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Občanské sdružení Železnohorský region
Rok 2012 byl pro rozvoj a činnost občanského sdružení stěžejní, protože došlo
k přijetí nového člena - mikroregionu Západně od Chrudimi. Nový mikroregion se
rychle zapojil do stávající činnosti a během r. 2013 bude společně s ostatními pracovat na
přípravě pro další plánovací období EU 2014 – 2020. Od r. 2013 se tedy budete setkávat
s rozšířeným územím Železnohorského regionu, které je uvedeno na mapce.
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Centrum Železných hor
V roce 2012 se naplno rozjela významná činnost – certifikace místních výrobků
přidělováním značky „ŽELEZNÉ HORY regionální produkt®“. V únoru bylo certifikováno 19 výrobků, v říjnu dalších 6. Výrobky s uvedeným označením, se kterými
se již můžete setkávat, jsou propagovány na úrovni regionu, kraje, na celostátní
úrovni, v zajímavých případech i na úrovni evropské.
V květnu jsme vyrazili na „špionážní“ akci do MAS Český ráj, kde jsme se zajímali
o konkrétní formy spolupráce a její výsledky mezi organizací MAS ČR a představitelů
místního Národního geoparku Český ráj. Mnoho zajímavých postřehů jsme již přenesli
do spolupráce MAS ŽR a představitelů Národního geoparku Železné hory.
Již tradiční dubnová 4-denní akce Dny Železnohorského regionu 2012, prezentující novinky a zajímavosti území regionu společně s členskými subjekty, měla velký ohlas
u návštěvníků a partnerských subjektů. Pro r. 2013 připravujeme rozšíření nabídky,
které byste se mohli zúčastnit ve větším počtu.

SLOVO PŘEDSEDY

V tomto roce byl zrealizován
1. projekt spolupráce místních akčních skupin v rámci
dotační podpory PRV 20072013, IV. Programy pro školy.
Systém spolupráce a vlastní
programy byly představeny na
dvou srpnových setkáních se
zástupci místních škol, školek
a zájmových kolektivů. Od září
jsou programy připraveny pro
jakékoli využití, vč. využití pro
širokou veřejnost.
V srpnu se uskutečnilo mnoho významných aktivit.
Nejprve za spolupráce s kolegy z MAS POHODA venkova (Orlické hory) a představiteli
Asociace regionálních značek jsme tři dny prezentovali naše regionální výrobce a systém jejich certifikace, který garantuje právě ARZ, kolegům z Lotyšska. Na závěr akce
byl detailně dojednán mezinárodní projekt spolupráce 8 MAS z Lotyšska, Litvy a
Česka s názvem ABC pro regionální výrobce, který byl mohl být realizován v letech
2013/2014.
Dále se již podruhé Železnohorský region za vysokého zájmu návštěvníků prezentoval na Zemi živitelce v Českých Budějovicích společně s ostatními regiony Pardubického kraje.
Na konci srpna proběhla každoroční veřejná obhajoba hodnocení celoroční činnosti
MAS na Ministerstvu zemědělství. Činnost místní akční skupiny Železnohorský
region byla již potřetí v řadě hodnocena a zařazena do skupiny A mezi nejlépe
pracující MAS v České republice.
Na počátku září se uskutečnila akce pro širokou veřejnost pod názvem Železnohorský
region, včera, dnes, zítra v areálu autokempinku Konopáč. Z vaší bohaté účasti byl
viděn zájem o dění ve vašem regionu, čehož si velmi vážíme.
Ke konci září byl Železnohorský region tři dny hostitelem 20 kolegů z Karlovarského kraje (MAS Náš region). Účastníci absolvovali pestrý program, který se skládal z ukázek zajímavých aktivit v našem regionu a z diskuzí na téma – podpora rozvoje
místního cestovního ruchu ve spolupráci s národními geoparky.
Během roku 2012 jsme mezi sebou přivítali množství nových zajímavých členů,
kteří se již aktivně zapojují do života občanského sdružení. Mezi jinými i mnoho certifikovaných regionálních výrobců.
V roce 2012 se rozjelo souběžně mnoho aktivit dlouhodobě připravovaných, a tak jsme měli
všichni plné ruce práce. Zapojilo se mnoho lidí, kteří dokonce ani nejsou stálými členy sdružení,
pouze formou dobrovolné činnosti. Všem těmto lidem pracujícím pro region patří velký dík.
Poděkovat je však na místě i vám, kteří nabídku Železnohorského regionu využíváte, a tím podporujete „život“ ve svém regionu.

Vážení přátelé, pročítáte řádky již čtvrtého čísla zpravodaje MAS
Železnohorský region, které vydáváme pravidelně počátkem roku.
Obsahuje výtah dosažených výsledků činnosti za minulé období
a hlavně plány do budoucna. Nabízí a zve na významné akce
tradičně pořádané v roce i návštěvu zajímavých míst. Od října
působíme téměř na celém území Železných hor nacházející se
v Pardubickém kraji. Je třeba vyzvednout a zároveň poděkovat
všem členům a příznivcům za věnovaný volný čas, své umění a
obětavost s jakou se snaží o rozvoj tohoto krásného regionu a tím
vytváří další hodnoty zlepšující život v tomto kraji a zároveň usilují
o zachování krásné přírody a obnovu památek, přijdďte se podívat!
Tedy „VÍTEJTE I VY“ v našem Železnohorském regionu.
Bohumil Starý, předseda

Kateřina Korejtková, manažerka Železnohorského regionu
Rok 2013 je pro další činnost Železnohorského
regionu velmi důležitý. V tomto období budou
stanoveny jednotlivé operační programy se svými
pravidly, která budeme muset zapracovat do zcela
nového dokumentu Územní strategie. V daném roce
budou probíhat dotazníková šetření, ankety, setkání
s veřejností a dalšími subjekty. Zapojte se prosím i
vy a poskytněte svůj názor na život ve vašem regionu, případně nám poskytněte vaše nápady na
jeho aktivity. Jedině na základě konkrétních informací a vašich požadavků na rozvoj činnosti budeme
schopni zpracovat dokument, který bude odrážet
vaše návrhy a potřeby. Jedině takový dokument –
Územní strategie – bude mít šanci uspět při výběru
mezi ostatními regiony, a od r. 2014 dále podporovat vaše aktivity v Železnohorském regionu.
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Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí
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V ŽELEZNOHORSKÉM REGIONU
DNY ŽELEZNOHORSKÉHO
REGIONU IV. ROČNÍK

Dne 19. 4. proběhlo zahájení akce na Mladotickém
mlýně pro odborníky v cestovním ruchu a média. Po
celkové prezentaci turistických a návštěvnických aktivit regionu pro sezónu 2012 následovala slavnostní
certifikace oceněných regionálních producentů. Program pokračoval prezentací činností několika výrobců

patřila tradičně autobusovému putování pro veřejnost
po nejnovějších aktivitách a zajímavostech v regionu.
V rámci doprovodného programu bylo zpřístupněno
několik realizovaných projektů podpořených MAS
ŽR, jejichž slavnostního otevření se zúčastnil i ředitel
Státního zemědělského intervenčního fondu v Hradci
Králové Ing. Sobel. Neděle 22.4. nabídla volné vstupy
pro veřejnost do mnoha zajímavých památek a podnikatelských areálů.
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. Nově se do celého programu zapojili
i certifikovaní výrobci.
V. ročník Dnů Železnohorského regionu proběhne
ve dnech 18. – 21. 4. 2013.

Materiály budou vydávány s každoroční aktualizací. V rámci zvýšení odbytu místních výrobků bude
v r. 2013 probíhat putovní výstava regionálních
výrobků po regionu, o které budete v čas informováni
a bude vytvořena mapka producentů, které můžete
navštívit přímo v jejich areálech. V rámci zvýšení odbytových míst byla vytvořena volně přístupná prodejní
a výstavní galerie v rámci prostor informačního centra v Heřmanově Městci. Další prodejní prostory se
připravují.

ŽELEZNÉ HORY
regionální produkt®

a řemeslníků v jejich areálech. Dne 20. 4. proběhl
den otevřených dveří ve všech infocentrech regionu,
kde měli návštěvníci možnost získat mnoho nových
propagačních materiálů a tipů na výlety. Sobota 21. 4.

Na základě členství a spolupráce s Asociací regionálních značek proběhlo ve dnech 21. 2. a 24. 10.
zasedání certifikačních komisí, které postupně přidělily
regionální označení 25 regionálním produktům.
Všichni výrobci budou začleněni do marketingových
aktivit v r. 2013 s cílem zvýšení propagace a následného odbytu výrobků nejen na území Železnohorského
regionu. Certifikace výrobců přinesla velmi
pozitivní jev – přirozené propojení řemeslných
výrobků a místní produkce, které mnohdy vyústilo
ve vytvoření kompletní místní speciality. Certifikované výrobky se prezentovaly již na mnoha významných akcích v regionu (Dny Železnohorského
regionu, Tradice Železnohorského regionu, Lughnasad,
Babí léto na Železných horách, Země živitelka, …).
Staly se např. součástí darů pro výherce v soutěži
Vesnice roku, kterou spolupořádá Pardubický kraj
(za jehož finanční podpory systém certifikace
vznikl). V r. 2012 vznikla ucelená řada propagačních
materiálů, která výhradně podporuje místní výrobce.

CHCETE SE I VY STÁT NOSITELI ZNAČKY
ŽELEZNÉ HORY regionální produkt®?
Veškeré podrobné informace
na www.regionalni-znacky.cz/zelezne-hory

Certifikace vám přinese: zveřejnění v každoročních novinách Doma v Železných horách, vytvoření katalogového
listu, umístění informace na celorepublikovém výše uvedeném
webu a na webu ŽR, výhodné zajištění visaček a samolepek pro označení produktu, možnost prezentace a prodeje
produktů v prostorách informačních center a na akcích
pořádaných partnery či samotným ŽR, možnost zveřejnění
ve veškerých materiálech ŽR, možnost zapojení se do aktivit
ŽR, navázání komunikace a spolupráce s dalšími výrobci nejen
v ŽR, možnost prezentace a spolupráce s regionálními výrobci
v rámci ČR, aj.
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do 5. 2. 2013 předání přihlášky a výrobku koordinátorovi –
MAS ŽR (infocentrum Heřmanův Městec)
26. 2. 2013 zasedání certifikační komise – přidělení
certifikátů vybraným produktům a výrobkům
Náklady na certifikaci:
n certifikát pro 1 výrobek či skupinu výrobků na 2 roky
2000,-Kč
n certifikát na další dvouleté období 1000,-Kč
n roční organizační poplatek pro 1 výrobek či skupinu
výrobků 1000,-Kč

Doma v Železných

horách

2012

Bohatství Železných
hor

ZdaRma

Certifikované produkty
ŽELEZNÉ HORY
regionální produkt®
Pojďte na návštěvu. se vám představují.
(str. 2–3)

Informační systém

Unikátní funkční
systém informačn
ích center
regionu napomáhá
odbytu místních
produktů
a podporuje rozvoj
cestovního ruchu.
(str. 2)

Dny Železnohorského

www.regionaln
i-znacky.cz

Železné hory
a med
Zpracování medu
má v Železných
horách už tisíciletou
tradici. Využívali
ho
i Keltové z kmene
Bójů, kteří na zdejším území před
více než dvěma
tisíci
lety postavili jediné
oppidum ve Východních Čechách.
Na keltskou tradici
důstojně navazuje
občanské sdružení
Boii velkým množstvím
aktivit v rámci Archeoparku
Nasavrky (stálá
výstavní expozice Po
stopách Keltů
s modelem oppida, exteriérov
á naučná stezka,
rozhledna Boika,
oslavy svátků, keltská
vesnice …).

V Nasavrkách se
také nachází Střední odborné učiliště
včelařské – Včelařské vzdělávac
í centrum, o.p.s.,
které oslavilo již 60
let od svého založení.
Zajišťuje výuku
v oboru Včelař
a pro
včelaře i širokou
laickou veřejnost
po-

ŽELEZNÉ HORY
regionální pro
dukt®

Střípky odjinud
Kam za region
álními
značkami

Všeobecně rostoucí
zájem o místní
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trhů a jarmarků
V jednotlivých
.
regionech by měly
být
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produkce, zatímco
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a Praze jsou příležitostí pochlubit
se tím nejlepším
co vzniká pod
,
záštitou
regionáln ích značek. jednotlivých
Jedná se o výbornou příležitos
t, jak nalákat k
návštěvě třeba i zatím
nepříliš známého
koutu naší vlasti.
Konkrétní nabídku
akcí, na nichž
se představují
držitelé
regionálních značek,
můžete sledovat
v kalendáři na
stránkách www.regi
onalni–znacky.cz,
případně se můžete
zaregistrovat i
k odběru e-mailový
ch
zpráv. Společně
se držitelé značek
potkají určitě opět
v srpnu na výstavě
Země Živitelka
v Českých Budějovicích a v září na
Kampské m krajáči
v Praze. Tradicí
se už stává i prezentace na LeaderFE
STu, několikad
enním
setkání místních
akčních skupin,
která
se v roce 2012
koná ve slovenské
Levoči. Zde bude
příležitost k přímé
výměně zkušenost
í s podporou místních
produktů se slovenský
mi partnery.

Železné hory
jsou výjimečn
ý region nejen
utváření, ale i
z hlediska pestrosti
z hlediska vývoje
geologického
lidské činnosti,
dou a převtěluj
která je úzce spjata
může být přínose
e se do tradic
a řemesel lidí
s přírom pro
vítáni v Železnoh
místního kraje.
místního výrobce
řádá také celou
orském regionu!
Buďte tedy i vy
řadu přednášek
?
, kurzů,
besed atd. Mnoho
Jednotný systém
Vznik systému
zajímavého ze
grafického značení,
živopodpory
ta včel se zde
podmínek výběru,
mohou dozvědět
určená pro běžného
místních produkt
udělování značení,
i děti
a mládež všech
zákazníka. Tyto
ů
cílená propagac
věkových kategorií,
výrobky splňují
Po mnohaletém
e produktů –
běžné standardy
pro
které jsou připraven
to je
zvažován í různých
funkční systém
a vyy různě koncipova
sokou kvalitu.
zvyšování kvality
druhů a systémů
Regionální produ
Jejich výroba musí
né vzdělávací programy
podpory místních
místních
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být
šetrná k přírodě.
. Návštěvníci si
prokty
duktů, jako i našich
zajišťuje koordimohou mimo jiné
Měly by být v něčem
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mezinárodně
prohlédnout i Včerobců a producent
jedinečné, spojené
orský region. Přidělařské arboretum
ů, se stal Žes regionem
lení
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certifikát u a označení
Asociace regionální
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v pro(tradiční místní
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výrobek, prov r. 2011
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rodního projektu
t včelích produktů
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s názvem „Produkt
a výrobků z nich.
ČR jednoznačně
přímo místní surovina,
s místní identitou
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přispívá ke zviditelně
ručlém území České
(PMI) – systémy
med
označený značkou
ní, řemeslná nebo
ní výrobce, zvýšení
udržitelné
republiky.
ŽELEZNÉ HORY
podpory pro obyvatele
duševní
odbytu, ke zlepšení
Stojí nyní po boku
regionální produkt ®
práce, díla s hlavním
venkova
jeho ekonomic
v Evropě“, podpořené
mnoha dal.
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stability. V oblasti
motiho z evropskéh
ších regionů, které
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programu Evropa
cestovního ruchu
o
již své produkty
hor,
pro občany. Součásna území České
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specifické pro Železné výrobky
tí projektu bylo
republiky se regionálpropagují a zajiši mezinárodní
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mečné vlastnosti
fórum,
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pro
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PROGRAMY PRO ŠKOLY

V r. 2011/2012 proběhlo dokončení realizace
katalogů programů pro školy (MŠ, ZŠ, SŠ), které
odpovídají rámcovým vzdělávacím plánům dle
jednotlivých stupňů školských zařízení a jednotlivých
ročníků s pružnou úpravou pro zájmové skupiny pracující se školní mládeží. Jedná se propojení aktivit dvou
sousedních regionů, Železnohorského a Regionu
pod Kunětickou horou, v rámci zpestření nabídky.
Veškeré cíle výletů a exkurzí jsou v dojezdové vzdálenosti jednodenních akcí. Programy jsou připraveny
formou UČIT POZNÁNÍM. Nabídka je zpracována do
ucelených programů s obsahem určení: konkrétní
stupeň školy/ročník, výukové téma, odpovídající
předmět, cíl exkurze/výletu s obsahem, definování
doplňujících služeb a aktivit navazujících, vč. cenových kalkulací a detailních informací. 22 programů
je doplněno zpracovanými pracovními listy. Katalog
programů je volně k dostání ve všech infocentrech
obou regionů. Pracovní listy vám budou zaslány na
vyžádání elektronicky. Na konci srpna proběhly dva
semináře pro zástupce školských zařízení a zájmových
kolektivů s cílem prodiskutovat systém spolupráce
a způsob využívání připravených exkurzí.
Nabídka v katalogu je však tak detailní a pestrá, že na
jejím základu lze připravit a absolvovat výlet rodinný či
jakéhokoli kolektivu na den či více. Přestože hlavním
cílem bylo vytvořit maximální zajímavou mimoškolní
nabídku vzdělávání pro děti, nedílnou součástí je také
podpora našeho uvědomění, že žijeme v zajímavém
regionu, který nabízí spoustu zajímavostí, které stojí
za to poznat. Stačí si tedy vybrat zajímavé téma
a cíl vašeho výletu. Termín sdělte informačnímu
centru v HM – prověříme vám detaily vašeho výletu,
případně zajistíme další vaše požadavky.

ZPRAVODAJ IV. /2013

PROPAGACE A MARKETING
REGIONU

Na základě profilace regionu v oblasti rozvoje cestovního ruchu, jako jednoho z nejdůležitějších odvětví
hospodářství, Železnohorský region koordinuje
společný marketing, tj. snaží se určovat aktivity,
jak dosáhnout zvýšení propagace našeho regionu,
a tím i zvýšení jeho návštěvnosti a odbytu služeb.
V rámci regionálního cestovního ruchu jsme postupně
zaznamenali již mnoho úspěchů, např. Železnohorský
region je zařazen mezi regiony v rámci nabídky
CzechTourism. Během každého roku se prezentujeme
na mnoha veletrzích a výstavách (veletrh cestovního
ruchu v Hradci Králové, v Praze, výstava v Písku,
akce v Českých Budějovicích, Pardubicích, Chrudimi a Slatiňanech, …). Zapojujeme se do spolupráce
napříč regiony (22 regionů s certifikací regionálních
značek, 130 místních akčních skupin, regiony v Pardubickém kraji a na Vysočině). Pravidelně o našich
akcích informují média a zpravodaje s celorepublikovou
působností.

WWW.ZELEZNOHORSKYREGION.CZ

V rámci zkvalitnění výše uvedené propagace regionu došlo v r. 2012 k celkové přestavbě webu
Železnohorského regionu. Informace jsou pro
přehlednost strukturovány pouze do tří základních sekcí „turistický servis“,
„podpora regionu“ a „aktuality
z regionu“. Pro vás, obyvatele a
návštěvníky je určena sekce první
– turistický servis – zde najdete
kalendář akcí, informace o regionu
a jednotlivých zajímavostech, kontakty na informační centra, atd.
Sekce druhá – podpora regionu je
určena pro členy, ale i pro vás, kteří
se zajímáte o činnost občanského
sdružení Železnohorský region
– zde najdete kontakty, seznam
členů, seznam aktivit a projektů,
které realizujeme a také podrobné
informace v rámci realizace SPL,
tj. dotační podpora na vaše drobné
aktivity. Sekce třetí – aktuality

ZAPOJTE SE I VY.

V rámci provázanosti aktivit a zvýšení jejich kvality postupně komunikujeme s vámi, podnikateli a
neziskovými organizacemi. Nabízíme spolupráci
v rámci začlenění vašich služeb a nabídky do
propagačních materiálů regionu. Každoročně vydáváme řadu tiskovin, kde máte možnost se prezentovat za zlomek komerčních cen. Vaše propagace
není omezena pouze na propagační materiály, ale budete zařazeni do všech další aktivit regionu. Máme
možnost navázat spolupráci s ostatními členskými
subjekty, a tak zkvalitnit vaši nabídku nebo ji učinit
jedinečnou.
Můžete se stát přímo členy Železnohorského regionu nebo pouze využívat všech možností společné
prezentace vašich aktivit za cenu 1500,-Kč za rok.
Přijdďte do naší centrály v HM a zeptejte se na podrobnosti.

z regionu - je nejdůležitější pro vaši každodenní orientaci. Zde najdete aktuální informace o akcích, které
se v regionu konají a kterých se můžete zúčastnit.
Základní informace jsou uvedeny i v anglické verzi.
Informace uvedené na webových stránkách regionu
můžete volně přebírat do svých letáků či zpravodajů
s určením zdroje.

www.zeleznohorsky-region.cz
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Realizované projekty v rámci 3. výzvy v r. 2011 (realizace 2012)
s dotační podporou MAS Železnohorský region v rámci realizace
SPL Návrat ke kořenům.

1. Úprava veřejných ploch

Obec Klešice v rámci projektu rozšířila plochy pro tříděný odpad a revitalizovala část
veřejných ploch. Byla zpevněna cesta v délce
134 m a šíři 1,6 m, která byla osazena 4 novými lampami veřejného osvětlení. Vznikly dvě
nové zpevněné plochy pro umístění kontejnerů
na tříděný odpad s novými velkoobjemovými
kontejnery. Proběhla také úprava zeleně - osazení thuje 3 ks, úprava a dosetí trávníku o celkových plochách 10 m2. Projekt byl realizován
v celkové výši 423 151,- Kč, z čehož dotace
činila 317 350,- Kč.

1

Sbor dobrovolných hasičů Heřmanův
Městec zrealizoval rekonstrukci hygienického zařízení v hasičské zbrojnici. Došlo k vybudování 2 nových WC, 2 pisoárů,
2 sprchových koutů a umývárny. Projekt
byl realizován v celkové výši 290 159,- Kč,
z čehož dotace činila 223 348,- Kč.

5. Oprava zvonu ve zvonici

Římskokatolická farnost Turkovice u Přelouče opravila zvonici v kostele sv. Havla
v Hoštťalovicích. Do zvonice byl umístěn
nový kovový zvon. Projekt byl realizován
v celkové výši 112 800,- Kč, z čehož dotace
činila 101 520,- Kč.

8. Rekonstrukce historických varhan
v evangelickém kostele v Hradišti

Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Hradišti provedl rekonstrukci
historických varhan v kostele v Hradišti.
K varhanům bylo pořízeno také nové
osvětlení a nové topení. Projekt byl realizován v celkové výši 107 000,- Kč,
z čehož dotace činila 96 300,- Kč.

8

ci památek v Ronově nad Doubravou v Mladoticích a Moravanech. Zrestaurována
byla evidovaná kulturní památka, jedny boží
muka, dvě zvoničky, pět křížků a památník
Revoluce. V rámci projektu došlo také ke
zpevnění plochy u hřbitovní zdi, osazeno
nové oplocení u památek a nakoupeno pět
laviček. Projekt byl realizován v celkové
výši 729 114,- Kč, z čehož dotace činila
450 000,- Kč.

11
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9. Úprava plochy u Obecního úřadu
v Čepí

2. Výměna oken na budově
Mateřské školky v Seči

V rámci projektu Město Seč vyměnilo 66 ks
stávající dřevěných oken za bílá plastová okna.
A zároveň bylo pořízeno 35 ks žaluzií. Projekt
byl realizován v celkové výši 547 200,- Kč,
z čehož dotace činila 456 000,- Kč.

2

3. Pořízení kolového traktoru

Josef Hudec si pořídil pro svou zemědělskou
činnost kolový traktor Belarus. Projekt byl
realizován v celkové výši 598 800,- Kč,
z čehož dotace činila 249 500,- Kč.

6. Dětské hřiště

Obec Mokošín využila venkovní prostory
pro volnočasové aktivity obyvatel. Bylo
vystavěno nové dětské hřiště o rozměrec
17m x 20m. Na hřišti byly instalovány
herní prvky – hrad se skluzavkou; kolotoč
sedačkový; houpačka dvojitá; dvě houpačky
pružinové a mobiliář dvě lavičky a dva odpadkové koše. Kolem hřiště bylo zřízeno
nové oplocení se vstupní brankou. V rámci
projektu byla zřízena také nový trávník a vysazeno 30 ks keřů. Projekt byl realizován
v celkové výši 460 613,- Kč, z čehož dotace
činila 264 600,- Kč.

4

Společnost Zemědělská, a.s. Horní Bradlo nakoupila pro svoji zemědělskou činnost
dva stroje: příkopové mulčovací rameno na
traktor a zametač. Projekt byl realizován
v celkové výši 595 800,- Kč, z čehož dotace
činila 248 250,- Kč.

12

13. Regenerace areálu Polánka
pro volnočasové aktivity

10. Úprava veřejného prostranství

7. Nákup techniky

Obec Dubany upravila stávající objekt v centru obce, který v současné době již je
multifunkční. V jeho prostorách se nachází
prodejna potravin a hasičská zbrojnice. Na
této budově byla zřízena nová střecha. Projekt byl realizován v celkové výši 741 710,- Kč,
z čehož dotace činila 441 000,- Kč.

9

6

3

4. Rekonstrukce hygienického
zařízení v hasičské zbrojnici

Obec Čepí zrealizovala opravu části místní
komunikace, vybudovala nová parkovací
místa, zpomalovací pruh ze zámkové dlažby
a s tím související úprava stávajícího chodníku. Také došlo k.vybudování bezbariérového vstupu na poštu. Projekt byl realizován
v celkové výši 574 233,- Kč, z čehož dotace
činila 381 139,- Kč.

12. Oprava střechy na obchodě a
hasičské zbrojnici (objekt č.p. 52)

Obec Ostřešany upravilo okolí kaple a vytvořilo zde dobré podmínky pro návštěvníky
obce. Po opravě přístupové komunikace
zde vzniklo i vhodné místo pro odstavení
osobních vozidel, přístup do kaple je díky
opravenému chodníku bezproblémový i za
nepříznivého počasí. Bylo také pořízeno
nové osvětlení kaple. Projekt byl realizován
v celkové výši 507 840,- Kč, z čehož dotace
činila 380 800,- Kč.

10

Občanské sdružení Železnohorák dovybavil areál instalací 4 ks laviček, 3 ks informačních stojanů, 1 ks úvaziště pro koně,
1 ks dřevěného altánu pro návštěvníky 4x5 m.
V rámci dosadby zeleně endemickými druhy
bylo vysazeno 8 stromů a 65 keřů. V rámci
zvýšení bezpečného pohybu po areálu,
byla provedena oprava povrchů stávajících přístupových a vnitřních komunikací
a oprava povrchu parkovací plochy pro
8 automobilů v celkové ploše 1800 m2. Projekt byl realizován v celkové výši 653 866,- Kč,
z čehož dotace činila 450 000,- Kč.

13

7

11. Oprava kulturních památek, malých památek a úprava jejich okolí

Město Ronov nad Doubravou zrealizovalo
projekt, kterým došlo k opravě a restaura-

4

www.zeleznohorsky-region.cz
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Tyto a další zajímavé projekty můžete kdykoli navštívit samostatně nebo
společně s námi při každoročních putováních v rámci dubnových Dnů
Železnohorského regionu.
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Partnerství
a spolupráce
ŠKOLA OBNOVY A ROZVOJE
VENKOVA V ČEPÍ
MAS ČESKÝ RÁJ A GEOPARK

28. – 29. 5. 2012 se uskutečnil Výjezdní pracovní
seminář na území partnerské MAS Český ráj
s centrálou v Sobotce v rámci výměny zkušeností
a poznatků. Tématem semináře byla spolupráce
místní MAS a představitelů národního geoparku
Český ráj v souvislosti s vyhlášením Národního
geoparku Železné hory (NGŽH) v r. 2012, který

Železnohorského regionu a POHODY venkova došlo
v Nasavrkách k podpisu dohody o spolupráci mezi
našima oběma MAS ČR a MAS z Litvy a Lotyšska.
Projekt pod názvem ABC pro regionální producenty
bude v případě úspěšného výběru realizován v letech
2013 a 2014.

ZÁSTUPCI OBCÍ KARLOVARSKÉHO KRAJE V ŽELEZNOHORSKÉM REGIONU

zasahuje na území MAS ŽR cca z 1. poloviny. Během
dvou dnů členové Železnohorského regionu navštívili
množství aktivit, které poukazovaly na vhodnou
spolupráci subjektů, např. geopark v Radvánovicích
v areálu Štťastná země. V rámci jednání s místními
partnery byl učiněn závěr, že v případě harmonického
rozvoje aktivit NGŽR je nutností plynulé předávání informací mezi představiteli geoparku o jednotlivých lokalitách a obcemi, podnikateli či organizacemi v území
prostřednictvím Železnohorského regionu. Všechny
subjekty na území NGŽH mohou využívat informace
o jeho existenci, s vědomím představitelů geoparku
jeho logo.

Ve spolupráci se 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 opět mnoho zajímavých akcí. Účastníci
ocenili červnovou sérii přednášek na téma Jedinečný
ráz každé obce - jeho poznání a ochrana vedenou
Ing. Arch. Šmídovou. V září se uskutečnil výjezdní seminář na území MAS Záhoří – Bečva (Olomoucký kraj) pod záštitou senátora Ing. Petra
Šilara. V rámci této několikadenní akce měli účastníci
možnost shlédnou mnoho zajímavých podnětů pro
svoji činnost a seznámit se s místními představiteli
obcí, mikroregionů a místních akčních skupin.

NÁRODNÍ GEOPARK
ŽELEZNÉ HORY

Ve dnech 19. – 21. 9. 2012 členové Železnohorského
regionu byli hostiteli a průvodci představitelů a členů
partnerské MAS Náš region z pomezí Karlovarského a Plzeňského kraje. Vzdělávací seminář byl
zahájen v centrále MAS ŽR, v Heřmanově Městci.
Hlavní program semináře s cílem maximálního
zajištění výměny informací a zkušeností v rámci realizace projektů proběhl v restauraci autokempinku
Konopáč. Další den účastníci procestovali napříč region a navštívili mnoho zajímavých realizovaných aktivit. Poslední den na území Železnohorského regionu
byl zahájen v multifunkčním areálu rozhledny Barborka
v Horních Raškovicích. Zakončení semináře proběhlo
při slavnostním zahájení tradiční akce v regionu na
podporu odbytu místní produkce – 17. ročníku Babího
léta na Železných horách. Závěrem semináře byla definována dohoda o přípravě projektů spolupráce
MAS nejen v oblasti rozvoje turistické infrastruktury a osvěty o národních geoparcích na územích
obou partnerských regionů (Národní geopark Železné
hory a Egeria v Karlovarském kraji).

V r. 2012 se uskutečnilo několik zajímavých akcí
pro místní obyvatele a zástupce místních subjektů
v rámci zvýšené spolupráce na propagaci a realizaci
aktivit NGŽH. Geologie a geolokality se staly nedílnou součástí propagačních materiálů, Programů
pro školy i aktivit pro obyvatele v podobě exkurze
při Dnech Železnohorského regionu a při setkáních
regionu s veřejností. Zástupci subjektů z regionu se
recipročně rádi účastnili akcí pořádaných NGŽH jako
byla setkání odborníků a exkurze v terénu za vedení
RNDr. Smutka a Mgr. Doucka. Všechny tyto aktivity
proběhly za spoluúčasti Společnosti přátel Železných
hor, která je spolu s MAS jedním z hlavních partnerů
NGŽH.

SYSTÉM REGIONÁLNÍHO
ZNAČENÍ PRO LOTYŠSKO
A LITVU

V srpnu se zástupci regionu věnovali mezinárodní
návštěvě z Lotyška. Zástupci tamních MAS diskutovali o možnosti spolupráce na zavedení obdobného systému značení regionálních produktů, jako
používá Železnohorský region a partnerská MAS
POHODA venkova (Královehradecký kraj). Akce se
účastnili i zástupci Asociace regionálních značek,
která reprezentuje systém značení v 22 regionech
České republiky. Po třech dnech jednání na území
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Poděkování patří Pardubickému kraji za dlouhodobou finanční podporu činnosti Železnohorského regionu zaměřenou na akce pro
obyvatele a návštěvníky regionu a na tvorbu
projektů a propagačních materiálů, se kterými
se subjekt účastní prezentačních akcí po celé
ČR.
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ŽELEZN
OH
OR
SK
Ý REGION

SPOLEČNOST PŘÁTEL ŽELEZNÝCH HOR vyvíjí dlouholeté aktivity v oblasti osvěty historie, krajiny,
přírody, významných rodáků a geologie Železných
hor. Každoročně na přelomu roku, od podzimu do
jara zve místní spoluobčany a patrioty na odborné
přednášky, kde je možno získat nové poznatky a informace od kultury počínaje, přes zvyky, krajinné prvky,
vědecká bádání až po životní zkušenosti a moudra
přednášejících povětšinou spjatých s naším krajem.
Stalo se již také téměř tradicí, že SPŽH pořádá
v září nebo v říjnu odborné autobusové exkurze po
oblasti Železných hor, na jiná místa, než nabízí na jaře
MAS při Dnech Železnohorského regionu. Členové
Společnosti také za podpor různých grantů vyvíjí
činnosti v ochraně přírody, jako jsou např. vysazování
stromků, čištění místních studánek či podobné mapování přírodních zajímavostí v našem okolí. Podrobnosti o činnosti najdete na www.spzh.cz

UNIVERZITY 3.VĚKU V ŽELEZNOHORSKÉM REGIONU.
V současné době se na území regionu nachází již dvě
konzultační střediska virtuální univerzity 3. věku,
která jsou organizována ve spolupráci s Ekonomickou
fakultou České zemědělské univerzity v Praze. Aktivní senioři (55+) v obcích Srnojedy a Lukavice
se pravidelně schází ke svým oblíbeným virtuálním
přednáškám z mnoha zajímavých oborů lidské činnosti.
Během půl roku (1 semestru) shlédnou 6 přednášek,
o kterých kolektivně diskutují a z nichž také kolektivně
zpracovávají nenáročný test. Po studiu daného se-
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Podporujeme
zajímavé aktivity
našich členů
SPORTOVNĚ RELAXAČNÍ CENTRUM TŘEMOŠNICE
vzniká postupně v rámci celkové citlivé rekonstrukce
nevyužívaného objektu bývalého lihovaru. Nabídka
služeb centra se průběžně doplňuje, a tak zkvalitňuje.
Představuje širokou škálu služeb v oblasti sportu,
rehabilitace, péče o zdraví člověka a gastronomie.
Zajímavostí je solná jeskyně, bowling, stylová pizzerie,
či zbrusu nová tělocvična, posilovna, spiningová místnost, vířivá vana a infrasauna. Od r. 2013 je centrum
plně připraveno na vaši návštěvu.
www.lihovartremosnice.cz

mestru každý účastník obdrží certifikát na slavnostní
akci. Zajímavé přednášky podpořené následnou kolektivní diskuzí mají za cíl nabídnout zajímavou alternativu aktivního trávení volného času a nové formy
celoživotního vzdělávání. Konzultační středisko univerzity 3. věku může koordinovat jak obec, tak podnikatel
či nezisková organizace. Může začít se svojí činností
vždy od září či ledna daného roku. Jedná se také o vysoce vhodnou náplň aktivit místních škol v rámci komunitní činnosti. Veškeré informace obdržíte v centrále
Železnohorského regionu nebo na www.e-senior.cz
TRADIČNÍ MASOPUSTY se jako každý rok uskutečňují
v únoru v mnoha vesnicích regionu. Jedná se o významné lidové svátky udržující starodávné tradice kraje. Do akcí, které jsou podporovány obcemi, se zapojují
převážně místní obyvatelé, kteří připravují program
a příchozím nabízejí místní speciality. Akce jsou velmi
příjemným zpestřením konce zimy a především dětem
dávají možnost nahlédnout do minulosti našich lidových
zvyků. V roce 2013 stojí za to navštívit některý z uvedených masopustů, a tak podpořit zachování místních tradic. Masopusty většinou začínají ve 13.00
hod. obchůzkou masek po vesnici a dále následují lidové veselice s hudbou. 9. 2. 2013 probíhají první
masopustní průvody v Míčově-Sušici a Morašicích,
dne 16. 2. si můžete vybrat mezi masopusty ve Veselí
a Žlebských Chvalovicích a dne 23. 2. máte možnost
navštívit poslední akci svého druhu v Třebosicích.

RODINNÁ FARMA LIPINA se nachází v Mladoňovicích.
V rámci ubytování ve 4 apartmánech můžete
nahlédnout přímo do chodu farmy, a tak se seznámit
s praktickým chovem místního skotu. Protože jste na
farmě, tak můžete i ochutnávat vše, co se zde produkuje. Především se jedná o čerstvé kravské mléko,
domácí, ručně zpracovaný sýr různých příchutí a další
mléčné produkty zpracované pouze z vlastního mléka.
Sýry se vyrábí ve dvou velikostech a pěti chutích.
Přírodní, ochucený, česnekový, s medvědím česnekem
a uzený. Sýr najde uplatnění ve studené i teplé kuchyni. Je jako stvořený pro slavnostní okamžiky spojené
s kvalitním jídlem a pitím, stejně tak jako pro zdravou svačinu do práce či do školy. Výrobky si můžete
nakoupit přímo v areálu každý čtvrtek 15 - 17 hod.
a pátek 14 - 17 hod. Mléčné výrobky jsou držitely
certifikátu ŽELEZNÉ HORY regionální produkt.
www.penzionlipina.cz

www.zeleznohorsky-region.cz
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Realizace Strategického plánu
LEADER 2008 – 2013
VY ”
I
E
T
J
E
“ VÍT
ý region

„Návrat ke kořenům“

k

ors
Železnoh

Místní akční skupina ŽELEZNOHORSKÝ REGION, o.s.
vyhlašuje v období let 2008 – 2013 každoročně výzvu pro žadatele z daného území (viz mapa regionu
a seznam obcí na www.zeleznohorsky-region.cz)
k podávání žádostí v rámci schváleného dokumentu 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

• Půjčovny sportovních potřeb
• Plochy pro sportovně rekreační vyžití

Příjemci dotace:
Zemědělští podnikatelé, obce, svazky obcí, nestátní
neziskové organizace, zájmová sdružení právnických
osob, nezemědělské podnikatelské subjekty podnikající 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

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).

IC děda
Vševěda
Ráby

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 provozoven
• Zemědělská technika, strojní
zařízení a vybavení

i

i

i
centrála
Železnohorského
regionu

FICHE 6
– Cestovní ruch

Příjemci dotace:
Zemědělští podnikatelé, obce,
svazky obcí, nestátní neziskové organizace, zájmová sdružení právnických osob, nezemědělské podnikatelské
subjekty podnikající v cestovním ruchu.
Výše dotace: 40 - 60% (dle velikosti subjektu)
Podporované aktivity:
• Výstavba malokapacitního ubytovacího a stravovacího zařízení

i

i

i
Horní Bradlo

Seznam vybraných a schválených projektů k realizaci
v rámci 4.výzvy – realizační období 2013.
Číslo žádosti Název žadatele Název projektu
Číslo Fiche dle SPL Celkové náklady
							

2012/04/015 Sulis
Ekostezka Země rytíře Sekolíka
2012/04/018 Obec Staré Jesenčany Obnova Obce Staré Jesenčany
2012/04/002 Obec Krásné
Rekonstrukce bývalé školy na kulturně technické zázemí pro spolkovou činnost – I. Etapa
2012/04/006 Obec Svinčany
ROZHLEDNA Barborka – výměna nosné konstrukce
2012/04/013 Obec Lipovec
Stavební úpravy návsi v Lipovci
2012/04/003 Český svaz chovatelů Oprava venkovní fasády na budově chovatelského areálu ve Svinčanech
		
– základní organizace Svinčany
2012/04/011 Boii, o.s.
Zajištění zázemí archeoskanzenu Nasavrky
2012/04/014 Obec Valy
Rekonstrukce Mateřské školy ve Valech
2012/04/019 Kamil Holub
Stroje na údržbu travních porostů
2012/04/001 Obec Jezbořice
Regenerace centra obce Jezbořice
2012/04/004 Město Heřmanův Městec Oprava chodníku v ulici Barákova v Heřmanově Městci
2012/04/010 Obec Svojšice
Rekonstrukce chodníků a výsadba zeleně v obci SVOJŠICE
2012/04/012 Zemědělská, a.s.
Čištění kanalizací a meliorace
		
Horní Bradlo
2012/04/007 Obec Bezděkov
Oprava místní komunikace, chodníku včetně výsadby zeleně
2012/04/005 Obec Čepí
Rekonstrukce veřejného osvětlení a veřejného rozhlasu v Čepí – 1. Etapa
2012/04/020 Obec Ostřešany
Úprava okolí školy v Ostřešanech
Celkem				

8

www.zeleznohorsky-region.cz

Požadovaná
výše dotace

4
2
3
4
2
3

335 000,958 236,1 919 141,740 827,1 433 736,203 822,-

301 500,450 000,450 000,450 000,450 000,183 439,-

1
3
5
2
2
2
5

588 000,478 000,576 000,478 000,691 000,566 160,600 000,-

441 000,359 100,240 000,358 499,450 000,424 620,250 000,-

2
2
2

639 600,431 091,580 800,-

450 000,359 242,435 600,6 053 000,-
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INFORMAČNÍ SYSTÉM
ŽELEZNOHORSKÉHO
REGIONU

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 centrály MAS ŽR v Heřmanově Městci
se navzájem doplňují s aktivitami jednotlivých informačních center:
• informace a konzultace pro žadatele v rámci realizace SPL
• zajištťování celkové administrace SPL
• pořádání vzdělávacích akcí a seminářů
• koordinace regionálního značení ŽELEZNÉ HORY regionální produkt
• zajištťování a koordinace marketingu, propagace a aktivit regionu
v oblasti cestovního ruchu pro návštěvníky, obyvatele, zájmové subjekty,
školy a podnikatele
• zajištťování kontaktů s partnerskými MAS a dalšími subjekty

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,
TicketStream
• inzerce v místních novinách a zpravodajích
• zveřejňování informací v databázích o místních podnikatelích a službách

Kontakty na turistická informační centra regionu:
Centrála Železnohorského regionu
TIC Heřmanoměstecko

TIC Seč

Náměstí Míru 288, 538 03 Heřmanův Městec
Tel: 469 625 147, E-mail: infocentrum@mesto-hm.cz
Web: www.zeleznohorsky-region.cz

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

TIC Nasavrky

TIC Třemošnice

TIC Přelouč

Infocentrum Děda Vševěda
v Muzeu perníku

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

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

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

Perníková chaloupka Ráby 38, 533 52 Ráby
Tel.: 466612474
E-mail: info@pardub.cz
Web: www.pernikova-chaloupka.cz

#

SOUTĚŽNÍ KUPON

Výstavní a prodejní
místo regionálních
produktů

r. 2013

Vyplňte tajenku:

Centrála Železnohorského
regionu - Heřmanův Městec

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

ZPRAVODAJ IV. /2013

#

¨ 31 – 60 let

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

¨ 61 a více
let
www.zeleznohorsky-region.cz

Všechny správně vyplněné kupony budou slosovány 2x do roka, a to v měsících
dubnu a září. O případné výhře budete po losování obratem informováni e-mailem.
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Informační zdroje
a propagační
materiály Do dané prezentace můžete
Železnohorského regionu

zapojit i své vlastní aktivity.

02 - pohled 148x105 mm CYAN MAGENTA YELLOW BLACK

Železnohorský region

10 - 148x105 mm CYAN MAGENTA YELLOW BLACK

“VÍTEJTE I VY”

ŽELEZNÉ HORY regionální produkt®

křížovka
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Vyzkoušejte si své znalosti
o Železnohorském regionu

1. Jak se jmenuje sad jedlých
a získejte s námi cestovní lístek na Putování
		 kaštanů v Nasavrkách?
regionem nebo si vyberte další z lákavých cen.
2. Na území jaké obce se nachází
Informace můžete najít v tomto čísle Zpravodaje,
na webových stránkách www.zeleznohorsky-region.cz
		 soukromá rozhledna přístupná
nebo v dalších materiálech regionu, které obdržíte
		 všem (blízko Lipovce)?
v každém infocentru regionu. Tam se také
3. Jakému svatému je zasvěcená
můžete přímo na otázku zeptat.
		 kaplička nedaleko Třemošnice,
		 ze které vytéká pramen?
4. V obci Bousově se narodil známý zpěvák, jaký?
5. Na Seči, v Ronově nad Doubravou i ve Svinčanech jsou
		 kostely zasvěcené stejnému svatému, jakému?
6. Jak se jmenuje největší autokemp v Seči?
7. Nedaleko zříceniny hradu Lichnice se nachází skalní útvar
		 opředený pověstmi, jak se jmenuje …. kámen ?
8. V Nasavrkách se počátkem srpna slaví keltský svátek,
		 víte jeho jméno?
ŽE L
K
EZNOHORÁČE
9. Na zámku v Cholticích se nachází kaple sv. …….?
10. Ve Veselí je vytvořeno centrum aktivního odpočinku
		 – biokoridor, na jaké říčce?
11. Územím Železných hor prochází naučná geologická
		 cyklostezka dlouhá56 km, jak se jmenuje?

ZPRAVODAJ IV. /2013
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Přijměte pozvání na tradiční akce
v Železnohorském regionu
“VÍTEJTE I VY”
v r. 2013
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.

ŽE L
K
EZNOHORÁČE
Zimní táboření na Lichnici
V letošním roce čeká na přelomu ledna a února
„otužilce“ již 40. ročník. Milovníci sněhu, ledu a Lichnice mohou tento jubilejní ročník navštívit a účastnit
se doprovodných akcí nebo i přespat.
Masopusty v Železnohorském region
Jako každý rok se v únoru uskuteční v mnoha vesnicích tradiční masopust. 9. 2. 2013 v 11.00 hod. vychází masopustní průvod od hospody v Morašicích,
ve 13.00 hod. se začíná v Míčově-Sušici, dne 16. 2.
si můžete také vybrat mezi dvěma masopusty, ve
Veselí a Žlebských Chvalovicích, dne 23. 2. máte
možnost navštívit poslední akci v Třebosicích.

Vítání jara
Pravidelný březnový turistický pochod na počest
prvního jarního dne vychází z Ronova nad Doubravou a končí na Pařížovské přehradě. Pořádají Skauti
z Ronova nad Doubravou.
Přišlo jaro do vsi
Od pátku 22. 3. do pondělí 25. 3. si v prostorách
SOUV-VVC v Nasavrkách můžete prohlédnout
již 15.ročník prodejní výstavy, která připomene
velikonoční zvyky, představí jarní aranžmá, ukáže, co
dělají na jaře včely a jak využít med při velikonočních
přípravách.

Ptačí neděle u rybníka Hluboký
21. dubna 2013 proběhne akce poznávání flóry
a fauny nedaleko Libáně u Nasavrk. Ukázky mysliveckých trofejí a loveckých zbraní, krátké exkurze s odborníky.

Odemykání řeky Doubravy
Letos bude v dubnu již 22. ročník - pořádají Skauti
Ronova nad Doubravou. Akce se účastní stovky aktivních vodáků i spousta přihlížejících. Večer v sobotu
je v Ronově tradiční vodácký countrybál.
Dny Železnohorského regionu
Dny Železnohorského regionu proběhnou v měsíci
dubnu před letní turistickou sezónou. V rámci
několikadenní akce budou představeny nové aktivity
v regionu. Termín akce bude 18. – 21. dubna 2013.
Čtvrtek 18. 4.: Prezentace novinek pro profesionály v CR – akce pro pozvané odborníky.
Pátek 19. 4.: Den otevřených dveří ve všech infocentrech regionu s prezentacemi novinek v CR –
akce pro veřejnost a školy.
Sobota 20. 4.: Putování za poznáním regionu - autobusové putování po zajímavostech a lokalitách regionu – akce pro veřejnost.
Neděle 21. 4.: Dny otevřených dveří památek,
zajímavostí a podnikatelských areálů – akce pro
veřejnost.

Ukázky techniky a výcviku jednotky
SDH Heřmanův Městec
Každoroční ukázky hasičské a policejní techniky shlédnete v Bažantnici v Heřmanově Městci. Současně
bude probíhat přednáška o požární prevenci, která
se uskuteční v hasičské zbrojnici. Ukázky se uskuteční
26. dubna 2013 od 8:00 hodin. Akce je zaměřena na
školní kolektivy a děti a slouží jako prevence.

Pálení čarodějnic, 1. máj
Tradiční ohně spojené často s lampionovým průvodem, pořádané vždy posledního dubnového večera
na mnoha místech celého regionu. V Třemošnice
probíhá na oslavu 1. máje recesistická akce – prvomájový průvod s mávátky a alegorickými vozy.
Hardcore Extreme Days
Tradiční setkání motorkářů v autokempinku Konopáč
se uskuteční od 17. do 19. května 2013. Velice zajímavý bude i doprovodný program, krom známých kapel se můžete těšit na tradiční vyjíždďku a také na celou řadu oblíbených i méně oblíbených motorkářských
soutěží.
Národní šampionát mažoretek ČR
V Ronově nad Doubravou se koná tradiční soutěž
kategorie – SÓLO A DUO a uskuteční se 18. a 19.
května 2013.
Městské slavnosti
- VII. ročník festivalu Polanského Přelouč
30. května - 1. června 2013 - Slavnosti budou probíhat hlavně na náměstí TGM Přelouč a
v přilehlých prostorách. K vidění budou stánky
s tradičními řemesly, koňská střežení, dobový průvod
historických osobností městem, dechové kapely, tvorba autorských děl v průběhu oslav na zadané téma.
Koncerty Nocturno a Jazzotéka.
39. ročník CKP Ceny Nasavrk – AVE
V neděli 9. června 2013 od 10 hodin začne tradiční
běžecký závod Cena Nasavrk - půlmaratón Ležáky.
Tratť21,1 km prochází pietním územím Ležáky a vrací
se zpět do Nasavrk. Pro veřejnost je připraven lidový
běh, běh pivařů a sportovní a společenský program
pro celou rodinu. Pořádá JR Running Sport-intersport
a město Nasavrky.

Tradice Železnohorského regionu
VI. ročník akce se uskuteční v Areálu rozhledny
Barborka v Horních Raškovicích 22. června 2013.
Akce zaměřena na tvůrčí dílny tradičních řemesel
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Přijměte pozvání na tradiční akce
v Železnohorském regionu
“VÍTEJTE I VY” v r. 2013

regionu pro účastníky, které přímo povedou umělci
a řemeslníci. Bohatý doprovodný program v plně vybaveném přírodním areálu. Navazuje večerní program
–Svatojánská noc.

Železnohorský region

Noční soutěž v požárním sportu na Seči
Tradiční noční hasičská soutěž se v roce 2013 chystá
na pátek 16. 8. Tak zvaná „Noční sečská“ patří k divácky velmi atraktivním, navštěvují ji diváci ze všech
koutů Čech a Moravy. Jako vždy můžete přijít povzbuzovat na parkoviště U kapličky u HZS PK.

Stánkový prodej chovatelských a zahrádkářských
potřeb, doprovodná kulturní program.

Tradiční poutťové setkání karavanistů u příležitosti
Staročeské heřmanoměstecké pouti a posvícení
V tomto roce se uskuteční již 5. ročník tohoto setkání
přátel karavanismu v Autokempinku Konopáč, které
se koná u příležitosti tradiční Bartolomějské pouti
v Heřmanově Městci a to ve dnech 23. až 26. 8. 2013.

Folkový festival
Obnovená tradice festivalu, který na Lichnici určitě
patří - 13. července 2013.

Svatováclavské kejklování
Hudebně divadelní festival se koná na přelomu srpna
a září, 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. Součástí slavností jsou trhy regionálních
výrobků. www.mladotickymlyn.cz

Městské slavnosti v Nasavrkách
Tradiční trhy, vystoupení, podvečerní koncert, vystoupení žáků ZŠ, výstavu obrázků Jana Stejskala
a další kulturní program připravilo město Nasavrky na
sobotu 21. září 2013.

Rockový festival
2. ročník festivalu nejen pro mladé se uskuteční
20. července 2013 v Třemošnici.
Nasavrcká paleta
Během letních prázdnin bude nasavrcký zámek
hostit v rámci 43. ročníku Nasavrcké palety výstavu
obrazů malíře Jiřího Rusňáka. Výstavu doplní Nasavrcké hudební léto - několik koncertů, při nichž
umělci vystupují v prostorách galerie.
Mladivadlení
Představení Divadla ve mlejně tradičně vždy druhý
týden v červenci v zahradě Mladotického mlýna. Divadelní představení doplní výtvarná výstava.
www.mladotickymlyn.cz
Lughnasad svátek keltské kultury
Oslavu letního keltského svátku Lughnasadu připravilo
občanské sdružení Boii na pátek 2. a sobotu 3. srpna
2013. Chystá se bohatý kulturní program, hudba,
tanec, ukázky keltských řemesel, tradiční trhy, hry
a soutěže. Akce probíhá v pátek navečer a v sobotu
po celý den na nádvoří, v zámku, v zámecké zahradě
a na náměstí v Nasavrkách.

Předávání cen Františka Filipovského za dabing
21. září 2013 - 19. 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.

Hry bez hranic
Tradiční soutěž ve sportovních i jiných disciplínách
smíšených družstev z 10 obcí v severní části
Železnohorského regionu se uskuteční v září. Bohatý
doprovodný program. Divácky velmi atraktivní.
Babí léto na Železných horách
V areálu autokempinku Konopáč proběhne 20. a 21. 9.
2013 již 18. 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.

Výstava starých odrůd ovoce
Na přelomu září a října najdete v prostorách Správy
CHKO Železné hory výstavu ovoce zaměřenou na
staré a krajové odrůdy a na ukázku méně známých
ovocných druhů.
Rozsvícení vánočních stromů
Každoročně se v sobotu před první adventní
nedělí rozsvítí Vánoční strom v Seči, Ronově nad
Doubravou a v Třemošnice. 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.
Advent na Choltickém zámku
Vánoční jarmark spojený s prodejem regionálních
produktů ze Železných hor se uskuteční 7. 12. 2013.
V rámci odpoledního programu proběhne vánoční
koncert v zámecké kapli. A na závěr přijedou králové
s dary k betlému.
Vánoční koledy s rozdáváním Betlémského světla
Na Zlatou sobotu 22. 12. 2013 se tradičně v Mladotickém mlýně scházejí děti i dospělí na představení Dětského
studia Divadla ve mlýně a koncert vánočních koled
Krušnohorské dudácké kapely. www.mladotickymlyn.cz

Prodejní chovatelská a zahrádkářská výstava
SVINČANY 2013
XXXII. prodejní chovatelská a zahrádkářská výstava
SVINČANY 2013 ve dnech 21. - 22. září 2013.
výstava drůbeže, králíků, holubů, nutrií, morčat, okrasného ptactva, akvarijních ryb, ovoce zeleniny květin.

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