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Občanské sdružení Železnohorský region
Rok 2011 byl pro rozvoj a činnost občanského sdružení zajímavý a pestrý, jako ty 
předešlé. Vzniklo mnoho nových aktivit na základě dobrovolné iniciace a následné 
práce členů a odborných spolupracovníků. Podařilo se realizovat připravené projekty  
jak přímo občanského sdružení, tak jednotlivých členů. 
Jeden z nejvýznamnějších projektů r. 2011 je zapojení se do Asociace regionálního 
značení a vytvoření systému zavedení regionálních značek na území Železnohorského 
regionu.  S místními kvalitními výrobky a produkty pod značkou „ŽELEZNÉ HORY re-
gionální produkt®“ se budete moci setkávat již od jara r. 2012. 
V rámci podpory posílení vztahu místních obyvatel k Železnohorskému regionu byly 
pořádány akce tradiční a vytvořeny akce nové. Tradiční dubnová  4-denní akce Dny 
Železnohorského regionu prezentující území regionu společně s členskými subjekty 
měla velký ohlas u návštěvníků a partnerských subjektů. V r. 2011 podpořil akci svojí 
účastí místopředseda Senátu ČR, JUDr. Pithart. 

V roce 2011 byl vybrán k ře-
šení a zahájen 1. projekt spo-
lupráce místních akčních 
skupin v rámci dotační pod-
pory PRV 2007-2013, 
IV.  Programy pro školy. 
Tento projekt byl vytvořen  již 
v r. 2010/2011 samostatně 
MAS ŽR. Nyní však bude re-
alizován na území sousedních 
a partnerských MAS ŽR a 
MAS Region Kunětické hory. 

Výstupem bude zkvalitněný kompletní katalog programů pro r. 2012 nejen pro školy 
základní, ale i mateřské a střední za spolupráce všech subjektů v území. V srpnu se 
poprvé Železnohorský region prezentoval na Zemi živitelce v Českých Budějovicích 
společně s ostatními MAS Pardubického kraje. Během měsíce září proběhla veřejná 
obhajoba hodnocení celoroční činnosti MAS na Ministerstvu zemědělství, která měla 
zkontrolovat a následně ohodnotit administrativní činnosti místních akčních skupin. 
Komise se skládala z pracovníků Ministerstva zemědělství, Státního zemědělského 
intervenčního fondu a dalších organizací. Činnost místní akční skupiny Železnohorský 
region byla opět vysoce hodnocena a zařazena do skupiny A mezi nejlépe pracující 
MAS v České republice. V říjnu MAS Železnohorský region společně s partner-

skou MAS Pošumaví prezentovala v Senátu ČR. Za patronace místopředsedy Senátu 
JUDr. Petra Pitharta, představila aktivity v rámci celoživotního vzdělávání, především 
venkovskou univerzitu III.věku E.senior, pod názvem Moudrým lidem škola nikdy 
nekončí. V r. 2011 jsme mezi sebou přivítali další nové členy, kteří se již aktivně zapojují 
do života občanského sdružení. Mezi nejvýznamnější dlouhodobé akce členských subjektů, 
které podporujeme a do kterých se zapojujeme, patří vyhlášení Národního GEOPARKU 
Železné hory, s ním související realizace projektu Železné hory – významná geologická 
oblast a výstavba keltské vesnice v rámci dokončení Archeoparku Nasavrky.

Za rok 2011 mi nezbývá, než poděkovat  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. finančním příspěvkem, svojí návštěvou, 
využíváním či šířením informací.

Kateřina Korejtková, manažerka Železnohorského regionu

Vážení přátelé,
pročítáte již třetí číslo Zpravodaje naší Místní akční 
skupiny Železnohorský region, které jsme mohli vydat 
díky skupině lidí, kteří svůj čas a um věnují rozvoji mís-

ta svého bydliště, podnikání a někteří i místu svého 
rodiště. Zkrátka těm, kterým tento kraj přirostl k srd-
ci a snaží se zachovat jeho identitu, krásnou přírodu, 
podmínky pro svoji realizaci i odpočinek, sportování a 
zábavu. Vytváří svojí činností podmínky pro rozvoj ces-
tovního ruchu budováním cyklostezek, naučných tras, 
obnovou zajímavých objektů či historických památek 
za přísného dodržování vztahu k neporušenosti krás-
né krajiny. Konkrétní akce i čísla najdete na dalších 
stránkách tohoto zpravodaje. Ke konci roku 2011 se 
v Nasavrkách uskutečnila výroční valná hromada a ta 
zhodnotila předchozí dvouleté pracovní období, které 
bylo velice úspěšné k podmínkám, za kterých naše 
skupina pracuje. Její činnost byla dobře vyhodnocena 
v rámci České republiky mezi ostatními MAS. Máme 
mnoho dobrých přátel mezi jinými MAS v České re-
publice, kde si navzájem předáváme zkušenosti. Byli 
jsme v Parlamentu i Senátu, kde jsme diskutovali 
o naší činnosti i o problémech, častým hostem našich 
akcí jsou poslanci pan JUDr. Petr Pithart a ing. Petr 
Šilar. Velice dobrá je spolupráce se starosty obcí 
v regionu. Velice si vážíme finanční podpory Krajského 
úřadu Pardubického kraje, spolupráce s Celostátní sítí 

pro venkov Pardubického kraje a SZIF Hradec Králové. 
Velkou a akční skupinou jsou pracovníci informačních 
center v regionu. Přínosem je zázemí vytvořené díky 
městu Heřmanův Městec v multifunkčním centru. 
Všem, kteří se na tomto výsledku podílejí, děkuji a do 
další činnosti nám všem přeji hodně nápadů a pohody 
při realizaci dalších zajímavých akcí. 

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

www.maszr.oblast.cz   ročník III. / 2012

Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí

ZPRAVODAJ

ŽELEZNOHORSKÝ 
               REGION“VÍTEJTE I VY” Železnohorský region

SLOVO PŘEDSEDY

Po letošních podzimních volbách zůstal hlav-
ní pracovní tým Železnohorského regionu ne-
změněn.

Bohumil Starý povede nadále  region ve funkci zku-
šeného předsedy, Josef Blažek ve funkci pověřeného 
člena představenstva se zastupováním předsedy, 
Kateřina Korejtková manažerka, Martin Písař ad-
ministrátor projektů SPL a pracovník centrály regionu 
a Blanka Čížková účetní.
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ŽELEZNOHORSKÝ REGION

AKTIVITY 
V ŽELEZNOHORSKÉM REGIONU

Již III.ročník 4-denní akce „Dny Železnohorského 
regionu“ se uskutečnil 14. – 17. dubna 2011. 
IV.ročník bude pro vás připraven ve dnech 19. - 
22. dubna 2012. Tyto akce mají vždy za cíl prezen-
taci novinek a méně známých atraktivit v regionu, 
nejen v oblasti cestovního ruchu, ale i v rámci 
zkvalitňování života na venkově. Třetí ročník zahájila 
ve čtvrtek 14. 4. akce pro pracovníky infocenter  
a další odborníky z oblasti cestovního ruchu regionu 
v Berlově vápence v Třemošnici za účasti a podpo-
ry  místopředsedy Senátu ČR, pana JUDr. Petra 
Pitharta a za účasti členů partnerské MAS 
Pošumaví.  V pátek 15.4. se ve všech pěti infocen-
trech regionu konal den otevřených dveří. Oby-
vatelé, návštěvníci a nově také zástupci škol i s dětmi 
měli možnost získat aktuální informace o akcích, nové 
prezentační materiály Železnohorského regionu, Pardu-

bického kraje i sousedních regionů. Dne 16. 4. proběhl 
již šestý turnus autobusového putování po regionu 
pro návštěvníky a místní obyvatele. Akce byla re-
alizována  k osvětě a podpoře místních projektů, pa-
triotismu a zkvalitnění regionálního turistického ruchu 
v rámci všeobecného rozvoje venkova. Neděle 17. 4. 
byla vyhrazena pro  Den otevřených dveří v podnika-
telských areálech členů Železnohorského regionu, 
o kterých informovala média, Český rozhlas Par-
dubice a Chrudimský deník. Obyvatelé a návštěvníci 
měli jedinečnou možnost navštívit zajímavá místa s vý-
hodným bonusem, jenž měl podobu volného vstupu 
či obdržení drobné pozornosti. 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.

V roce 2011 byly zpracovány a vydány karty členů 
Železnohorského regionu, které tvoří ucelený ka-
talog zajímavých aktivit a služeb v regionu. Karty 
jsou k využití jak jednotlivě pro členy ve formě vlast-
ních propagačních materiálů, tak pro návštěvníky, 
kteří hledají zajímavé aktivity. Tento katalog členů a 
jejich aktivit byl vytvořen na základě podnětu partner-
ské MAS Pošumaví. Karty jsou k volnému stažení na 
webu Železnohorského regionu.

V rámci nové formy propagace území vydal 
Železnohorský region soubor materiálů, které jsou 
k dostání ve všech infocentrech regionu.  Ceně-
nými materiály jsou drobné propagační ma-
teriály nesoucí základní informace o Železno-
horském regionu a jeho TOP 10 a mapa re-
gionu s vyznačenými aktuálními cyklo, hipo a 
běžkařskými trasami nesoucí na rubu podrobnější 
informace o všech aktivitách zakreslených v mapě. 
Vzhledem k tomu, že se tento druh materiálu velmi 
osvědčil, přibude k němu do série v r. 2012 mapa 
s vyznačenými naučnými, vlastivědnými a turistický-
mi trasami, vč. přirozených míst dalekého rozhledu 
a geologických lokalit v rámci Národního geoparku 
Železné hory. Dále na podporu prezentace akcí 
v rámci jednotlivých členských mikororegionů byly 
vyrobeny bannery nesoucí informace o těchto 
mikroregionech. Hlavním propagačním materiálem 

nesoucím informace o území a akcích pořádaných  
v regionu se stal vydaný stolní kalendář pro 
rok 2012.

www.maszr.oblast.cz ZPRAVODAJ  III./2012
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Horní Bradlo

Karty členů Železnohorského regionu
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“VÍTEJTE I VY” 
Železnohorský region

Horní Bradlo

TOP mikroregionu:
Keltský archeopark Nasavrky
Polom, přírodní rezervace
Agroturistický Ranč LL Kovářov
Sečská a Křižanovická přehrada
Zimní udržované běžkařské trasy a letní hipostezky
Tradiční akce: Cena Nasavrk - mezinárodní běžecký závod, 
Nasavrcká paleta, Lughnasad - svátek keltské kultury, noční 
soutěž v požárním sportu na Seči

Členské obce mikroregionu: 
Bojanov, Ctětín, České Lhotice, 
Hodonín, Horní Bradlo, 
Krásné, Křižanovice, Libkov, 
Liboměřice, Lukavice, 
Nasavrky, Seč
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MAS ŽELEZNOHORSKÝ 
REGION

Stolní kalendář
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Železnohorský region se stal v r. 2011 členem Asociace regionálního značení a koordinátorem místního značení na svém území.

Značení regionálních produktů a výrobků na území Železnohorského regionu

„ŽELEZNÉ HORY regionální produkt®“
www.regionalni-znacky.cz

• Jednotná identita regionu, místních producentů 
a výrobců v oblasti cestovního ruchu a regionálního 
rozvoje 
• Jednotný systém grafického značení, podmínek 
výběru a udělování značení, zajišování podmínek 
udržování kvality a cílené propagace produktů.
• Přidělení certifikátu a označení výrobku v sys-
tému regionálního značení jednoznačně přispívá ke 
zviditelnění výrobce a zvýšení odbytu, a tím zlepšení 
jeho ekonomické stability.

• V oblasti cestovního ruchu na území České 
republiky se jednoznačně regionální značení stává 
vyhledávaným artiklem pro návštěvníky vedle turis-
tických známek a dalších celorepublikových systémů. 
• Regionální značky na území České republiky sdružuje 
Asociace regionálních značek, o.s. (ARZ), která zajišuje 
celorepublikovou prezentaci všech výrobců s platným 
certifikátem pro svůj výrobek (webové stránky, noviny 
Doma v regionech, prezentace na veletrzích a akcích 
cestovního ruchu, prezentační materiály).

Certifikační kritéria pro přidělení 
značky „ŽELEZNÉ HORY regionální 
produkt®“

A.  Kritéria pro výrobce:
1) Místní subjekt
2) Kvalifikace pro příslušnou výrobu 
     (v případě, že je třeba)
3) Bezdlužnost 
4) Zaručení standardní kvality výroby
5) Proces výroby nepoškozuje přírodu

B.  Kritéria pro výrobek:
1) Místní spotřební zboží, zemědělské 
 a přírodní produkty nebo umělecká díla 

2) Zaručení standardní/odpovídající kvality
3) Šetrnost k přírodě
4) Jedinečnost spojená s regionem:
•  Tradiční místní výrobek 
• Produkt z místních surovin 
 nebo přímo místní surovina  
• Ruční, řemeslná nebo duševní práce
• Díla s hlavním motivem Železných hor / 
 výrobky specifické pro Železné hory
• Výjimečné (nadstandardní) vlastnosti výrobku

Seminář pro výrobce 19. 1. 2012
15:00 IC Heřmanův Městec
do 15. 2. 2012 - předběžné přihlášky a výrobky 
regionu
Termín certifikace výrobků 21. 2. 2012

VÍCE INFORMACI NA UVEDENÉ ADRESE KOORDINÁ-
TORA ZNAČENÍ
Informační centrum Heřmanoměstecko, Heřmanův Městec, 
tel.: 725156016, infocentrum@mesto-hm.cz (nebo v in-
focentrech v Přelouči, Třemošnici, Seči a Nasavrkách)

Projekt je realizován za finanční 
podpory Pardubického kraje.
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Katalog výletů v rámci volnočasových a mimoškolních 
aktivit “Programy pro školy” se velmi osvědčil. 
V letošním roce zahájena rozsáhlá aktualizace a 
spojení s partnerským Regionem pod Kunětickou 
horou v rámci projektů Spolupráce. Jedná se o zkva-

litnění a vytříbení připravených výletů. Aktivity budou 
rozšířeny i na mateřské školy a školy střední. Chceme 
propojit aktivity  obou sousedních regionů a zvýšit 
podporu pohybu zájmových kolektivů po územích obou 
regionů. Do projektu budou zapojeni v široké míře 
místí pedagogové, aby bylo možno maximálně využít 
vše, co území v rámci mimoškolní výuky nabízí. Pro rok 
2012 bude zpracováno množství pracovních listů, pro 
podporu zájmu dětí o danou problematiku.

V rámci zkvalitnění a rozšíření propagace území se 
Železnohorský region opět zúčastnil soutěže Europen 
Destination of Excellence – EDEN, která je pořádána 
agenturou CzechTourism. Tentokrát s turistickým 
produktem „Berlova vápenka – historie vápenictví 
a geologie Železných hor“, jenž zaznamenal velký úspěch 
jak v soutěži, tak přímo v regionu při využívání zájmovými 
subjekty. Svojí účastí v soutěžních ročnících 2009 až 
2011 se Železnohorský region zapojil mezi podporo-
vané regiony agenturou Czechtourism, která zajišuje 
propagaci v oblasti cestovního ruchu České republiky.

Závěrem roku se Železnohorský region společně 
s partnerskou MAS Pošumaví prezentoval 
v Senátu ČR. V rámci akce Moudrým lidem škola 
nikdy nekončí s aktivitami celoživotního vzdělávání, 
především s mimoškolními Programy pro školy a za-
pojením se do zakládání konzultačních středisek 
univerzity III.věku E-senior. V této oblasti nám jsou 
partneři vzorem. Na jejich území vniklo již více než 20 
těchto středisek, kde se senioři pravidelně schází nad 
příjemnými přednáškovými tématy.
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8 - Sečská přehrada - leží na řece 
Chrudimce a byla vybudována v letech 
1925-34. Jde o významné rekreační 
středisko celého Chrudimska a přilehlých 
oblastí.

9 - Zřícenina hradu Oheb a Přírodní 
rezervace Oheb - nachází se nad 
přehradou. 
Hrad byl vy-
budován z ru-
ly, která je 
zde místy pro-

stoupena nápadně bílými žilami 
křemence. Je zde ideální výhled 
na celou Sečskou přehradu.

10 - Povrchové dřevěné potrubí - 
z let 1941 – 46. Zbytky tohoto tech-
nického unikátu můžete nalézt pod 
Sečskou přehradou.

11 - Vyrovnávací nádrž 
Seč II v Hořelci - byla vy-
budována v roce 1947. Na-
chází se zde malá vodní elek-
tárna a téměř 37 m vysoká 
vyrovnávací věž. Pod hrází 
má řeka charakter horského 

toku s kamenným řečištěmi a peřejemi.

12 - Městys Bojanov - patří
k nejstarším sídlům v Želez-
ných horách, neboť se při-
pomíná již roku 1126, kdy 
náležela benediktýnské-
mu klášteru ve Vilémově.

13 - Naučná stezka Vápenka
- popisuje vápenictví v Že-
lezných horách a vede kolem 
obce Polánka. Její délka je 1 km a vede chráněnou krajinnou oblastí. 

Železné hory, the Iron Mountains, are renown as the geolo-
gically most varied as well as most complicated area 

of Bohemia.  The path presenting history of lime burning 
begins near Berlova vápenka in Závratec, limeworks turned into 
a Museum of lime burning in the Iron Mountains. Though primarily 
designed for walking, a great part of the path can be also used by 
cyclists and the sights are accessible by car or motorbike. There 
are several routes which may be combined for trips of different 
lenghts, using marked tourist or cycling routes.

1 - Berlova vápenka v Závratci 
muzeum vápenictví v Železných 
horách se stálou výstavní expo-
zicí. Muzeum je součástí pro-
jektu „Železné hory – významná 
geologická oblast“ a jsou zde 
k vidění i ukázky historické geo-
logické činnosti krajiny.

2 - Národní přírodní rezervace 
Lichnice – Kaňkovy hory - nejkrás-
nější a nejcennější místo Železných 
hor. Zvláště atraktivní jsou rokle Hed-
víkovská a Lovětínská s převýšením 
200 m.

3 - Hrad Lichnice - hrad má ne-
jen bohatou historii a je opředen 
pověstmi, ale právě zde je i nej-
starší dochované místo, kde se 
použil vápenec z Železných hor. 
Bylo to roku 1398, kdy se vápen-
ná malta použila právě při stavbě 
hradu Lichtenburg.

4 - Galerie Josefa Cipryána - 
nedaleko od  hradu Lichnice v Pod-

hradí můžete navštívit 
galerii dřevěných soch 
vyřezávaných motorovou pilou. V její blízkosti se 
také nachází památný Žižkův dub a vyhlídkové 
místo Dívčí kámen.

5 - Prachovice – vápencové lomy - historie lomů 
je velmi bohatá, ale průmyslově se zde začalo vápno 
vyrábět až roku 1848. Současná cementárna byla 
vybudovávána r. 1956 a vápenec se zde zpracovává 
dodnes.

6 - Vápenný Podol – vápenná pec - 
vápenec se zde lámal a pálil již od r. 1514. 
Obzvlášť zde bylo ceněné, pro svoji kvalitu, 
kusové podolské vápno. Kruhová pec byla 
v provozu až do roku 1965. Po nějakém 
čase byla zbořena a do dnešních dnů se do-
chovalo pouze torzo dolní pece.

7 - Ranč LL Kovářov – centrum 
jezdecké turistiky – můžete si 
zde půjčit koně a projet se po řadě 
značených hipostezek, kterých je 
v Železnohorském regionu celá 
řada. Ranč nabízí také možnost 
ubytování.

hradí můžete navštívit 
galerii dřevěných soch 
vyřezávaných motorovou pilou. V její blízkosti se 
také nachází památný Žižkův dub a vyhlídkové 
vyřezávaných motorovou pilou. V její blízkosti se 
také nachází památný Žižkův dub a vyhlídkové 
vyřezávaných motorovou pilou. V její blízkosti se 

místo Dívčí kámen.

5 - Prachovice – vápencové lomy
je velmi bohatá, ale průmyslově se zde začalo vápno 
vyrábět až roku 1848. Současná cementárna byla 
vybudovávána r. 1956 a vápenec se zde zpracovává 
dodnes.

jezdecké turistiky

obce Polánka. Její délka je 1 km a vede chráněnou krajinnou oblastí. 

11 - Vyrovnávací nádrž 
Seč II
budována v roce 1947. Na-
chází se zde malá vodní elek-
tárna a téměř 37 m vysoká 
vyrovnávací věž. Pod hrází 
má řeka charakter horského 

Stezka za poznáním

Železné hory jsou geologicky
nejkomplikovanějším a nejpe-
střejším územím celých Čech. 
Největší ložisko kvalitního si-
lursko-devonského vápence se 
vyskytuje pouze v okolí Vápenné-
ho Podola a Prachovic. V Železných 
horách je použití vápna prokázáno 
od 13. století při budování hradu 
Lichnice. Následně zde z obydlí 

lamačů kamene vznikla osada Prachovice, kde se začalo roku 
1398 těžit vápno. V nedalekém 
Vápenném Podole se začalo 
s těžbou až roku 1514. 

Stezka za poznáním historie 
vápenictví začíná u Berlovy 
vápenky v Závratci, jejíž část 
byla nově zrekonstruována a 
v jejíž interiérech bylo vybu-
dováno muzeum vápenictví 
v Železných horách. Trasa 
stezky je určena převážně pro 
pěší, ale značnou část mohou 
využít i cyklisté a jednotlivá 
zastavení jsou dostupná mo-
torovým vozidlem. Trasu lze 
libovolně kombinovat a tvořit 
okruhy s využitím značených 
turistických a cyklistických tras.

Železné hory jsou geologicky

VÁPENICTVÍ3 - Hrad Lichnice - hrad má ne-

Železné hory jsou geologicky
nejkomplikovanějším a nejpe-
střejším územím celých Čech. 
nejkomplikovanějším a nejpe-
střejším územím celých Čech. 
nejkomplikovanějším a nejpe-

Největší ložisko kvalitního si-
lursko-devonského vápence se 
vyskytuje pouze v okolí Vápenné-
ho Podola a Prachovic. V Železných 
vyskytuje pouze v okolí Vápenné-
ho Podola a Prachovic. V Železných 
vyskytuje pouze v okolí Vápenné-

horách je použití vápna prokázáno 
od 13. století při budování hradu 
Lichnice. Následně zde z obydlí 

Železné hory jsou geologicky

“VÍTEJTE I VY” Železnohorský region

VÁPENICTVÍ
HISTORIE



Holičky

KovářovKovářov

Hořelec

Realizované projekty v rámci 2. výzvy v r. 2010 (realizace 2011) 
s dotační podporou MAS Železnohorský region v rámci 
realizace SPL Návrat ke kořenům.

Regenerace centra 
obce Bezděkov 
V rámci projektu obec Bezděkov zpevnila plo-
chy o celkové výměře 740 m2. Na návsi obce 
a na nejvíce využívaných místech obce byly osa-
zeny 3 lavičky a byla vysazena zeleň – 3 stromy, 
5 keřů a 90 rostlin, také byla pořízena technika 
na údržbu této zeleně  - motorová pila. Projekt 
byl realizován v celkové výši 1 486 388,- Kč, 
z čehož dotace činila 330 000,- Kč.

Stavební úpravy sálu 
Obecního domu v Čepí 
Obec Čepí v rámci projektu zrekonstruovala obecní 
sál, který je hojně využíván ke kulturním akcím obce 
i k zájmové činnosti spolků. Byl opraven sál včetně 
jeviště, na kterém bylo opraveno pódium a osazena 
nová opona. V sále byl také umístěn nový barový pult. 
Projekt byl realizován v celkové výši 454 584,- Kč,
z čehož dotace činila 322 682,- Kč.

Oprava komunikace 54/14 a chodníku 
54/1 vč. navazující zeleně
V rámci projektu Obec Mikulovice opravila místní ko-
munikaci 338 m2, chodník 231 m2 a nezpevněné plochy 
120 m2. Podél chodníku byly také vysazeny 2 stromy a 
pořízena technika na údržbu zeleně v obci – křovinořez. 
Projekt byl realizován v celkové výši 616 368,- Kč, z čehož 
dotace činila 374 957,- Kč.

Obnova vybraných místních komunikací 
včetně regenerace zelených ploch
V rámci projektu Obec Lipoltice obnovila  nevyhovující místní 
komunikací. U školy. Dále došlo k regeneraci zelených ploch 
v intravilánu obce včetně doplnění mobiliáře (lavičky, odpadkové 
koše).  Součástí projektu je i obnova techniky na údržbu zelených 
ploch. Projekt byl realizován v celkové výši 423 933,- Kč,
z čehož dotace činila 317 948,- Kč.

1
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Regenerace areálu 
pro volnočasové aktivity
Obec Ostřešany vytvořila klidovou část obce, 
kde je osazena nová zeleň, která je doplněna 
mobiliářem a informační tabulí pro návštěvníky. 
Byla zde také opravena komunikace o dél-
ce 143 m. Realizací tohoto projektu vzniklo 
prostředí pro volný a bezpečný pohyb matek s 
dětmi a dalších občanů. V rámci akce byly také 
pořízeny dvě sekačky na údržbu zeleně. Projekt 
byl realizován v celkové výši 457 543,- Kč, 
z čehož dotace činila 353 466,- Kč.

4

1

Oprava hřbitovní zdi v Rozhovicích
Obec Rozhovice v rámci projektu opravila hřbitovní ze 
u kostela sv. Petra a Pavla. Jednalo  se o ze o rozměrech 
2,3 m vysokou, 0,3 m širokou a obvod zdi byl 170 m. Opra-
vou zdi se zamezilo  dalšímu rozpadávání zdiva. Místní hřbitov 
v Rozhovicích  je zároveň  obecní kulturní památka, nebo byl 
postaven  v roce 1936. Projekt byl realizován v celkové výši 
334 134,- Kč, z čehož dotace činila 250 600,- Kč.

6
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Holičky

KovářovKovářov

Hořelec

 Venkovní kuželna se zázemím ve 
sportovně rekreačním areálu Veselí
Obec Veselí vybudovala v minulosti uprostřed obce veřejně 
přístupné, neoplocené Centrum aktivního odpočinku. 
Celý areál je velice navštěvován za účelem odpočinku, 
volnočasových aktivit a sportovních turnajů. Pro zlepšení 
širšího využití okruhu zájemců různých věkových skupin byl 
v tomto areálu vybudován  venkovní kuželník s odpovídajícím 
zázemím. Projekt byl realizován v celkové výši 445 8101,-  Kč,
 z čehož dotace činila 334 350,- Kč.

Komplexní regenerace návesního 
prostoru v Urbanicích
Obec Urbanice se rozhodla zlepšit vzhled centra obce. V rámci 
projektu opravila místní komunikaci, vybudovala nové osvětlení 
a usadila novou autobusovou čekárnu. To vše bylo doplněnou 
osazením nové zeleně a doplněno mobiliářem – stoly s lavicemi, 
infotabule, vývěsní tabule a stojan na kola. Projekt byl realizován 
v celkové výši 466 3931,- Kč, z čehož dotace činila 311 910,- Kč.

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

Železnohorského regionu.

8

9
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Revitalizace návsi místní 
části Zdechovice 
Dominantou Zdechovic je náves s rybníkem. Obec Úherčice, jejíž 
jsou Zdechovice součástí, opraví v přirozeném centru obytné části 
obce místní komunikaci a osadí zde keře a nový trávník. Prostor  
bude také vybaven lavičkami. Projekt bude dokončen v roce 2012, 
celkové náklady projektu jsou 351 000,- Kč, z čehož dotace činí 
263 248,- Kč. 

7

Odpočinkové zóny Bojanov
Záměrem byla regenerace stávajících 4 veřejných ploch 
v Městysu Bojanov a jeho místních částech Kovářov, 
Bezděkov a Hrbokov pro volnočasové aktivity. Osazeny byly 
herní prvky. Plochy včetně přilehlého okolí byly zkulturněny. 
Prvky byly osazeny na dříve špatně udržované plochy, čímž 
byly zkvalitněny odpočinkové a relaxační plochy na veřejných 
prostranstvích. Projekt byl realizován v celkové výši 
388 885,- Kč, z čehož dotace činila 246 629,- Kč.

12

Budova obecního úřadu 
– sanace vlhkého zdiva
Obec Lukavice v rámci projektu provedla sanaci bu-
dovy obecního úřadu, společně s nahozením nových 
vnitřních i venkovních omítek. V rámci projektu byla 
také osazena zeleň. Projekt byl realizován v celkové 
výši 636 000,- Kč, z čehož dotace činila 477 000,- Kč.
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Rekonstrukce provozního zázemí hřiště včetně 
přilehlých ploch
Vzhledem k dlouhé tradici místního sportovního celku TJ Valy se obec Valy rozhodla 
zrekonstruovat sportovní kabiny s přístupovou cestou a terasou. Fotbalové hřiště je využí-

váno nejen ke sportovním účelům, 
ale i k řadě tradičních akcí. Projekt byl
realizován v celkové výši 464 625,- Kč, 
z čehož dotace činila 348 648,- Kč.

10



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

FICHE 1 – Návrat ke kořenům
Příjemci dotace:
Obce, svazky obcí, nestátní neziskové organizace, 
zájmová sdružení právnických osob, církve , fyzické 
a právnické osoby
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%
Podporované aktivity:
• Obnova a výstavba objektů a ploch v oblasti, 
školství, zdravotnictví, kultury a spolkové činnosti, 

sociální infrastruktury, péče o děti, vzdělávání, zdraví, 
sportu, volnočasových aktivit, cestovního ruchu

FICHE 4 – Poznání regionu
Příjemci dotace:
Zemědělští podnikatelé, obce, svazky obcí, nestátní 
neziskové organizace, zájmová sdružení právnických 
osob, nezemědělské podnikatelské subjekty podnika-
jící v cestovním ruchu. 
Výše dotace: 90%
Podporované aktivity:
• Tvorba, obnova a rozšířeních pěších a lyžařských 
stezek, hipostezek a dalších tematických stezek
• Rekonstrukce a nová výstavba rozhleden
• Nákup a výsadba doprovodné 
zeleně

FICHE 5 – Krajina 
krásnější
Zemědělští podnikatelé 
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
• Technické vybavení provo-
zoven
• Zemědělská technika, strojní 
zařízení a vybavení

FICHE 6 
– Cestovní ruch
Příjemci dotace:
Zemědělští podnikatelé, obce, svazky 
obcí, nestátní neziskové organizace, zájmová 
sdružení právnických osob, nezemědělské pod-

nikatelské subjekty podnikající v cestovním ruchu. 
Výše dotace: 40 - 60% (dle velikosti subjektu)
Podporované aktivity:
• Výstavba malokapacitního ubytovacího a stravo-
vacího zařízení
• Půjčovny sportovních potřeb
• Plochy pro sportovně rekreační vyžití

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).

Horní Bradlo

“VÍTEJTE I VY” 

Železnohorský region
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Číslo žádosti Název žadatele Název projektu                                                                                  Číslo Fiche dle SPL    Celkové náklady  Požadovaná 
       výše dotace
2011/03/019 Železnohorák, o.s. Regenerace areálu Polánka pro volnočasové aktivity 3 1 188 697,- 450 000,-
2011/03/016 Obec Dubany Oprava střechy na obchodě a hasičské zbrojnici (objekt č.p. 52) 3 588 000,- 441 000,-
2011/03/004 Sbor dobrovolných  Rekonstrukce hygienického zařízení v hasičské zbrojnici 3 248 165,- 223 348,-
  hasičů Heřmanův Městec
2011/03/010 Farní sbor  Rekonstrukce historických varhan v evangelickém kostele v Hradišti 1 107 000,- 96 300,-
  Českobratrské církve evangelické v Hradišti
2011/03/006 Římskokatolická  Oprava zvonu ve zvonici 1 150 000,- 135 000,-
  farnost Turkovice u Přelouče
2011/03/007 Obec Mokošín DĚTSKÉ HŘIŠTĚ 3 352 800,- 264 600,-
2011/03/001 Obec Klešice Úprava veřejných ploch 3 547 200,- 410 400,-
2011/03/002 Město Seč Výměna oken na budově Mateřské školky v Seči,okr.CHrudim 3 576 000,- 432 000,-
2011/03/003 Josef Hudec Pořízení kolového traktoru 5 598 800,- 249 500,-
2011/03/014 Automotoklub  Rekonstrukce hygienických zařízení sportovně rekreačního areálu přírodního koupaliště Konopáč 6 460 000,- 276 000,-
  Heřmanův Městec
2011/03/009 Zemědělská a.s. Hor. Bradlo Nákup techniky pro služby obcím 5 684 000,- 250 000,-
2011/03/012 Obec Čepí Úprava plochy u Obecního úřadu v Čepí 2 590 111,- 442 583,-
2011/03/013 Obec Ostřešany Úprava veřejného prostranství 2 507 840,- 380 880,-
2011/03/015 Město Ronov n. D. Oprava kulturních památek, malých památek a úprava jejich okolí 1 720 000,- 449 100,-

Seznam vybraných a schválených projektů k realizaci 
v rámci 3.výzvy – realizační období 2012. 

Realizace Strategického plánu
LEADER 2008 – 2013 
„Návrat ke kořenům“ 
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V březnu 2011 se uskutečnil Výjezdní pracovní 
seminář na území partnerské MAS POHODA 
venkova 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 pro-
blémy v rámci realizace. Účastníci se také seznámili 
s regionálním značením místních výrobků, které 
bude od doku 2012 udělovat také Železnohorský 
region. Přítomní z obou MAS konstatovali výměnu 
zkušeností, poznatků a informací jako nedílnou nut-
nost zkvalitňování a zefektivňování funkce jednot-
livých MAS, která jednoznačně naplňuje uzavřenou 
Deklaraci o partnerství a spolupráci z r.2006. 
V dalším čase se účastníci seznámili s novými, zajíma-
vou formou, realizovanými projekty.

Ve spolupráci s členem Železnohorského regionu 
Obcí Čepí, která 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. Účastníci 
především ocenili představení příkladů dobré praxe 
v obci Krásné zaměřené na koncepční realizaci aktivit 
dle architektonické studie obce, návštěvu Senátu ČR 

zaměřenou na diskuzi se senátory ohledně podpory 
aktivit obcí a výjezdní seminář na území Karlo-
varského kraje pod záštitou senátora Ing. Petra 
Šilara. V rámci této několikadenní akce měli účastníci 
možnost shlédnout mnoho zajímavých podnětů pro 
svoji činnost a seznámit se s místními představiteli 
obcí, mikroregionů a místních akčních skupin.

V květnu zavítali na naše území představitelé MAS 
z Litvy, Ignalinos rajono. Přátelé si vyzkoušeli 
keltské zvyky a kulturu v Nasavrkách. Druhý den jsme 
jim představili zajímavosti našeho regionu, mimo jiné 
obec Krásné, město Seč, rozhlednu Boiku a jiné. Za 
nejzajímavější přátelé z Litvy pokládali návštěvu tělesa 
hráze Sečské přehrady za výkladu pana hrázného. Při 
společném setkání přátel z Litvy, představitelů našeho 
regionu, partnerských regionů Pod Kunětickou horou 
a POHODA venkova, za účasti představitelů Celo-
státní sítě pro venkov a města Nasavrky se uskutečnil 
podpis Deklarace o spolupráci mezi našimi regio-
ny. Organizačně celou akci připravil a zajistil pan Luboš 
Závorka z Nasavrk, jemuž náleží naše poděkování.

Ve spolupráci s ostatními místními akčními skupinami 
Pardubického kraje se Železnohorský region prezen-
toval na konci srpna v Českých Budějovicích 
na Zemi živitelce. Kromě aktivit v oblasti rea-
lizace Strategického plánu LEADER, tedy rozdělování 
prostředků na aktivity subjektů v území, zajímala 
návštěvníky našeho společného stánku především 
nabídka atraktivit z oblasti cestovního ruchu.

V rámci členství v Celostátní síti pro venkov Par-
dubického kraje, za finanční podpory Ministerstva 
zemědělství, Železnohorský region zajistil v r. 2011 
pro MAS Pardubického kraje ucelený prezentační 
materiál navazující graficky na sérii výstavních banerů. 
Veškeré materiály byly společně prezentovány na Zemi 
živitelce v Českých Budějovicích.  Další zajímavou akcí 
CSpV pro členy všech MAS byla návštěva obcí, které 
se umístily na stupních vítězů v soutěži Vesnice roku. 
Poslední společnou aktivitou pro MAS Pardubického 
kraje byla výjezdní exkurze do MAS Posázaví, kde 
jsme jako účastníci měli možnost poznat činnost jedné 
z nejprogresivnějších MAS na území České republiky.

Partnerství 
        a spolupráce

Železnohorský region se specializuje a vychází 
ze spolupráce sektoru veřejného, podnikatel-
ského a neziskového. Zástupci podnikatelského 
sektoru mají největší členský podíl v občanském 
sdružení. Jedná se především o podnikatele 
zaměřené na cestovní ruch. Mezisektorová spo-
lupráce 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 aktuál-
ních informací.

Poděkování patří Pardubickému kraji za dlou-
hodobou finanční podporu činnosti Železno-
horského 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.

Národní GEOPARK Železné hory se rozkládá na 
hranici Pardubického kraje a kraje Vysočina mezi 
obcemi Chvaletice, Chrudim, Nové Hrady, Hlinsko 
a Chotěboř.  Území geoparku představuje unikátní 
a obsáhlou učebnici geologie prezentující více než 
600 milionů let dlouhou historii Českého masivu 
na řadě geologických jevů, které je možné spatřit 
za dva až tři dny. Ve spojení s přírodou, kulturou 
a místními tradicemi si zde každý návštěvník vybere. 
Jedním z podpůrných projektů v rámci aktivit geopa-
rku je i realizace sítě naučných panelů na vybraných 
geologicky či geomorfologicky zajímavých lokalitách. 
V rámci tohoto projektu vznikne na pěti vybraných 
lokalitách i informační altán s venkovní expozicí vy-
braných bloků hornin. Vznik geoparku byl podpořen 
granty z Revolvingového fondu MŽP ČR.
www.geoparkzh.cz/cs/ 
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Podporujeme 
zajímavé aktivity 

našich členů

Archeopark Nasavrky. V r. 2012 již budete mít možnost 
navštívit unikátní keltskou „živou“ vesnici s laténskými 
stavbami. Výstavba vesnice a návštěvnického centra završí 
ucelené aktivity archeoparku, který se skládá z výstavní ex-
pozice na zámku v Nasavrkách, kde je k v vidění i plastický 
model oppida a možnost shlédnutí filmu Příběh kamene. 
V přírodě je možné si projít naučnou stezku, bádat po 
valech jediného oppida ve Východních Čechách a shlédnout 
krajinu z rozhledny Boika u Českých Lhotic. Veškeré aktivity 
realizují členové občanského sdružení Boii v Nasavrkách. 
Podrobnosti najdete na www.boii.cz.

Jen malý kousek od přehrady Seč v obci Kovářov 
máte možnost nasednout na koně /nebo piknikvůz či 
zámecké saně / a pokochat se krásou zdejší krajiny. 
Celoročně tady funguje Ranč LL a nabízí Vám krát-
kodobé vyjížky až několikadenní putování po Železných 
horách. Velmi oblíbenými se staly jezdecké tábory 
pro děti od 10 let, kurzy základů jízdy na koni, ví-
kendové i delší pobyty přímo na ranči, outdoorové 
akce pro firmy a školy atd. Podrobnosti najdete na 
www.kovarov.info.

Společnost přátel Železných hor vyvíjí dlouholeté 
aktivity v oblasti osvěty historie, krajiny, přírody, vý-
znamných rodáků a geologie Želených hor. Společnost 
pořádá pravidelně v období podzim - zima cyklus 
přednášek,  které se zabývají zajímavostmi regionu.  

Vyvíjí mimořádné aktivity v oblasti podpory místního 
patriotismu a prohlubování vztahu místních obyvatel 
k domovskému regionu. Představitelé SPŽH jsou 
velmi aktivní v rámci činnosti Železnohorského regionu 
a pravidelně přispívají svými nápady do společných aktivit.
Podrobnosti najdete na www.spzh.cz.

Nadace Bílý Jeřáb pod vedením paní Evy Joachimové 
léta podporuje místní patriotismus a vztah k regionu. 
Postupně rekonstruovaný mlýn v Mladoticích u Ro-
nova nad Doubravou je domovem zajímavých akcí, 
výstav, přehlídek divadel malých forem, seminářů 
a dalších. Veškeré akce jsou realizované v úzkém 
spojení s přírodním učením a filozofií. V Mladotickém 
mlýně rádi vítají všechny návštěvníky, občerstvení 
a informační materiály naleznete vždy. Podrobnosti 
najdete na www.nadacebilyjerab.cz.

Centrum pro mne pod vedením paní Ing. Taány 
Holavové provozuje odpočinkové, pohybové nebo 
vzdělávací aktivity v Seči. V dnešní době je možnost 
věnovat se sám sobě, relaxaci za vedení odborné lek-
torky a přitom intenzivně poznávat přírodu a krajinu 
Železnohorského regionu jedinečným spojením pro 
načerpání nových sil. Účastníci aktivit využívají v rámci 
terapie i další služby regionu. Podrobnosti najdete na  
www.centrumpromne.cz.

Střední odborné učiliště včelařské - Včelařské 
vzdělávací centrum, o. p. s. je založeno Minister-
stvem zemědělství České republiky a Českým svazem 
včelařů za účelem vzdělávání dospělých, provozování 
a organizace mimoškolní činnosti dětí a mládeže 
v oboru včelařství, organizování a zajišování 
vzdělávacích a kulturně výchovných činností a pro-
vozování středního odborného učiliště včelařského. 
Mimo jiné najdete v areálu prodejnu s včelařskými 
potřebami a včelími produkty. Unikátem je včelařské 
arboretum se zajímavou skladbou rostlin. Subjekt také 
poskytuje ubytovací a stravovací služby. Podrobnosti 
najdete na www.sounasavrky.cz.

Liga lesní modrosti – Kmen Trilobit je dětský 
kmen, který vznikl na podzim roku 2010. Od samého 
začátku patří pod organizaci Liga lesní moudrosti. 
Schází se jednou týdně v klubovně v Cholticích a 
alespoň jednou měsíčně pořádá jedno či vícedenní 
výpravy. 

Svojí činností s snaží hlásit k odkazu amerického 
spisovatele a přírodovědce Ernesta Thompsona 
Setona. Učí se poznávat a chránit přírodu, tábořit 
ve stylu přírodních národů a rozvíjet své duše a těla 
ve čtyřech základních směrech: kráse, síle, pravdě, 
a lásce. Podrobnosti najdete na www.kmentrilobit.cz.
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Služby a aktivity centrály MAS ŽR v Heřmanově Městci 
se navzájem doplňují s aktivitami jednotlivých informačních center:
• Informace pro žadatele v rámci realizace SPL  
• Koordinace regionálního značení ŽELEZNÉ HORY regionální produkt
• 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

Kontakty na turistická 
informační centra regionu:

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

TIC Přelouč
Hotel Fontána 
Pardubická 1422, 535 01 Přelouč 
Tel:  466 798 711
E-mail: info@fontana-prelouc.cz
Web: www.mestoprelouc.cz 
 

TIC Seč
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

Horní Bradlo

centrála
Železnohorského 
regionu

i

i

i

i
i

INFORMAČNÍ SYSTÉM 
ŽELEZNOHORSKÉHO 
REGIONU
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Na území Železnohorského regionu v současné době mohou turisté využívat služeb 5 informačních center -  Heřmanoměstecko, Nasavrky, Přelouč, Seč a Třemošnice 
a jednoho detašovaného informačního centra Děda Vševěda v Rábech, v Muzeu Perníku. 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. 

Služby a aktivity informačních center: 
- 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

Infocentrum Děda Vševěda v Muzeu perníku
Perníková chaloupka Ráby 38, 533 52 Ráby
Tel.: 466612474
E-mail: info@pardub.cz 
Web: www.pernikova-chaloupka.cz 

IC děda 
Vševěda 
– Ráby

i
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#

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.

kŘíŽOVkA
1. Kdo napsal knihu Pověsti Železných hor,  
 manželé …..?

2. Jak se jmenuje obec, kde se nachází jedna 
 z nejstarších a nejhezčích přehrad?

3. Jaká rozhledna stojí nedaleko Nasavrk?

4. Nad tunelem u sečské přehrady kdysi stával
 hrad, jak se jmenoval?

5. Nejstarší obyvatelé na území železnohorského 
 regionu byli?

6. -

7. V Heřmanově Městci na náměstí se nachází 
 kostel svatého….?

8. Nedaleko Přelouče je vyhledávané přírodní 
 koupaliště, jak se jmenuje?

9.  Rozhledna u Horních Raškovic?

10.  Název geoparku regionu?

11.  Doplň Berlova ...

12.  Doplň Prales .... 

SOUTĚŽNÍ KUPON

Jméno: ....................................................................................................

Adresa: ....................................................................................................

Mobil: ......................................................................................................

e-mail: .....................................................................................................

věk: ¨  0 – 15 let  

 ¨  16 – 30 let

 ¨  31 – 60 let

 ¨  61 a více let

#

Vyplňte tajenku:

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.

r. 2012
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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

1

2 3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Aktuální informace Destinační 
společnosti Východní Čechy 
z oblasti cestovního ruchu 
na území Pardubického kraje 
na www.vychodnicechy.info.
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Přijměte pozvání na tradiční akce 
v Železnohorském regionu 

v r. 2012

Zimní táboření na Lichnici
Koná se tradičně na přelomu ledna a února. Kromě 
nočního přespání na hradu Lichnice účastníky čekají té-
matické 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 21. ročník - pořádají Skauti 
Ronova nad Doubravou. Akce se účastní stovky ak-
tivních vodáků i spousta přihlížejících. Večer v sobotu 
je v Ronově tradiční vodácký countrybál.

Dny Železnohorského regionu
Dny Železnohorského regionu proběhnou v měsíci 
dubnu před letní turistickou sezónou. V rámci 
několikadenní akce budou představeny nové aktivity 
v regionu. Termín akce bude 19. – 22. dubna 2012.
- Čtvrtek 19.4.: Prezentace novinek pro profe-
sionály v CR – akce pro pozvané odborníky. 
- Pátek 20.4.: Den otevřených dveří ve všech 
infocentrech regionu s prezentacemi novinek v CR 
– akce pro veřejnost a školy.  
- Sobota 21.4.: Putování za poznáním regionu 
- autobusové putování po zajímavostech a lokalitách 
regionu – akce pro veřejnost. 
- Neděle 22.4.:  Dny otevřených dveří památek, 
zajímavostí a podnikatelských areálů – akce pro 
veřejnost.

Ptačí neděle u rybníka Hluboký
22. dubna 2012 proběhne akce poznávání flóry 
a fauny nedaleko Libáně u Nasavrk. Ukázky mysliveckých 
trofejí a loveckých zbraní, krátké exkurze s odborníky.

Ukázky techniky, výstroje a výcviku hasičů 
a policie pro základní školy
SDH Heřmanův Městec Vás jako každý rok zve na 
ukázky hasičské a policejní techniky, které se uskuteční 
v pátek 27. 4. 2012 od  hodin. Akce je zaměřena na 
školní kolektivy a děti a slouží zároveň jako prevence.

Pálení čarodějnic, 1. máj 
Tradiční ohně spojené často s lampionovým průvodem,  
pořádané vždy posledního dubnového večera na 
mnoha místech celého regionu. V Třemošnici probíhá 
na oslavu 1. Máj – recesistická akce – Prvomájový 
průvod s mávátky a alegorickými vozy.  

Malá cena Nasavrk
37. ročník běhu pro děti a mládež v Kaštance v Na-
savrkách se uskuteční 8. 5. 2012. Děti jsou rozděleny 
do 7 kategorií podle věku, běží tratě od 45 m do 1750 
m. Pořádá T.J. Sokol Nasavrky.

Soutěž o Pohár starosty města 
a o Putovní pohár O. Sachse
Tradiční soutěž v požárním sportu se uskuteční 19. 5. 
2012 od 8:00 hod v Bažantnici v Heřmanově Městci

Mezinárodní 38. ročník CKP Ceny Nasavrk 
Mezinárodní 38.ročník CKP Ceny Nasavrk - Běžecký 
závod na 15 km a 7.ročník AVE Ceny Nasavrk MTB 
- závod na horských kolách na 36, resp. 26 km, které 
se konají v neděli 20. 5. 2012 od 10 hodin. Závody 
s mezinárodní účastí a sportovním a společenským 
programem pro celé rodiny. Pořádá JR Running 
Sport-intersport a město Nasavrky.  

Národní šampionát mažoretek ČR 
V Ronově nad Doubravou se v polovině června koná 
tradiční soutěž kategorie – SÓLO A DUO.

Tradice Železnohorského regionu
VI. ročník akce se uskuteční v Areálu rozhledny Bar-
borka v Horních Raškovicích 23. 6. 2012 od 16 hod. 
Akce zaměřena na tvůrčí dílny tradičních řemesel 
regionu pro účastníky, které přímo povedou umělci 
a řemeslníci. Bohatý doprovodný program v plně vy-
baveném přírodním areálu. Navazuje večerní program 
–Svatojánská noc. 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 
24. 6. - 2. 9. 2012 se na zámku v Nasavrkách 
uskuteční už 42.ročník výstavy výtvarného umění 
Nasavrcká paleta. Letošní ročník je věnován výstavě 
obrazů a grafik Ivana Baboráka. Výstavu doplní Na-
savrcké hudební léto – několik koncertů v prostorách 
galerie.

ZPRAVODAJ  III./2012

“VÍTEJTE I VY” 
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.
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Přijměte pozvání na tradiční akce 
v Železnohorském regionu 

v r. 2012Lughnasad svátek keltské kultury
Tradiční oslava letního keltského svátku Lughnasadu je 
připravena na sobotu 4. 8. 2012. Připraven je bohatý 
program, hudba, tanec, ukázky keltských řemesel, 
tradiční trhy, hry, soutěže a večerní koncert. Akce 
probíhá v zámku, na nádvoří, v zámecké zahradě a na 
náměstí v Nasavrkách.

Noční soutěž v požárním sportu na Seči
Tradiční noční hasičská soutěž se v roce 2012 chystá 
na pátek 17. 8. Tak zvaná „Noční sečská“ patří k di-
vácky velmi atraktivním, navštěvují ji diváci ze všech 
koutů Čech a Moravy. Jako vždy můžete přijít povzbu-
zovat na parkoviště U kapličky u HZS PK.

Tradiční pouové setkání karavanistů u pří-
ležitosti Staročeské heřmanoměstecké pouti 
a posvícení
V tomto roce se uskuteční již 4. ročník tohoto setkání 
přátel karavanismu v Autokempinku Konopáč, které se 
uskuteční u příležitosti tradiční Bartolomějské pouti 
v Heřmanově Městci a to ve dnech 24. až 27. 8. 2012.

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

Hry bez hranic
Tradiční soutěž ve sportovních i jiných disciplínách smíšených 
družstev z 10 obcí v severní části Železnohorského re-
gionu se uskuteční v září ve Starých Jesenčanech. Bohatý 
doprovodný program. Divácky velmi atraktivní.

Babí léto na Železných horách
V areálu autokempinku Konopáč proběhne 21. a 22. 9.
2012 již 17. 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. 

Soutěžní výstava králíků, holubů a drůbeže
Výstava se uskuteční 21. a 23. 9. 2012 v chovatel-
ském 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 
Září 2012 - 18. 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. 

Svatováclavské kejklkování o pohár posled-
ního 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 
mladotického mlýna se představí řada amatérských 
i profesionálních umělců a interpretů.

Lukavický kahan
26.ročník závodu v silničním běhu je součástí Velké 
ceny východočeské oblasti v bězích. Běží se na trati 
dlouhé 7 km (ženy 3,5 km, děti starší 2 km a mladší 
770 m) převážně po asfaltových  omunikacích. Závod 
se koná v polovině září.

Plody podzimu
21. - 23. 9. 2012 Podzimní výstava ve Středním 
učilišti včelařském – Včelařském vzdělávacím centru 
v Nasavrkách nazvaná Plody podzimu představuje 
podzimní aranže, výstavu ovoce, podzimní arboretum. 
Na výstavě je možno zakoupit med a medovinu, su-
šené ovoce, okrasné dřeviny, svíčky ze včelího vosku 
a další. 

O královnu Seče
Aeobiková soutěž družstev do 15 let, která se koná 
koncem listopadu v Kulturním domě v Seči.

Expedice Krkaňka 
Středisko Junák zve každoročně příznivce pěší turis-
tiky na zimní přechod Železných hor v době vánočních 
svátků. 

Rozsvícení vánočních stromů
Každoročně se v sobotu před první adventní 
nedělí rozsvítí Vánoční strom v Seči, Ronově nad 
Doubravou a v Třemošnici, to vše vyvrcholí v neděli 
při tradičním rozsvícení v Heřmanově Městci, kde je 
vystaven také vyřezávaný Betlém od pana Josefa 
Cipryána. Odpoledne je zpestřeno bohatým kulturním 
programem a vánočními trhy. I jiné obce rozsvěcí své 
vánoční výzdoby v tento čas.

Vánoční koncerty v Železnohorském regionu
V rámci svátků Vánočních můžete navštívit spou-
stu Vánočních koncertů, které se konají v městech 
a obcích Železnohorského regionu. Mezi již tradiční 
patří koncert v Heřmanově Městci, Nasavrkách, 
Třemošnici, Seči, ale také třeba v Jezbořicích a ve 
Svinčanech.

“VÍTEJTE I VY” 
Železnohorský region


