. v rámci celostátní konference VENKOV 2010. V rámci partnerství v dané
organizaci byla prohloubena spolupráce s Agrovenkovem v oblasti osvěty a podpory prezentace a odbytu
místní produkce a výrobků, jenž je koordinátorem akcí
MLS Pardubického kraje a Regionální potravina.

v rámci realizace. Přítomní z obou MAS konstatovali
výměnu zkušeností, poznatků a informací jako nedílnou
nutnost zkvalitňování a zefektivňování funkce jednotlivých MAS, která jednoznačně naplňuje uzavřenou
Deklaraci o partnerství a spolupráci z r.2006.
Ve spolupráci s Provozně ekonomickou fakultou
České zemědělské univerzity v Praze zahájilo na
území Železnohorského regionu svůj provoz první
konzultační středisko v Srnojedech v rámci programu E-senior – studium aktivních seniorů formou
interaktivních přednášek v rámci Virtuální Univerzity
třetího věku. Veškeré informace pro subjekty, které
by se do daného programu chtěly zapojit, obdržíte
v centrále MAS ŽR.

I nadále probíhá dlouhodobá spolupráce se Společností
přátel Pardubického kraje prostřednictvím pana
Jana Řeháčka, která ve svém tiskovém materiálu
zveřejňuje řadu zajímavých článků o akcích, subjektech či krásách Železnohorského regionu.
Navázána byla velmi dobrá spolupráce s Léčebnými
lázněmi Bohdaneč. Pro lázeňské klienty bylo zpracováno několik turistických výletů, při kterých navštívili
řadu zajímavých míst v regionu. V dalším období bude
nabídka rozšířena o nové atraktivity.
V oblasti cestovního ruchu probíhá dlouhodobá dobrá
spolupráce s Destinační společností Východní Čechy
– koordinátorem aktivit v dané oblasti na území Pardubického kraje. Jedná se o společnou prezentaci aktivit
založenou na bázi výměny informací a zveřejňování akcí
v našem regionu na celokrajské a vyšší úrovni. Veškeré
informace o dění a nabídce v oblasti cestovního ruchu
najdete na www.vychodnicechy.info.
Poděkování patří Pardubickému kraji za
dlouhodobou finanční podporu činnosti
Železnohorského regionu zaměřenou na tvorbu
akcí pro obyvatele a návštěvníky regionu a na
tvorbu projektů a propagačních materiálů,
se kterými se subjekt účastní prezentačních
akcí po celé ČR.

Ve spolupráci s dalším členem Železnohorského
regionu Obcí Čepí, jenž je nositelem a realizátorem
projektu Regionální škola obnovy a venkova
v Čepí zabývající se pořádáním odborných seminářů
pro představitele obcí a členských subjektů MAS
Pardubického kraje, se uskutečnilo několik zajímavých akcí. Zahraničního vzdělávacího semináře na
území MAS Dolní Morava, Slovenska a LEADER regionu v Maarsku se zúčastnilo 28 účastníků pod
záštitou a za účasti tehdejšího radního Pardubického
kraje, nynějšího senátora Ing. Petra Šilara. Během
tří dnů se účastníci setkali s představiteli místních
regionů, vzájemně si představili nejzajímavější řešené
projekty, vyměnili si množství zkušeností s realizací
akcí a navštívili realizované projekty v terénu. Další
zajímavou akcí byl seminář pro obce do 500 obyvatel
– Příklady dobré praxe ve Veselí.
V březnu 2010 se uskutečnil Výjezdní pracovní
seminář na území partnerské MAS Pošumaví
v rámci výměny zkušeností a poznatků. Během
dvou dnů členové Železnohorského regionu navštívili
množství realizovaných projektů v terénu a v rámci
setkání s místními představiteli si vyměnili zkušenosti
především s administrací projektů a s problémy
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V rámci přípravy a realizace akcí Železnohorský
region prosazuje spolupráci a vzájemnou provázanost tak, aby se aktivity subjektů nevylučovaly,
neomezovaly, ale naopak propojovaly ve funkční
celek. Na propojování a kombinaci aktivit se významnou měrou podílejí především informační
centra v regionu - Heřmanoměstecko, Přelouč, Třemošnice, Seč a Nasavrky, která jsou
důležitou součástí občanského sdružení. V rámci
kvalitní přípravy projektů v území zajišují průběžně
sběr dat a reakcí turistů na vytvořené aktivity,
které jsou využívány při tvorbě aktivit nových. Tyto
informace také slouží pro zvyšování kvalifikace a
certifikace služeb v oblasti cestovního ruchu.

Mikroregion Centrum Železných hor v r. 2010
dokončil ucelený systém zimních běžkařských tras
Železných hor. Vyznačil a protahuje na 75 km tras
vlastním skútrem se stopovacím zařízením mezi Nasavrkami, Krásným, Ústupky na Seči a Vápenným
Podolem. Zde jsou také místa pro parkování a stojany s mapovými podklady. O aktuálnosti technického
stavu tratí informuje 6 webových kamer. Nový systém tras najdete na http://trasy.czh.cz/. Při trati
jsou umístěny dva přístřešky pro turisty pro případ
špatného počasí a vybudována dvě místa dalekého rozhledu. Aktuální mapy tras obdržíte v infocentrech.

Podporujeme
zajímavé aktivity
našich členů

prostřednictvím se zavážel vápenec do všech pecí.
Jednalo se o unikátní způsob zavážení. Ale i doprava vápence k samotné vápence byla netypická, a to 5,5 km
dlouhou lanovou dráhou z prachovických lomů. V současné době je ve vápence umístěna veřejnosti
přístupná Expozice muzea vápenictví.

Hotel Bujnoch v Přelouči v r. 2010 značně rozšířil
své služby a vytvořil množství akcí pro místní
občany. Zaměřuje se mimo jiné i na divadelní, diskusní
večery a módní přehlídky. To vše spojené s gastronomickými zážitky a ochutnávkou kvalitních vín. Kurzy
sommelierského minima jsou stvořeny pro každého
milovníka vín. V r. 2011 by rád podpořil místní producenty regionálních produktů formou poskytnutí
venkovních prostor pro pořádání místních trhů.
www.hotelbujnoch.cz
Penzion Lipoltice se zaměřuje nejen na gastronomii
a služby ubytovacího charakteru, vč. welnes a relaxace, ale především se jedná o poskytování služeb dle
aktuálních potřeb venkova v duchu nových trendů a
zastupuje i kulturní centrum regionu. V rámci
pořádání akcí dlouhodobě spolupracuje s občanským
sdružením Studio DrUpIn, které představuje divadlo
malých forem, filmovou produkci a zábavu pro všechny
věkové kategorie. Při akcích je plně využíván „dětský
koutek“ s hlídáním tak, aby byla naplněna koncepce
akcí – setkávání všech obyvatel na venkově.
www.penzionlipoltice.cz

Svět loutek Černého divadla – na zámku v Cholticích byl vybudován svět vodníků a vodní říše.
V tomto kouzelném světě pohádek potkáte vedle
několika vodníků také Golema, Šeherezádu, Sněhurku
a sedm trpaslíků, Džina z lahve a řadu dalších pohádkových bytostí. Expozice černého divadla je
jediná svého druhu v Evropě. Na zámku je dále
pro veřejnost zpřístupněn prohlídkový okruh jižním
křídlem, ve kterém se nachází unikátní barokní kaple
sv. Romedia a obnovené vlastivědné muzeum s jedinečnou barokní lékárnou, s originálními barokními
skvosty i archeologickými nálezy.
Berlova vápenka v Závratci – technická památka
nedaleko Třemošnice, která byla po rekonstrukci otevřena
v červnu 2010. Vápenku postavenou mezi lety 1870
– 1880, koupila firma David Berl. K této vápence byla
přistavěna nová, menší, a byl vybudován výtah, jehož
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Výtvarník Josef Dvořáček tvoří v Ateliéru Josef
v Přelouči - PŘELOUČSKÉ DVORY. Každoročně
v září pořádá veřejnou ZAHRADNÍ GALERII. Setkání probíhají v příjemné atmosféře hlavně díky
velkému nadšení účinkujících s organizátory a
podpoře veřejnosti. Minulý žánrově pestrý 6. ročník
byl rozšířen o divadelně-taneční scénu v ulici Tylova.
V r. 2011 bude zahradní galerie ve znamení oslav
750. výročí povýšení Přelouče na město.
www.atelierjosef.blogspot.com

Ve stálé expozici Gallery Cyrany v Heřmanově
Městci se představují východočeští malíři a
sochaři 20. století. Lze konstatovat, že tvorba mnohých z nich přesahuje svou úrovní regionální rámec
a řadí se do vývoje našeho moderního výtvarného
umění, u některých, jako jsou František Kupka,
Bohumil Kubišta, Jindřich Štýrský, Josef Šíma,
Jan Zrzavý či Jan Kotík, dosahuje dokonce významu celoevropského. Tato kolekce maleb doplněná
kresbami, plastikami a reliéfy, vznikla systematickou
sběratelskou činností, které se po dlouhou řadu let
usilovně věnoval pardubický milovník umění Josef
Horák se svojí manželkou Emou Horákovou. Z této
sbírky zde můžeme najít díla od Karla Jana Sigmunda,
Zdeňka Sigmunda, Willy Horného, Lubomíra Mecla a
Jana Hlíny. Po prohlídce galerie Cyrany může každý
z Vás navštívit i přilehlou nově zrekonstruovanou synagogu nebo Městkou galerii a projít se po stezce
s 12 zastaveními s tématem památek městské
památkové zóny.

Zámek v Nasavrkách slouží celoročně návštěvníkům
a turistům. V přízemí najdete turistické informační
centrum a obřadní místnost, první patro patří expozici Po stopách Keltů a ve druhém patře se střídají
výstavy výtvarných umělců. Měsíce červenec a
srpen jsou věnovány Nasavrcké paletě - výstavě
známých českých výtvarníků, která se dočkala už 42
ročníků. V posledních letech tu vystavovali například
Jiří Bouda, Jan Odvárka, slovenský výtvarník Pavol
Král’ či Josef Minařík. V roce 2011 se můžete těšit
na výstavu Unie výtvarných umělců Pardubického kraje. Během Nasavrcké palety se pravidelně
koná Nasavrcké hudební léto - několik koncertů
uspořádaných ve výstavních prostorách “mezi obrazy”.
Jaro bude patřit výstavám obrazů Jarmily Čerevkové,
pracím žáků výtvarného oboru ZUŠ Slatiňany a
studentů grafické školy v Jihlavě, na podzim můžete
navštívit výstavu mandal Jiřího Štědroně, grafik a
kreseb Rudolfa Poláka a během adventu obrazy Jiřího
Císaře. V čase adventním ožívá zámek při pravidelných
nedělních adventních koncertech.

ZPRAVODAJ II./2011

Newsletter_strana 9: CYAN MAGENTA YELLOW BLACK

INFORMAČNÍ SYSTÉM
ŽELEZNOHORSKÉHO
REGIONU
Na území Železnohorského regionu v současné době mohou turisté využívat služeb
5 informačních center - Heřmanoměstecko, Nasavrky, Přelouč, Seč a Třemošnice. Mezi
informačními centry je velmi dobrá spolupráce, díky které vzniká řada nových turistických produktů, především kulturní kalendář akcí vydávaný na každý měsíc, obohacený
i akcemi z regionů sousedních.
Infocentra jsou tu pro vás:
- aktuální a podrobné informace o všech akcích, aktivitách a místních subjektech,
- informace o stravovacích, ubytovacích a dalších službách,
- propagační materiály o regionu a místních zajímavostech,
- prodej turistických známek, pohledů, map, upomínkových předmětů, aj.,
- sestavení itineráře výletu/návštěvy/exkurze dle požadavků pro individuální
návštěvníky i školní a jiné kolektivy,
- průvodcovské služby po místních zajímavostech,
- místa s veřejným internetem,
- prodej vstupenek na místní akce i v síti Ticketportál, TicketArt, Eventim
- inzerce v místních novinách a zpravodajích
- zveřejňování informací v databázích o místních podnikatelích a službách

Kontakty na turistická
informační centra regionu:
TIC Heřmanoměstecko
Centrála Železnohorského
regionu
Náměstí Míru 288,
538 03 Heřmanův Městec
Tel: 469 625 147
E-mail: infocentrum@mesto-hm.cz
Web: www.zeleznehory-hm.cz,
www.hermanomestecko.oblast.cz

TIC Nasavrky

i

i
centrála
Železnohorského
regionu

Aktuální informace Destinační
společnosti Východní Čechy
z oblasti cestovního ruchu
na území Pardubického kraje
na www.vychodnicechy.info.

i

i

i

#

Železnohorský region

Náměstí – Zámek 1,
538 25 Nasavrky
Tel: 469 677 566
E-mail: ic-nasavrky@ckmacek.cz
Web: www.inasavrky.cz

www.maszr.oblast.cz

TIC Přelouč

Hotel Bujnoch,
28. Října 1525,
535 01 Přelouč
Tel: 466 798 701
E-mail: icprelouc@email.cz
Web: www.hotelbujnoch.cz

SOUTĚŽNÍ
KUPON

TIC Seč

Platnost
od 1. 1. 2011
– 31.12. 2011

Chrudimská 94, 538 07 Seč
Tel: 469 676 900
E-mail: info@mestosec.cz
Web: www.mestosec.cz

= 

< "",÷

TIC Třemošnice

1. Máje 56,
538 43 Třemošníce
Tel: 469 611 135
E-mail: ic@tremosnice.cz
Web: www.tremosnice.cz/ic

a) zadní stranu vyplněného kuponu oscanujte
a zašlete na: infocentrum@mesto-hm.cz
www.maszr.oblast.cz

ZPRAVODAJ II./2011
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b) vyplněný kupon odstřihněte a předejte či zašlete
na jakékoli infocentrum regionu
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křížovka

1. Jaká je nejznámější restaurovaná židovská
památka v Heřmanově Městci?
2. Ohrazené keltské sídliště, jaké stávalo i nedaleko
Nasavrk, nazýváme?

9
8

3. U Sečské přehrady se nachází autokemp,
jak se jmenuje?
4. Jak se jmenuje technická památka
– vápenka v Třemošnici?
5. Co má je ve znaku město Přelouče? Pod stejným
názvem se vydává i přeloučský časopis.

4
1

3

5

6

6. K Seči se váže historie dvou hradů, Ohebu a….?
7. Jak se jmenuje herec, na jehož počest se každý
rok v Přelouči udílejí ceny za DABING, František… ?
8. Jak se jmenovala krutá panna z pověsti o hradě
Lichnici, která posílala na jistou smrt udatné rytíře?
9. Která řeka protéká Přeloučí?
10. U které dnešní vesničky v okolí Nasavrk stávalo
kdysi keltské město?
11. Jaké lázně byly dříve v Konopáči?

#

SOUTĚŽNÍ KUPON

r. 2011
Vyzkoušejte si své znalosti
o Železnohorském regionu
a získejte s námi cestovní lístek na Putování
regionem nebo si vyberte další z lákavých cen.
Informace můžete najít v tomto čísle Zpravodaje,
na webových stránkách www.maszr.oblast.cz
nebo v dalších materiálech regionu, které obdržíte
v každém infocentru regionu. Tam se také
můžete přímo na otázku zeptat.

Vyplňte tajenku:

Jméno: ....................................................................................................
Adresa: ....................................................................................................
Mobil: ......................................................................................................
e-mail: .....................................................................................................
věk: ¨ 0 – 15 let
¨ 16 – 30 let
¨ 31 – 60 let

V případě dobře vyluštěné tajenky
si vybírám jednu z uvedených cen:
1) 2 cestovní lístky na Putování po ŽR
2) kolekce propagačních materiálů ŽR
3) 2 volné vstupenky na akci ŽR dle nabídky

10 ¨ 61 a více let
www.maszr.oblast.cz

Všechny správně vyplněné kupony budou slosovány 2x do roka, a to v měsících
dubnu a září. O případné výhře budete po losování obratem informováni e-mailem.

= 

÷
< "",
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Přijměte pozvání na tradiční akce
v Železnohorském regionu
“VÍTEJTE I VY”
v r. 2011
Železnohorský region
Nezapomeňte, že podrobný
kalendář akcí na každý měsíc najdete
na www.maszr.oblast.cz nebo na vašich
obcích, školách, u členů atd. V případě,
že byste chtěli zasílat kalendář akcí přímo
na váš mail, předejte vaši adresu
do jakéhokoli infocentra regionu.
Dny Železnohorského regionu

= 

÷
< "",
Zimní táboření na Lichnici

Koná se tradičně na přelomu ledna a února. Kromě
nočního přespání na hradu Lichnice účastníky čekají tématické přednášky v nedaleké hospůdce v Podhradí.

Masopusty v Železnohorském region

Jako každý rok se v měsících leden a únor uskuteční
v mnoha vesnicích tradiční masopust. Tento rok
za návštěvu stojí masopust v Míčově, Třebosicích
a v Žlebských Chvalovicích.

Vítání jara

Pravidelný turistický pochod na počest prvního
jarního dne vychází z Ronova nad Doubravou a končí
na Pařížovské přehradě. Pořádají Skauti z Ronova nad
Doubravou v měsíci březnu.

Odemykání řeky Doubravy

Letos bude v dubnu již 20. ročník - pořádají Skauti
Ronova nad Doubravou. Akce se účastní stovky aktivních vodáků i spousta přihlížejících. Večer v sobotu
je v Ronově tradiční vodácký countrybál.

Dny Železnohorského regionu proběhnou v měsíci
dubnu před letní turistickou sezónou. V rámci
několikadenní akce budou představeny nové aktivity
v regionu. Termín akce bude 14. – 17. dubna 2011.
n Čtvrtek 14. 4.: Prezentace novinek pro profesionály v CR – akce pro pozvané odborníky.
n Pátek 15. 4.: Den otevřených dveří ve všech
infocentrech regionu s prezentacemi novinek v CR
– akce pro veřejnost a školy.
n Sobota 16. 4.: Putování za poznáním regionu
- autobusové putování po zajímavostech a lokalitách
regionu – akce pro veřejnost.
n Neděle 17. 4.: Dny otevřených dveří památek,
zajímavostí a podnikatelských areálů – akce pro
veřejnost.

Slavnosti budou probíhat hlavně na náměstí TGM
Přelouč a v přilehlých prostorách (zahradní galerie,
zahrada hotelu Bujnoch). K vidění budou stánky s tradičními řemesly, koňská střežení, dobový průvod
historických osobností městem, dechové kapely, tvorba autorských děl v průběhu oslav na zadané téma
(viz oslavy)…

Czech wine chalenge v Přelouči

2. - 3. června 2011 - Soutěž bude probíhat v rámci
oslav 750 let od povýšení města Přelouče. Myšlenkou
soutěže jest srovnání bouřlivě se rozvíjejícího
moravského a českého vinařství s víny mnohého světa.
Dále je smyslem propagace vín v regionu Přelouče a
okolí spolu s ukázkou a propagací turistických cílů pro
širokou veřejnost a zahraniční účastníky.

Národní šampionát mažoretek ČR

V Ronově nad Doubravou se 11. až 12. června 2011
koná tradiční soutěž kategorie – SÓLO A DUO.

Ptačí sobota u rybníka Hluboký

30. dubna 2011 proběhne akce poznávání flóry a
fauny nedaleko Libáně u Nasavrk. Ukázky mysliveckých
trofejí a loveckých zbraní, krátké exkurze s odborníky.

Pálení čarodějnice

Tradiční ohně spojené často s lampionovým průvodem,
pořádaná vždy posledního dubnového večera na
mnoha místech celého regionu.

Malá cena Nasavrk

35.ročník běhu pro děti a mládež v Kaštance v Nasavrkách se uskuteční 8. 5. 2011. Děti jsou rozděleny
do 7 kategorií podle věku, běží tratě od 45 m do 1750
m. Pořádá T.J. Sokol Nasavrky.

Tradice Železnohorského regionu

V. ročník akce se uskuteční v Areálu rozhledny Barborka v Horních Raškovicích 25. června 2011 od
16 hodin. Akce zaměřena na tvůrčí dílny tradičních
řemesel regionu pro účastníky, které přímo povedou
umělci a řemeslníci. Bohatý doprovodný program
v plně vybaveném přírodním areálu. Navazuje večerní
program – Svatojánská noc. Akce se každoročně
pořádá pod záštitou hejtmana Pardubického kraje.

Mezinárodní 37. ročník CKP Ceny Nasavrk

Běžecký závod na 15 km, a 5. ročník AVE Ceny Nasavrk MTB - závod na horských kolách na 42, resp.
22 km, které se konají v neděli 22. 5. 2011 od 10
hodin. Závody s mezinárodní účastí a sportovním a
společenským programem pro celé rodiny. Pořádá JR
Running Sport-intersport a město Nasavrky.

Městské slavnosti - VII. ročník festivalu
Polanského Přelouč

30. května - 4. června 2011 - zahájení hlavního
dne oslav 750. výročí povýšení Přelouče na město.

ZPRAVODAJ II./2011
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Přijměte pozvání na tradiční akce
v Železnohorském regionu
Andorská divadelní společnost na Lichnici
“VÍTEJTE I VY” v r. 2011
Tradiční červnová divadelní představení. Divadelní
společnost představuje přes den divadelní vystoupení
s večerní ohnivou show. Vše v přírodních kulisách
hradu Lichnice.

Železnohorský region

Hry bez hranic

Tradiční soutěž ve sportovních i jiných disciplínách
smíšených družstev z 10 obcí v severní části
Železnohorského regionu se uskuteční v září. Bohatý
doprovodný program. Divácky velmi atraktivní.

mladotického mlýna se představí řada amatérských i
profesionálních umělců a interpretů.

Babí léto na Železných horách

V areálu autokempinku Konopáč proběhne 23. a 24. 9.
2011 již 16. ročník prodejní výstavy výrobků a
výpěstků podnikatelů regionu. Výstava je zaměřena
na život a bydlení kolem nás, k výměně zkušeností
z pěstitelství a podnikání. Je připraven i sportovní,
kulturní i vzdělávací program.

Nasavrcká paleta

Lukavický kahan

26. 6. - 4. 9. 2011 se na zámku v Nasavrkách
uskuteční už 41. ročník výstavy výtvarného umění
Nasavrcká paleta. Vystavovat bude Unie výtvarných
umělců Pardubického kraje - Výtvarný salon. Výstavu
doplní Nasavrcké hudební léto, několik koncertů, při
nichž umělci vystupují v prostorách galerie.

25. ročník silničního běhu na 3,5 km, se bude konat
v první polovině září v Lukavici.

Výstava hub a ovoce:

Známé i málo známé druhy hub a tradiční odrůdy
ovoce (především jablek a hrušek) v Železných horách
představuje vždy ve druhé polovině září výstava,
kterou pořádají společně Správa CHKO Železné hory
a ČSOP Nasavrky v budově správy CHKO.

Lughnasad svátek keltské kultury

Na sobotu 30. 7. 2011 je připravena oslava letního keltského svátku Lughnasadu: bohatý kulturní
program, hudba, tanec a ukázky keltských řemesel,
tradiční trhy, hry a soutěže. Akce probíhá po celý den
až do nočních hodin, v zámku, na nádvoří, v zámecké
zahradě a na náměstí v Nasavrkách.

V. Krajská soutěžní výstava králíků, holubů
a drůbeže

Výstava se uskuteční 24. a 25. 9. 2011 v chovatelském areálu ve Svinčanech. Vystaveno bude 1000 ks
zvířat za účasti okresů Pardubice, Chrudim, Svitavy
a Ustí nad Orlicí. Samostatnou expozici budou mít
zvířata mladých chovatelů. Uskuteční se také výstava
ovoce, zeleniny, květin včetně prodejních stánků a
doprovodného programu.

Předávání cen Františka Filipovského za
dabing

Noční soutěž v požárním sportu na Seči

Tradiční noční hasičská soutěž se v roce 2011 chystá
na pátek 19. 8. Tak zvaná „Noční sečská“ patří k divácky velmi atraktivním, navštěvují ji diváci ze všech
koutů Čech a Moravy. Jako vždy můžete přijít povzbuzovat na parkoviště U kapličky u HZS PK.

Září 2011 - 17. ročník - přeloučský rodák a slavný
dabér František Filipovský, který proslul zejména
geniálním dabingem francouzského herce Louise de
Funèse, inspiroval představitele města Přelouče ke
každoročnímu oceňování dabérů. Bohatý kulturní
program na náměstí pro veřejnost tradičně završuje
slavnostní večer v sále místní Občanské záložny.

Svatomartinské vinobraní

Období mladého vína, přímo svádí k tanci a proto pro
vás hotel Bujnoch v Přelouči již tradičně připravuje
ples, na kterém se můžete letošním vínem potěšit.
Je již příjemnou tradicí, že mladé víno přivítá bůh
Bakchus v podání pana Pavla Trávníčka. Akce se uskuteční
v listopadu.

Expedice Krkaňka

Středisko Junák zve každoročně příznivce pěší turistiky na zimní přechod Železných hor v době vánočních
svátků.

Rozsvícení Vánočního stromu v Heřmanově
Městci

Každoročně se na první adventní neděli rozsvítí
Vánoční strom v Heřmanově Městci. Při této tradiční
akci je vystaven také vyřezávaný Betlém od pana Josefa Cipryána. Odpoledne je zpestřeno bohatým kulturním programem a vánočními trhy.

Tradiční pouové setkání karavanistů u příležitosti Staročeské heřmanoměstecké pouti
a posvícení
V tomto roce se uskuteční již 3. ročník tohoto setkání
přátel karavanismu v Autokempinku Konopáč, které se
uskuteční u příležitosti tradiční Bartolomějské pouti
v Heřmanově Městci a to ve dnech 26. až 29. 8.
2011.

Rytíři Krále Jana

V srpnu na nádvoří hradu Lichnice vystoupí skupina
historického šermu z Ústí nad Orlicí s názvem Doba
a zbraně.

Svatováclavské kejklkování o pohár posledního trubadura Otty Lišky

Hudebně divadelní festival se koná vždy poslední víkend v září, na svatého Václava, ve starém mlýně
v Mladoticích nad Doubravou. V zahradě starého
mlýna, v malém divadélku, galerii, či jiném prostoru

Mikulášská jízda

Kde začíná Mikuláš svoji pou do měst? No přece na
Farmě! Přijíždí na koni, doprovázen čertem, andělem
a maličkými čerty. Rozdá dárky, povozí v sedle svého koně – a spěchá dál. Krásná tradice, která se
uskuteční 5. prosince v areálu Farmy Slunečný Dvůr
v obci Holičky u Heřmanova Městce.
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