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ročník I. / 2010

Občanské sdružení Železnohorský region se představuje
MAS* Železnohorský region (dále jen MAS ŽR) je
občanské sdružení podporující celkový rozvoj regionu
nejen realizací projektů
s využitím dotačních titulů
ČR a EU a akcí metodou
LEADER, která je založena
na spolupráci veškerých
subjektů ve venkovském
regionu (obce, podnikatelé
v zemědělství, v cestovním
ruchu, ve službách, zájmová
sdružení, spolky, školy….).
Nejdůležitějším úkolem obRozhledna Boika čanského sdružení je
však navázat na přerušený
dialog všech obyvatel ve venkovském prostoru
a koordinovat jednotlivé akce subjektů tak, aby byly
ve vzájemné shodě.
Železnohorský region se nachází v Pardubickém kraji,
na pomezí dvou turistických oblastí: Pardubicko a Chrudimsko-Hlinecko (okresy Pardubice a Chrudim). Území
je vymezeno 5 funkčními mikroregiony (Za Letištěm,
Podhůří Železných hor, Heřmanoměstecko, Centrum
Železných hor a Mikroregion Železné hory), což čítá 62
měst a obcí s počtem obyvatel cca 40000 a o rozloze
453km2. Členy občanského sdružení jsou v současné

době, kromě zmíněných 5 mikroregionů, 20 podnikatelských subjektů a 11 neziskových organizací.
Administrativní centrum MAS Železnohorský region
najdete v informačním centru Heřmanoměstecko
v Heřmanově Městci.
Členové občanského sdružení si stanovili priority
rozvojových oblastí regionu: zlepšení kvality života ve
venkovských oblastech, péče o přirozený ráz venkova
a venkovského osídlení, posílení místního ekonomického prostředí, zhodnocení místní produkce a podpora
odbytu, péče a ochrana krajiny a životního prostředí,
zachování a obnova kulturního dědictví, podpora diverzifikace zemědělství ve spolupráci s rozvojem v oblasti
cestovního ruchu, pořádání vzdělávacích, kulturních
a společenských akcí, propagace regionu jako funkčního
a jedinečného celku v oblasti cestovního ruchu, zajištění
a distribuce toku informací mezi členskými subjekty
a spolupracujícími subjekty s využitím pro členy.
Rozvoj regionu v oblasti venkovské turistiky jde
ruku v ruce s ochranou přírody, ekologickou výchovou, obnovou přirozených center obcí a návratem
k tradiční životním hodnotám a jejich formám.
Krajina regionu přechází od rybníků, malebných potůčků
a říček přes zvlněné podhůří Železných hor s bohatým
výskytem smíšených lesů až po vrcholky Železných hor
se svojí dominantou, impozantní zříceninou hradu Lichnice. Vzhledem k existenci CHKO Železné hory krajina
nabízí širokou škálu přírodních krás. Na území regionu

leží největší rekreační lokalita Pardubického kraje Sečská přehrada.
Členitá krajina podhůří a Železných hor je jako stvořena
pro vznik naučných a vlastivědných stezek, jejichž počet
a pestrost se stále zvyšuje. Toulky přírodou lze absolvovat
pěšky, na kole i koňmo, s využitím existujících koňských
rančů a jezdeckých stanic a kilometrům značených turistických, cykloturistických a jezdeckých tras.
Pozůstatky osídlení území Kelty byly impulsem vzniku
občanskému sdružení BOII, které vytvořilo unikátní
Keltskou stezku a stálou výstavní expozici na zámku
v Nasavrkách.
Při toulkách regionem můžete obdivovat nejen impozantní středověké architektonické památky, zachovalou
přírodu, malebnou lidovou architekturu, ale i výsledky
aktivit zcela nových, neméně zajímavých.
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*Pozn.: označení „Místní Akční Skupina - MAS“ vzniklo v ČR z doslovného anglického překladu Local Action Group – LAG v EU

LIDÉ VE SDRUŽENÍ SLOVO PŘEDSEDY
Od roku 2003, před vlastním založením občanského
sdružení, byly, na základě doporučení veřejného sektoru a znalostí bohatých zdrojů území, vytipovány a osloveny podnikatelské a neziskové subjekty na území výše
zmíněných mikroregionů. Z dobrovolné iniciativy těchto
všech subjektů bylo v červnu 2005 založeno občanské
sdružení MAS Železnohorský region. Od této doby se
členská základna stále rozšiřuje a zkvalitňuje.
MAS ŽR má své orgány, které mají vlastní úkoly.
9-členné Představenstvo v čele s předsedou řídí
celoroční chod občanského sdružení a připravuje akce
k realizaci, 5-členná výběrová komise vybírá projekty
žadatelů k realizaci ze Strategického plánu LEADER (dále
jen SPL), 3-členný kontrolní výbor kontroluje průběžně
chod organizace. Důležitou funkci má komise pro cestovní ruch, která se skládá ze členů představenstva,
pracovníků infocentrer v regionu a také dobrovolníků,
kteří jsou odborníky ve svých oborech. Nedílnou
součástí činnosti organizace je certifikovaný manažer
venkovských regionů, účetní a administrativní pracovník.
MAS ŽR je otevřené sdružení a v zájmu všestranného
rozvoje venkova je připraveno přijmout nejen další nové
členy, ale i dobrovolníky z řad studentů či aktivních
seniorů, kteří přinesou nové nápady a podněty pro
společné záměry a chtěli by se podílet na jejich realizaci.

Právě pročítáte první
číslo zpravodaje občanského
sdružení
Železnohorký region.
Region je rozsáhlý a
začíná v úrodné polabské nížině a končí
před Vysočinou. Členy
tohoto sdružení jsou
zemědělci, živnostníci, spolky, podnikatelé v cestovním
ruchu, obce a města prostřednictvím mikroregionů.
Jejich zástupci se starají o zachování krásné přírody
Železných hor a okolí, obnovu, činnost a propagaci
historických památek a poskytují služby s tím spojené. Vám, čtenářům našeho zpravodaje, se pokusíme
přiblížit naši činnost a budeme rádi, když přijmete
naše pozvání k návštěvě a ohodnotíte výsledky naší
práce. Krásně je u nás v zimě, nebo vyšší polohy
kolem Vápenného Podola, Seče, Krásného a Nasavrk
nabízí upravené zajímavé tratě pro běžky. Při jarní
procházce po značené síti turistických cest nebo
projížce na kole po cyklostezkách na vás dýchne vůně
rozkvétajících stromů i květů, přivítá vás zpěv ptáků.
Můžete se zúčastnit zajímavých celoročních akcí na
rozhledně Barborka a Boika či v Nasavrkách, kde se
nachází unikátní expozice o Keltech. Léto je vhodné

Sečská přehrada

pro dovolenou u přírodních koupališ na Konopáči,
Kraskově, Mělicích (kde můžete jezdit na skůtru
a lyžovat na vodě) i bazénů v Třemošnici, Hošalovicích,
ale i u vodních toků Chrudimky, Doubravky a hlavně
u největší přírodní nádrže na Seči. Toulky podzimní
přírodou nabízí krásné scenérie, ale i možnost jízdy na
koni po hipostezkách nebo se zúčastnit pořádaných
společenských tradičních akcí, jako je Babí léto na
Železných horách, Mladotické kejklování a dalších
z výběru z programu uvedeném v tomto zpravodaji.
Podrobnější informace získáte v informačních centrech v našem regionu nebo na oficiálních webových
stránkách: www.maszr.oblast.cz a www.zeleznehory-hm.cz, což je web určený pouze pro cestovní
ruch v regionu. V celé oblasti existuje sí ubytování
i občerstvení, opraven kol, aut a motocyklů.
Připravili jsme pro vás dvě soutěže, o kterých je více
na dalších stránkách. Region žije sportem, kulturou
a je jen na vás, které akce si vyberete. O tom, že
je zde krásně, svědčí pobyty spisovatelů J. Drdy
a S. K. Neumanna, malířů A. Chittussiho, A. Slavíčka,
J. Kavana a dalších. Své rodiště má zde skladatel
J. Plavec.
Tedy „VÍTEJTE I VY“ v našem Železnohorském regionu.
Bohumil Starý, předseda
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Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí
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V ŽELEZNOHORSKÉM REGIONU

Aktivity občanského sdružení nejsou nijak omezeny a vymezeny. V současné době jsou rozděleny do
oblastí:
Realizace Strategického plánu LEADER „Návrat ke
kořenům“, jenž se především skládá z výběrů projektů
jednotlivých žadatelů k realizaci z Programu rozvoje venkova 2007-2013 na základě výše přidělených
prostředků administrátorem projektu, Ministerstvem
zemědělství, pro daný rok. K tomu se váže potřebná
administrace spojená s koordinační a po-radenskou
činností.
Realizace vlastních aktivit především v oblastech
celkové propagace regionu a podpory aktivit v oblasti
cestovního ruchu a rozvoje venkovských sídel a areálů. V této oblasti rozvíjíme a koordinujeme činnost
všech subjektů, kteří mají zájem spolupracovat,
v regionu. Výsledky akcí a aktivit zveřejňujeme v rámci
propagačních materiálů mezi občany, rozvíjíme spolupráci především se školami.
Veškeré aktivity v oblasti cestovního ruchu v regionu jsou prezentovány pod jednotnou značkou
„VÍTEJTE I VY“, Železnohorský region. V minulosti
jsme připravili pro vás, obyvatele i návštěvníky, množství
propagačních materiálů, které mají za cíl představit
vám veškeré zajímavosti a akce. Materiály nejsou
pouze propagačními tiskovinami, ale pomáhají vám i při
sestavování vlastních tras či cílů výletů. V první řadě
je vytvořena publikace Železnohorského regionu,
která celistvě představuje území regionu, kulturně-

Putování
za poznáním
regionu

ZPRACOVANÉ
DOKUMENTY
Území Železnohorského regionu má velký rozvojový potenciál, který je definován v řadě strategií a důležitých
dokumentů, které jsou dle potřeby aktualizovány:
n Integrovaná územní Strategie rozvoje venkova
MAS Železnohorský region
n Systém pravidel a organizace postupů
MAS Železnohorský region
n Zásobník projektů
n Strategický plán LEADER „Návrat ke kořenům“
n Marketingový plán v oblasti cestovního ruchu
Uvedené dokumenty respektují strategické dokumenty
nadřazené pro vyšší územní celky a vycházejí ze strategických plánů rozvoje jednotlivých subjektů v území,
především jednotlivých mikroregionů.
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historické památky, přírodní zajímavosti, tradiční akce, a také
sportovní možnosti. Tato publikace,
v českém i anglickém jazyce, se
v minulém roce zúčastnila národní
přehlídky materiálů v rámci akcí
Tourpropag a EuroRegion propag.
V její návaznosti bylo vydáno interaktivní CD, které představuje
zajímavosti regionu elektronickou
formou. Můžete ho shlédnout v informačních centrech.
Vaši orientaci a pohyb po regionu by vám měl ulehčit zejména materiál „Sestavte si
vlastní plán výletu“, který
obsahuje nejzajímavější místa
regionu s doporučením, kolik si
na dané místo vyčlenit času, kdy
je otevřeno, jaké je vstupné a mnoho
dalšího. Samozřejmě množství dalších
podrobnějších informací můžete dostat
v pěti informačních centrech regionu, kde vám
pracovníci rádi poradí.
Pro zvýšení vaší motivace k objevování zajímavostí
Železnohorského regionu bude občanské sdružení
pořádat v roce 2010 několik akcí. Již II.ročních 4-denní
akce „Dny Železnohorského regionu“ se uskuteční
15. – 18. dubna 2010. Akce má za cíl prezentaci
novinek a méně známých atraktivit v regionu, nejen
v oblasti cestovního ruchu, ale i v rámci zkvalitňování
života na venkově. Další tradiční akce „Putování za
poznáním regionu“ se uskuteční jednak jako součást
Dnů Železnohorského regionu v dubnu a dále poslední
týden v srpnu. Tento turnus bude zaměřen na pracovníky škol, školek a zájmových organizací.
V rámci poznávání regionu se zapojte do „Velké razítkové soutěže Železnohorského regionu“, která má
za cíl, kromě rozdávání lákavých cen při losováních, také
dovést vás na místa méně známá, či neznámá, přes to,
že leží ve vaší blízkosti. V rámci soutěže je vytvořena
mapa 97 míst (každé místo má své vlastní specifické
razítko), které naleznete v obcích, na zajímavých
místech i v podnikatelských areálech. V rámci soutěže
musíte nasbírat na jakýkoli pohled z území regionu
minimálně 5 různých razítek. Takto orazítkované pohledy, pak odevzdáte v informačních centrech regionu.
Slosování probíhá 2x ročně. V rámci této soutěže byla
také vytvořena kolekce pohledů s jednotným označením
„VÍTEJTE I VY“, Železnohorský region. V současné době je v prodeji sběratelská kolekce 29 pohledů s nejrůznějšími motivy z regionu.
V rámci propagace se Železnohorský region opět
zúčastní soutěže Europen Destination of Excellence
– EDEN, která je pořádána Českou centrálou cestovního ruchu CzechTourism. V roce 2010 je soutěž
vyhlášena pro destinace s významnými vodními plochami. Železnohorský region se bude letos zúčastnit
s turistickým produktem pod názvem „Z potůčku
potok, z říčky řeka“. Doufáme, že i v letošním roce
budeme minimálně stejně úspěšní jako v roce loňském,
kdy bylo tématem „Cestovní ruch a chráněná území“.
Množství akcí realizujeme ve spolupráci s dalšími sub-

Ocenění ŽR v soutěži
EDEN v roce 2009

jekty. Např. na území Turistické oblasti
Chrudimsko–Hlinecko probíhá soutěž,
která zasahuje i do Železnohorského regionu. Jedná se o „Putování za pověstmi
Chrudimska-Hlinecka“. V rámci soutěže,
na základě nákupu Putovní knížky obsahující 14 pověstí, budete provedeni vybranými
turistickými místy. Po zodpovězení každé otázky
z Putovní knížky získáte v infocentrech jeden dílek puzzle, ze kterých si po sesbírání všech sestavíte
unikátní kreslenou mapu oblasti.
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Partnerství a spolupráce
SPOLUPRACUJÍCÍ SUBJEKTY
Naše MAS je členem Národní sítě Místních akčních skupin ČR, o.s. V rámci uzavřených
partnerských smluv o spolupráci spolupracuje s 8 MAS na území ČR na bázi sdílení informací, získávání zkušeností a realizace možných partnerských a zrcadlových projektů:
MAS Region Kunětické hory, o.s.
Pardubický kraj
MAS Hlinecko			
Pardubický kraj
Sdružení pro rozvoj Poličska		
Pardubický kraj
POHODA venkova			
Královehradecký kraj
MAS Brána do Českého ráje		
Královehradecký kraj
MAS Pošumavi			
Plzeňský kraj
MAS Český les			
Plzeňský kraj
Strážnicko, místní akční skupina
Jihomoravský kraj
Železnohorský region se specializuje a vychází
z unikátní 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 zavádění nových
metod v oblasti kvality turistických služeb a výměny
zkušeností.
V současné době dochází ke zcela logické úzké spolupráci, vzájemné pomoci při získávání informací a zkušeností
při řešení některých společných projektů a realizace
Strategického plánu LEADER. V rámci spolupráce
s ostatními MAS a výměny zkušeností a poznání konkrétních projektů pořádá MAS Železnohorský region
výjezdní semináře na území partnerských MAS.
Poslední výjezdní seminář proběhl v říjnu 2009 na území
MAS Strážnicko a MAS Luhačovské Zálesí. Seminář byl
určen pro představitele obcí a členské a spolupracující
subjekty MAS Železnohorského regionu pod záštitou
radního Pardubického kraje Ing. Petra Šilara.
Železnohorský region spolupracuje i s dalšími významnými subjekty, jako jsou:

Krajský úřad
Pardubického
kraje - finančně
podporuje administrativní činnost
a drobné aktivity MAS. Pracovník KÚ PK, paní Jaroslava Žáková, je mimo jiné certifikovaným manažerem
venkovských regionů, účastní se pracovních diskuzí,
podílí se na tvorbě možnosti spolupráce subjektů a
spolu s radními PK se účastní mnohých jednání.
CHKO Železné hory - spolupráce probíhá na bázi
výměny a poskytování informací a podpoře společných
akcí. Zástupce CHKO se pravidelně účastní jednání
členů MAS. RNDr. Bárta, vedoucí CHKO ŽH v Nasavrkách, je dobrovolným členem komise pro cestovní
ruch. Společně s pracovníky CHKO jsou připravovány
projekty do evropské soutěže EDEN a veškeré ostatní
propagační materiály.
Destinační společnost Východní Čechy – spolupráce probíhá v oblasti cestovního ruchu a v marketingových aktivitách sdružení. Destinační společnost
pomáhá regionu v jeho propagaci, a to jak na tuzemském, tak i zahraničním trhu. Nejdůležitějším
společným krokem ve spolupráci je příprava na rok
2011, kdy TO Chrudimsko – Hlinecko bude vyhlášena
tématem roku s názvem Krajina tradic, což významně

Partnerské projekty

Železnohorský region se podílí na přípravě mnoha významných projektů, které přispívají ke zviditelnění regionu jako samostatného funkčního celku, posílení jeho
návštěvnosti, a tím zvýšení využívání služeb místních
podnikatelů a odbytu místních výrobků a produktů.

Železné hory – geologicky významná oblast

V regionu díky jeho bohaté geologické minulosti vzniká
ve spolupráci Správy CHKO Železné hory a Vodních
zdrojů Chrudim projekt „Železné hory – geologicky
významná oblast“ Na území vznikla již v minulosti
Naučná stezka „Heřmanův Městec, Město – dvou
moří“, která byla prvopočátkem tohoto významného
projektu. Během let 2010 a 2011 by mělo být osazeno
34 lokalit, kde budou v přírodě instalovány informační
panely s ukázkou geologického úkazu. Tento projekt
má potenciálně vysokou šanci se následně zapsat mezi
Geoparky UNESCO.

ci můžete shlédnout na zámku v Nasavrkách, odkud
vede Naučná stezka pod stejným názvem a zahrnuje
i rozhlednu Boika v Českých Lhoticích. O realizaci
projektu bude tento skanzen unikátním shromážděním
rekonstrukcí laténských budov v celé střední Evropě.
V ČR zatím není žádný takový skanzen obdobného rozsahu.

Centra praxí

Tento projekt je připravován Institutem rozvoje evropských regionů. Našeho regionu by se dotkl ve
stádiu realizace, kdy budou do území posílání studenti
z různých řemeslných oborů, aby zde vykonávali svoji
praxi. Studenti dostanou samostatné
úkoly, které budou odpovídat
jejich

podpoří propagaci, projekty a aktivity Železnohorského
regionu.
Krajská agentura pro zemědělství a venkov - spolupráce probíhá v oblasti podpory propagace aktivit jednotlivých regionů a zkvalitnění výměny informací.
Za velmi důležitý prvek spolupráce lze považovat
informační centra v regionu (TIC Heřmanoměstecko,
IC Přelouč, IC Třemošnice, IC Seč, IC Nasavrky), která
jsou všechna certifikována Destinační společností Pardubického kraje. Železnohorský region přímo inicioval
a koordinoval vznik nejnovějšího IC regionu, v Přelouči.
Přes IC prochází veškerá koordinace poskytování informací o službách, produktech a zajímavostech regionu.
Jsou velmi důležitou součástí občanského sdružení
a nedílnou složkou při plánování nových marketingových aktivit i tvorby nových produktů. Dále zajišují
sběr dat a reakcí turistů na vytvořené aktivity, které
jsou využívány při tvorbě aktivit nových. Tyto informace také slouží pro zvyšování kvalifikace a certifikace
v oblasti služeb.
specifickému studijnímu zaměření, jejich věku a schopnostem. V rámci připravovaných projektů existuje veliké a pestré množství nabídky pro studentské praxe.

Ochutnejme místní a regionální produkty,
podpořme prodej tradičních výrobků „ze
dvora“

Projekt je dlouhodobě připravován ve spolupráci
s Krajským úřadem Pardubického kraje, Agrovenkovem, o.p.s. a Asociací soukromých zemědělců
(oblast Pardubice, Chrudim). Projekt má za cíl
podpořit místní podnikatele, výrobce, pěstitele,
poskytovatele služeb, sjednotit je do systému, kde
by byla zajištěna vzájemná podpora a propagace,
a tím posílena hospodářská stabilita a samostatnost
regionu.

Keltský archeopark Nasavrky

V nynější době má občasné sdružení BOII zpracovanou
projektovou dokumentaci na výstavbu Keltské vesnice, která navazuje na vytvořenou naučnou stezku
a výstavní expozici Po stopách Keltů. Výstavní expozi-
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Realizace Strategického plánu

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:

• Obnova a výstavba v oblasti péče o děti
• Obnova a výstavba v oblasti vzdělávání
• Obnova a výstavba v oblasti zdraví, sportu,
volnočasových aktivit, základní obchodní infrastruktury
• Obnova a výstavba v oblasti cestovního ruchu
• Pořádání vzdělávacích a kulturních aktivit

FICHE 1 – Návrat ke kořenům

FICHE 4 – Cestovní ruch

Hlavní opatření: III.2.2. – Ochrana a rozvoj kulturního
dědictví venkova
Vedlejší opatření: III.3.1. – Vzdělávání a informace
Příjemci dotace:
1) Obce, 2) Svazky obcí, 3) Nestátní neziskové
organizace, 4) Zájmová sdružení právnických osob
5) Církve a jejich organizace
Výše dotace: 90%
Podporované aktivity:
• Studie obnovy využití kultur. a přírod. dědictví
• Pasportizace kulturního a přírodního dědictví
• Stavebně-technická obnova kulturních památek,
vč. úprav okolí
• Revitalizace historických parků, zahrad, alejí
a skupin stromů jako součást oprav kulturních
památek
• Vytvoření stálé výstavní expozice či muzea
• Pořádání vzdělávacích a kultur. aktivit v návaznosti na
vytvoření studií, opravy památek či zřízení expozic a muzeí

FICHE 2 – Obnova venkova

Hlavní opatření: III.2.2.1. – Obnova a rozvoj vesnic
Příjemci dotace:
1) Obce, 2) Svazky obcí, 3) Nestátní neziskové
organizace, 4) Zájmová sdružení právnických osob
5) Církve a jejich organizace
Výše dotace: 90%
Podporované aktivity:
• Obnova a výstavba místních komunikací
• Obnova a výstavba zpevněných ploch (chodníky,
odstavné manipulační plochy, neplacená parkoviště)
• Obnova technických sítí (veřejný rozhlas, energetická vedení, trafostanice)
• Obnova veřejných prostranství (zpevnění ploch,
osvětlení, oplocení, mobiliář, čekárny)
• Parkové úpravy a výsadby zeleně
• Nákup techniky na údržbu veřejné zeleně, jako
součásti obnovy veřejných prostranství či parkových úprav

Hlavní opatření: I.1.1.1. – Modernizace
zemědělských podniků
Příjemci dotace:
1) Zemědělský podnikatel, 2) Nezemědělské podnikatelské subjekty, pouze pokud činnost zahajují nebo
mají kratší než dvouletou historii v oblasti podnikání
v ČR
Výše dotace: 40 - 60% (dle velikosti podnikatelského
subjektu)
Podporované aktivity:
• Výstavba malokapacitního ubytovacího
a stravovacího zařízení
• Půjčovny sportovních potřeb
• Plochy pro sportovně rekreační vyžití

FICHE 5 – Krajina krásnější

Hlavní opatření: III.1.3 – Podpora cestovního ruchu
Vedlejší opatření: III.1.1. – Diverzifikace činnosti
nezemědělské povahy
Příjemci dotace:
1) Zemědělský podnikatel, 2) Podnikatelský subjekt,
který je z převážné většiny vlastněn zemědělskými
prvovýrobci a předmětem jeho činnosti je poskytovat
práce, výkony nebo služby, které souvisejí výhradně
se zemědělskou výrobou a při kterých se využijí
prostředky nebo zařízení sloužící zemědělské výrobě
Výše dotace: 40 - 60% (dle velikosti podnikatelského
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

Veškeré dokumenty pro žadatele uvedeny
na www.maszr.oblast.cz - sekce Dokumenty
– LEADER 2008 – 2013
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FICHE 3 – Živý venkov

Hlavní opatření: III.2.1.2. – Občanské vybavení a služby
Vedlejší opatření: III.1.3. – Podpora cestovního
ruchu, III.3.1. – Vzdělávání a informace
Příjemci dotace:
1) Obce, 2) Svazky obcí, 3) Nestátní neziskové
organizace, 4) Zájmová sdružení právnických osob
5) Církve a jejich organizace
Výše dotace: 90%
Podporované aktivity:
• Obnova a výstavba v oblasti veřejné správy
• Obnova a výstavba v oblasti školství
• Obnova a výstavba v oblasti zdravotnictví
• Obnova a výstavba v oblasti kultury a spolkové
činností
• Obnova a výstavba v oblasti sociální infrastruktury

4
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LEADER 2008 – 2013
„Návrat ke kořenům“
Seznam doporučených žádostí Výběrovou komisí
v rámci 1. výzvy a schválených SZIF Hradec Králové
Číslo žádosti
Název žadatele Název projektu
Číslo Fiche dle SPL Celkové náklady
						
2009/01/003
Náboženská obec Regenerace zahrady u kostela Církve československé – husitské v Heřmanově Městci
1
265 897,- Kč
2009/01/004
Nadace Bílý Jeřáb Parková úprava nádvoří mlýna a zahrad, určených ke kulturním akcím
2
594 900,- Kč
2009/01/005
Obec Klešice
Obnova a výstavba v oblasti sportu a volnočasových aktivit – rekonstrukce sportovních ploch
3
594 152,- Kč
2009/01/006
Obec Hošalovice Vytvoření klidové části obce
2
277 000,- Kč
2009/01/007
Obec Svinčany
Regenerace areálu rozhledny Barborka pro volnočasové aktivity
3
440 300,- Kč
2009/01/008
Městys Bojanov Park v Bojanově
2
499 800,- Kč
2009/01/009
Obec Rozhovice
Výsadba dřevin s funkcí biocentra
2
188 298,- Kč
2009/01/010
Obec Srnojedy
Rozšíření hospodářského dvora, místní komunikace veřejného parkoviště
2
540 129,- Kč
2009/01/011
Město H. Městec Památky promlouvají
1
710 000,- Kč
2009/01/012
Obec Vyžice
Oprava místních komunikací
2
660 000,- Kč

Požadovaná
výše dotace
239 307,- Kč
535 410,- Kč
449 358,- Kč
209 498,- Kč
333 000,- Kč
378 000,- Kč
142 409,- Kč
401 139,- Kč
536 974,- Kč
499 158,- Kč

Nevybrané Žádosti o dotaci Výběrovou komisí
Číslo žádosti
Název žadatele Název projektu
Číslo Fichedle SPL Celkové náklady
						
2009/01/002
Obec Lipovec
Rekonstrukce a oprava návse obce Lipovec
2
600 000,- Kč

Požadovaná
výše dotace
437 400,- Kč

Nevybrané Žádosti o dotaci SZIF Hradec Králové
Číslo žádosti
Název žadatele Název projektu
Číslo Fichedle SPL Celkové náklady
						
2009/01/001
Automotoklub
Rekonstrukce hygienického zařízení sportovně rekreačního areálu
3
480 000,- Kč
		
Heřmanův Městec přírodního koupaliště Konopáč

Požadovaná
výše dotace
432 000,- Kč

VÝZVA PRO OBYVATELE A PODNIKATELE REGIONU
Znáte své předky?

Železnohorský region si stanovil pro nadcházející
turistickou sezónu několik úkolů. Má zájem vydat dvě
nové propagační a informativní tiskoviny. Jedná se
o vytvoření materiálu o rodácích regionu a významných osobnostech, kteří zde žili či žijí
a zmapování místních trhů a prodejců tradičních
potravin či výrobků, vč. nositelů tradičních
řemesel.
Tímto bychom Vás chtěli vyzvat ke spolupráci. Pokud se ve vašem okolí vyskytují prodejci
místních produktů, kteří mají zájem prodávat produkty místním obyvatelům, nositelé tradic nebo se u vás
konají místní trhy, prosím sdělte nám to. Informace

nám prosím zašlete bu na e-mail: infocetrum@mestohm.cz nebo je sdělte v kterémkoli infocentru v regionu (Heřmanův Městec, Přelouč, Třemošnice, Seč,
Nasavrky). O stejnou spolupráci vás prosíme, pokud
máte ve svém okolí nějakou osobu, která je podle vás
významná a dělá něco zajímavého pro region. Předem
děkujeme za spolupráci.

Vstup nových členů do MAS

Občanské sdružení Železnohorský region je otevřené
přibírat ke spolupráci další subjekty několika formami:
subjekt, který má všeobecný přínos pro rozvoj regionu a má zájem se přímo zapojit do připravovaných
a realizovaných aktivit se může stát řádným členem
na základě vyplněné přihlášky a zaplaceného drob-

ného členského poplatku. Přihláška zveřejněna na
www.maszr.oblast.cz, sekce dokumenty,
subjekt, který má zájem pouze využívat služeb centrály MAS, tj. využívat souhrnné informace o dění v regionu, využívat informace ze zpracovaných materiálů,
být informován o vývoji projektů a má zájem se zapojit
do celkové propagace regionu, může využívat veškeré
tyto služby po složení poplatku ve výši členského
poplatku, aniž by bylo nutné stát se členem,
jsme rádi za všechny dobrovolníky, kteří se
v rámci celkového rozvoje našeho venkovského regionu
k nám kdykoli přidají a spolu s námi budou mít radost
z přínosné činnosti. Stačí kontaktovat centrálu MAS.
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Zajímavé nejnovější projekty realizované
na území Železnohorského regionu
jednotlivými členy
2
Skate a Bikepark
v Nasavrkách

1

Obec Nasavrky v r. 2009 z vlastních zdrojů vybudovala skate a
bikepark pro děti a mládež v rámci
podpory aktivního trávení volného
času. Areál se nachází u základní
školy a je přístupný za podmínek
zveřejněných na www.nasavrky.cz .

5

Informační centrum 2
Přelouč, Hotel Bujnoch

Od 1.1.2009 zahájilo svoji činnost
jediné informační centrum v Pardubickém kraji, které poskytuje informace
24 hodin denně. Informační centrum
je umístěno ve vstupních prostorách
Hotelu Bujnoch v Přelouči a zapojilo se
do systému infocenter Železnohorského
regionu www.hotelbujnoch.cz/ic.

7
3 Boii

V roce 2009 za pomoci grantů Pardubického kraje
občanské sdružení Boii rozšířilo výstavní Expozice Po
stopách Keltů. Mimo jiné vytvořilo:
- zážitkové školní programy připravené pro děti základních škol, kde si děti zkoušejí různá tradiční řemesla,
- expozice s výukovým programem pro studenty
středních škol, včetně pracovních listů,
- rozšířilo expozici o hmatovou sekci bronzových
šperků.
Veškeré aktivity slouží školám všech stupňů k alternativní výuce.

Oprava historické dlažby 4
v centru Obce Třebosice

V r.2009 Obec Třebosice, která má bohatou
historii sahající až do středověku, opravila
původní historické kamenné dláždění na centrální návsi z r.1895, na které navazují významné kulturní památky evidované v ÚSKP
(Kostel Povýšení sv. Kříže, dřevěná zvonice a
fara) v celkové výši 4,2 mil.Kč z Programu rozvoje venkova 2007-2013. V kostele Povýšení
sv. Kříže na centrální návsi se pořádají tradiční,
hojně navštěvované, koncerty.

10
Kovářov
Hořelec

muzeum – zámek Choltice
5 Vlastivědné
V r. 2009 Městys Choltice znovuzprovoznil z vlastních finančních

8

zdrojů výstavní prostory zámku v Cholticích a zpřístupnil
návštěvníkům rozšířenou stálou výstavní expozici na téma historie zámku, městyse a kraje od středověku po současnost.
V rámci expozice můžete shlédnout unikátní barokní lékárnu
a Kapli sv.Romedia s ojedinělou štukovou barokní výzdobou.
V kapli a v prostorách zámku se koná vždy v červnu každoroční
pravidelný hudební festival chrámových sborů. Turisté tuto
jedinečnou expozici mohou shlédnout od května do října každou
sobotu a neděli od 10 – 17 hod, v červenci a srpnu navíc v pátek
od 10 – 17 hod.

6
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Tyto a jiné projekty a aktivity s námi můžete navštívit
při každoročních Putováních za poznáním
Železnohorského regionu

Regenerace
Obce Krásné

6

V r.2009 Obec Krásné prošla celkovou
regenerací centrálních ploch v celkovém
nákladu 4,9 mil.Kč z Programu rozvoje
venkova 2007-2013. V rámci akce byla
provedena obnova místních komunikací, obnova zpevněných ploch, osazení
mobiliáře, výsadba veřejné zeleně a nákup zahradní techniky. Nyní je v Krásném
opravdu Krásně!

4

Městská galerie
7
v Heřmanově Městci

Z vlastních finančních zdrojů Města Heřmanův
Městec v r.2009 byla vytvořena Městská galerie, která je umístěna v původním židovském
dvojdomku v Heřmanově Městci v sousedství
bývalé synagogy. Pravidelně se zde konají výstavy
tématických uměleckých děl. Městská galerie je
ideálním doplněním výstavních expozic významné,
již funkční, Gallery Cyrany.

8 Rekonstrukce Autokempu Seč Pláž

Holičky

9

V roce 2009 pokračovaly rekonstrukce v Autokempu Seč
Pláž u Sečské přehrady.
Prostředky ve výši 750 000,- Kč z vlastních zdrojů byly
určeny na nové zastřešení sociálních zařízení a rekonstrukci terasy, nákup nových lednic a vařičů, a dále na nákup
sportovních atrakcí: nová posilovna, pingpongový stůl,
trampolína a skákací hrad, zorbing, aquazorbing, aquaskipper, projížky na koních pro děti i dospělé. Více se dozvíte na www.autokempsec.cz.

Všechny cesty vedou – na hřiště!!

1

Kovářov

lec

3

Na Farmě Slunečný dvůr naleznete nadstandardní dětské hřiště,
které bylo vybudováno v roce 2008 za finanční podpory Pardubického kraje. Je to vlastně rodinné hřiště – prvky pro hru dětí
se střídají třeba s open air tělocvičnou, pod širým nebem si celé
tělo mohou protáhnout rodiče i prarodiče. Altán s rosnou mlhou
ocení cykloturisté zejména v létě – mlžný opar je osvěží po cestě
do kopce, restaurace Na Farmě pak uhasí žízeň. Dětský hrádek
s houpačkami, skluzavkou a prolézačkou celému hřišti dominuje.
Pro děti zakleté do nepohyblivosti nebo do tmy – vozíčkáře a děti
s vadami zraku – stojí na Farmě speciální část s vodícími kruhy
a nájezdovou rampičkou. Impozantní jsou též obří šachy,jejichž
černá či žlutá soustružená elegance vybízí k letním turnajům.

9

10 Oprava Vlastivědné stezky
Krajem Železných hor
6
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V roce 2008 byla z Programu péče o krajinu MŽP ČR opravena
Vlastivědná stezka vedoucí ze Seče do Ronova nad Doubravou.
Tato stezka byla zřízena v roce 1986 a rozsáhlou rekonstrukcí
prošla v roce 1994. Její celková délka je 22 km. Na 15 místech
jsou instalovány informační tabule seznamující s historií, krajinou a přírodou daného místa a blízkého okolí. Stezka je určena
pro pěší turisty, ale z větší části je přístupná i po cyklostezkách
www.zeleznehory.nature.cz.

www.maszr.oblast.cz
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Přijměte pozvání na tradiční akce
v Železnohorském regionu
Zimní táboření na Lichnici
“VÍTEJTE I VY” v r. 2010
Koná se tradičně na přelomu ledna
a února. Kromě nočního přespání
na hradu Lichnice účastníky čekají
tématické přednášky v nedaleké
hospůdce v Podhradí.

Masopustní veselí v Železnohorském regionu

Jako každý rok se v měsících leden a únor uskuteční v mnoha vesnicích
tradiční masopust. Za zmínku zajisté stojí masopust
ve Veselí, v Míčově 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 již 20. ročník,
pravděpodobně 3.- 4. 4.
2010, pořádají Skauti
Ronova n. Doubravou.
Akce se účastní stovky aktivních vodáků i spousta přihlížejících. Večer v sobotu je v Ronově tradiční
vodácký countrybál.

Dny Železnohorského regionu

Dny Železnohorského regionu se opět uskuteční v mě-síci
březnu před novou letní turistickou sezónou. Program
bude opět vícedenní, aby si každý z vás mohl vybrat
akci dle svého zájmu a zálib. V rámci několikadenní
akce budou představeny nové aktivity a akce v regionu
různou formou. Bu se o novinkách můžete dozvědět
v rámci otevřených dní v infocentrech nebo některé
z nich můžete osobně poznat v rámci okružního autobusového výletu či dnů otevřených dveří v areálech.
Termín této významné akce bude 15. – 18. dubna
2010.
- Čtvrtek 15. 4.: Prezentace novinek pro profesionály v ČR – akce
pro pozvané odborníky.
- Pátek 16. 4.: Den otevřených
dveří ve všech infocentrech regionu s prezentacemi novinek v ČR
– akce pro veřejnost a školy.
- Sobota 17. 4.: V. turnus „Putování za poznáním regionu“ - autobusové putování po zajímavostech a lokalitách regionu – akce pro veřejnost.
- Neděle 18. 4.: Dny otevřených dveří vybraných
památek, zajímavostí a podnikatelských areálů – akce
pro veřejnost.

Železnohorský region

Malá cena Nasavrk

35.ročník běhu pro děti a mládež v Kaštance v Nasavrkách se uskuteční 8. 5. 2010. Děti jsou rozdělené
do 7 kategorií podle věku, běží tratě od 45 m do 1750
m. Pořádá TJ Sokol Nasavrky.

Czech wine chalenge v Přelouči

8. - 10. června 2010 - první ročník mezinárodní
soutěže vín. Degustátoři z celého světa se sejdou u
kulatého stolu, aby společně přechutnali a ohodnotili
téměř 700 vzorků vín z celého světa. Pro veřejnost je
připraven bohatý doprovodný program.

Tradice
Železnohorského regionu

IV. ročník akce se
uskuteční v Areálu
rozhledny Barborka v Horních Raškovicích 19. 6. 2010.
Letošní ročník bude
zaměřen na tvůrčí
dílny tradičních řemesel regionu pro účastníky, které přímo povedou umělci
a řemeslníci. Bohatý doprovodný program v plně vybaveném přírodním areálu. Akce se každoročně pořádá
pod záštitou hejtmana Pardubického kraje.

Andorská divadelní společnost na Lichnici

Tradiční červnová divadelní představení. Divadelní
společnost představuje přes den divadelní vystoupení
s večerní ohnivou show. Vše v přírodních kulisách
hradu Lichnice.

Nasavrcká paleta 40. ročník

V letních měsících červenec a srpen se na zámku
v Nasavrkách uskuteční výstava děl grafika, malíře
a ilustrátora Jiřího Boudy. Výstava bude doplněna
Nasavrckým hudebním létem - koncerty mezi obrazy
na zámku.

Lughnasad svátek keltské kultury

31.7. 2010 je připraven 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.

Hry bez hranic

Tradiční soutěž ve sportovních i jiných disciplínách
smíšených družstev z 10 obcí v severní části ŽR.
V letošním roce se uskuteční v sobotu ke konci srpna
v obci Třebosice v kulturním a sportovním areálu. Bohatý doprovodný program. Divácky velmi atraktivní.

Babí léto na Železných horách

V areálu autokempinku Konopáč
proběhne 17. a 18. 9. 2010 již 15.
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. Souběžně s touto výstavou se uskuteční
ve Svinčanech v Obecním domě 30. ročník chovatelské výstavy „Svinčany 2010“.

Předávání cen Františka Filipovského za dabing

18. září 2010 - 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.

Svatováclavské kejklkování
o pohár posledního trubadura Otty Lišky

Hudebně divadelní festival se koná vždy poslední
víkend v září, na svatého Václava, ve mlýně v Mladoticích nad Doubravou. V zahradě, v malém divadélku,
galerii, či jiném prostoru mladotického mlýna se
představí řada amatérských i profesionálních umělců
a interpretů.

Městské slavnosti v Nasavrkách

25. 9. 2010 proběhnou v Nasavrkách Městské
slavnosti ke druhému výročí znovuprohlášení Nasavrk
městem. Těšit se můžete na městské trhy, tématická
vystoupení, historický šerm, ukázky keltských řemesel
a hudební vystoupení.

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.

Mezinárodní
36. 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 11. 4. 2010 od 10 hodin. Závody
s mezinárodní účastí a sportovním a společenským
programem pro celé rodiny. Pořádá JR runningsportintersport a město Nasavrky.

koutů Čech a Moravy. Jako vždy můžete přijít povzbuzovat na parkoviště U kapličky u HZS PK.

Mikuláš čert a anděl přijíždí na farmu na koni
Noční soutěž v požárním sportu na Seči

Tradiční noční hasičská soutěž se v roce 2010 chystá
na pátek 20. 8. Tak zvaná „Noční sečská“ patří k divácky velmi atraktivním, navštěvují ji diváci ze všech

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

INFOCENTRA ŽELEZNOHORSKÉHO REGIONU (Přelouč, Heřmanův Městec, Třemošnice, Seč, Nasavrky) JSOU TU PRO VÁS: poskytnou aktuální a podrobné informace

o všech akcích a aktivitách, poskytnou propagační materiály, sestaví itineráře dle vašich požadavků pro individuální návštěvníky i školní a jiné kolektivy, zajistí průvodcovské služby, aj.
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