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Občanské sdružení Železnohorský region
V roce 2013 občanské sdružení opět postoupilo o krok dál. Díky rozšířenému 
území  o  mikroregion  Západně  od  Chrudimi  a  o  obec  Licibořice,  ale  i  mnoha 
novým  zajímavým  členům  a  místním  producentům  se  vyzkoušelo  a  vytvořilo 
několik nových aktivit. Zároveň se sdružení zapojilo do projektů jiných subjektů, 
se kterými bychom Vás rádi seznámili na stránkách našeho zpravodaje. 

V roce 2013 proběhlo mnoho tradičních akcí, jako jsou dubnové Dny Železnohorského 
regionu a podzimní setkání  s  veřejností  na  Konopáči v rámci Babího léta na 
Železných horách, kam jste vždy srdečně zváni. V jarních měsících zástupci sdružení 
uskutečnili inspirativní akci u kolegů na území MAS Horní Pomoraví. A protože nám 
kolegové měli co ukázat, vrátili jsme se na jejich území na podzim ve větším počtu, 
se zástupci obcí a MAS Pardubického kraje, pod záštitou senátora PČR Petra Šilara, 
v rámci aktivit Regionální školy obnovy venkova Čepí. Na podzim jsme na oplátku dva 
dny kolegům z MAS Moravská brána, dva dny představovali aktivity našich členů 
a regionálních výrobců. Kolegům se u nás v Železných horách líbilo a moc děkovali za 
vlídné přijetí všem, jejichž projekty a areály navštívili. Při výměně zkušeností v Mla-
dotickém mlýně ochutnali v předpremiéře místní specialitu, Mlýnské kolo se zelím. 
Jestliže neuhádnete, co to je, přijdďte k paní Evě ochutnat!

Rok 2013 byl také plodný pro naše regionální producenty sdružené pod značkou 
„ŽELEZNÉ  HORY  regionální  produkt®“. V podzimním kole získalo 10 místních 
výrobců certifikát, který jim byl slavnostně předán na tradiční akci 7. 12., při Ad-
ventu na Choltickém zámku, za účasti senátora PČR Jana Veleby. V současné době 

již můžete využít nabídku 36 místních kvalitních producentů, z nichž někteří jsou 
držiteli i dalších prestižních značek kvality, např. Mls či Regionální potravina Pardubic-
kého kraje. Občanské sdružení vytváří mnoho aktivit, kde šíří dobré jméno našich 
výrobců. Díky veliké podpoře senátora PČR Petra Šilara, jsme v dubnu důstojně 
prezentovali produkty našich výrobců na půdě Senátu PČR před senátory a odbornou 
veřejností. V průběhu celé sezóny jsme především díky pracovníkům informačních center 
uspořádali putovní výstavu produktů po regionu, abyste se s nimi mohli seznámit v co 
největší míře a našli si za nimi cestu. 

V rámci zviditelnění a celkové propagace aktivit občanského sdružení a našich členů 
jsme zahájili, pod odborným vedením paní Nadi Jandové, užší spolupráci s médii for-
mou „pracovní snídaně“, při které v přátelském duchu prezentujeme činnosti, jež 
jsou prospěšné pro rozvoj našeho regionu a hledáme společně se zástupci médií 
nové cesty a formy, jak dostat zajímavé, praktické a aktuální informace k Vám.

Rok 2013 byl rokem volebním (jako každé dva roky). V občanském sdružení se od 
založení v r. 2005 vyprofilovalo mnoho skvělých a kvalitních lidí. Vkládají do našeho 
občanského sdružení dobrovolně svou odbornost a životní zkušenosti. Každý velkým 
dílem přispívá ke kvalitě celku. V kolektivu vládne příjemná atmosféra, ve které 
přirozeně vznikají naše aktivity. I Vy se do nich můžete zapojit a přijít mezi nás, 
jste vítáni.

V  roce  2013  předal  pomyslné  žezlo  odpovědnosti  předsednictví  pan  Bohumil 
Starý panu Josefu Blažkovi. Protože se však nacházíme v přechodné složité době, kdy 
si trošku přestáváme hrát a je potřeba více pro občanské sdružení odborně pracovat, 
vytvořil pan Josef Blažek silný tandem s panem Františkem Bártou, místopředsedou. 
Pan Bohumil  Starý zůstává i nadále váženým členem představenstva a má, jako 
nesporný odborník, na starosti aktivity v oblasti cestovního ruchu. Díky svým 
zkušenostem a znalostem znatelně přispěl k rozvoji činností regionu v této oblas-
ti, za což mu patří velký dík nás všech. Pracovní tým se drobně rozrostl a došlo 
k úpravě kompetencí na základě nárůstu objemu pracovních úkolů: Kateřina Korejt-
ková – hlavní koordinátor aktivit, Martin Písař – manažer pro realizaci SPL, Hana 
Böhmová – administrativní pracovník pro realizaci SPL a Blanka Čížková – účetní. 
Je však potřeba zmínit, že výsledky činnosti občanského sdružení jsou společné 
výsledky příkladné práce všech členů i dobrovolníků a především členů představenstva, 
výběrové komise, kontrolní komise a komise pro cestovní ruch a propagaci.

Děkuji všem, kdo jakýmkoli způsobem přispívá k činnosti občanského sdružení, které 
je tu pro Vás. Především Pardubickému kraji, jenž stabilně a dlouhodobě pod-
poruje aktivity, které jsou pro rozvoj naší občanské společnosti nedocenitelné.
Přijdďte mezi nás se svými nápady či zajímavými službami a výrobky a rozšiřte kvalitu 
nabídky našeho společného Železnohorského regionu.

Kateřina Korejtková, koordinátor aktivit Železnohorského regionu
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Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí

ZPRAVODAJ

SLOVO PŘEDSEDY
Vážení přátelé, 
návštěvníci a příznivci našeho regionu,

předkládáme Vám páté číslo Zpravodaje Železno-
horského regionu, ve kterém Vás chceme struč-
nou a zajímavou formou informovat o činnosti 
našeho občanského sdružení. Ochrana krajiny 
a životního prostředí, zachování kulturního 
dědictví,  péče o přirozený ráz venkova,  pořádání 
vzdělávacích, kulturních a společenských akcí, 

rozvoj cestovního ruchu a  propagace regionu, to 
jsou jenom některé oblasti naší zájmové činnosti. 
Naše činnost je dobrovolná, založená na aktivitě  
členů a příznivců. Všem, kteří se na této práci 
podílejí, patří velké poděkování. Zveme Vás do 
našeho regionu, prohlédnout si pěknou a zají-
mavou přírodu s četnými kulturními památkami. 
Můžete si také prohlédnout, ochutnat a zakoupit 
naše regionální produkty.

Tedy „VÍTEJTE I VY“ 
v našem Železnohorském regionu.  

Josef Blažek, předseda
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Bohumil Starý – předseda pokračovatel, Josef Blažek – stávající 
předseda, Václav Dostál – předseda zakladatel

Senát České republiky
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ŽELEZNOHORSKÝ REGION

DNY ŽELEZNOHORSKÉHO
REGIONU V. ROČNÍK

Letošní ročník byl zaměřen na zkvalitňování jednot-
livých aktivit propojení spolupráce různých partner-
ských subjektů na území Železnohorského regionu 
a regionů sousedních. Proto se před oficiálním zahá-
jením akce sešli pracovníci informačních center turis-
tické oblasti Chrudimsko-Hlinecko a diskutovali o pro-
jektech a dalším vývoji spolupráce ve formě Deklarace 
o partnerství v rámci výkonu činnosti oblastního mana-
gementu CR v TO. 
Zahajovací  akce  pro  odborníky  proběhla  dne 
18.  4. v multifunkčním objektu pro neziskové orga-
nizace v Heřmanově Městci. Při ní byly představeny 
stávající aktivity Železnohorského regionu v oblasti 
marketingu a propagace. Konkrétní výsledky spolu-
práce v praxi byly prezentovány zástupci Národního 
geoparku Železné hory, představiteli turistické oblasti 
Chrudimsko-Hlinecko i několika místními regionálními 
producenty Železných hor. Po ukončení pracovního 
programu proběhla mezi subjekty „burza“ aktuálních 
propagačních materiálů pro sezónu 2013.
Dne 19. 4. se uskutečnila prezentace aktivit a propa-
gačních materiálů ve všech infocentrech regionu. 
Dne 20. 4. se konal za velkého zájmu veřejnosti již osmý 
turnus autobusového putování po regionu po zajíma-
vých projektech, objektech a lokalitách, pod vedením 

Martina Písaře. Akce proběhla v duchu osvěty a podpo-
ry místních projektů a regionálních výrobců. Účastníci 
navštívili areály několika regionálních certifikovaných 
výrobců – bratrů Navrátilů v Kraskově, farmu a ko-
várnu a farmu, penzion a výrobnu mléčných výrobků 
v Mladoňovicích – Lipině paní Víškové. Relaxační zónou 

ve Veselí provedl účastníky p.Valenta, starosta obce. 
Prohlídku zámeckého areálu v Cholticích zajistili p. Fi-
žová a kastelán p. Rychtecký. Oběd v zámecké restau-
raci byl připraven certifikovaným výrobcem p. Rabou. 
Po cestě regionem si účastníci prohlédli také nový areál 
Sportovně relaxačního centra v Třemošnici za dopro-
vodu majitelky p. Čajčíkové a manažera p. Vojáčka.  
Dne 21. 4. proběhl Den otevřených dveří v podni-
katelských  areálech  členů  Železnohorského  re-
gionu, o kterých informovala média Český rozhlas 
Pardubice a Chrudimský deník.
VI. ročník Dnů Železnohorského regionu proběhne 
ve dnech 17. – 20. 4. 2014. 

ŽELEZNOHORSKÝ 
REGION ŽIJE

20.  září  proběhl  již  II.  ročník  prezentace  aktivit 
Železnohorského  regionu  široké  veřejnosti.  Akce 
je pořádána odpoledne od 17 hod. v den zahájení 
tradiční akce Babí léto na Železných horách v areálu 
autokempinku Konopáč. V roce 2013 veřejnosti 
představovali své zajímavé konkrétní aktivity k vašemu 
využití sami členové. Mezi jinými např. Jan Doucek - 
Národní geopark Železné hory, Tomáš Černý - TO 
Chrudimsko-Hlinecko, František Bárta - Společnost 
přátel Železných hor, Lukáš Rychtecký - zámek Choltice, 
Josef Raba - zámecká restaurace v Cholticích, Táňa 
Holavová - Centrum pro mne, Vladimír Lašek Ranč - 
Kovářov, Eva Joachimová - Mladotický mlýn a další. Na 
základě prezentace aktivit a v rámci následné široké 
diskuze občanské sdružení získalo od přítomných z řad 
veřejnosti mnoho zajímavých podnětů na další aktivity. 
O jejich realizaci vás budeme informovat. Vaše návrhy 
nám můžete předávat do centrály ŽR průběžně kdykoliv.
III.  ročník  prezentace  aktivit  ŽR  a  diskuze  s  ve-
řejností se uskuteční na Konopáči dne 19. 9. 2014.

ŽELEZNÉ HORY 
regionální produkt® 

Na základě členství a spolupráce s Asociací regionálních 
značek proběhla v r. 2013 další dvě zasedání  certifikační 
komise za přítomnosti radního Pardubického kraje 
Ing. Kroutila. V současné době je přiděleno 36 certifi-
kátů  místním  produktům. Všichni výrobci budou 
začleněni do marketingových aktivit v r. 2014 s cílem 
zvýšení propagace a následného odbytu výrobků nejen na 
území Železnohorského regionu, ale i nově na území Chru-
dimska. V rámci efektivního propojování aktivit došlo 
ke spolupráci uvedených regionů a od 1. 1. 2014 mo-
hou zažádat o certifikát i producenti a výrobci z úze-
mí MAS Chrudimsko. Spolupráce regionů, a především 
samotných výrobců, přináší masivnější a kvalitnější zvidi-
telnění, možnost zapojení se do více akcí, a tím přirozeně 
větší šanci na zvýšení odbytu produkce. Propojení výrobců 
přináší již své ovoce v podobě Gurmánské stezky, kterou
iniciovali a vytvořili, ve spolupráci s regionem, sami 
certifikovaní producenti pod vedením Jaroslava Kutíl-
ka a Josefa Raby, provozovatele Zámecké restaurace 
v Cholticích, držitele ocenění Ano, šéfe a byla vyhlášena 
Hospůdkou roku Pardubického deníku. Pro sezónu 
r. 2014 budou připraveny nové aktivity, které tématicky 
propojí další místní nabídku a zkvalitní její odbyt. Také se 
projevila spolupráce regionu, výrobců, místních prodejců a 
poskytovatelů služeb. Mezi první místní obchody nabízející 
v rámci vlastního sortimentu i certifikované výrobky patří 
Heřmánek na náměstí v Heřmanově Městci. 
V případě,  že poskytujete služby,  či  jste vlastníkem 
nebo nájemcem prodejny, či restaurace a rádi byste 
propojili vlastní nabídku s certifikovanými producen-
ty, přijdďte do naší centrály v Heřmanově Městci, kde 
obdržíte veškeré informace o našich výrobcích. V pro-
storách výstavní a prodejní expozice v  informačním 
centru v HM najdete konkrétní inspiraci.
Pro vás, kteří rádi využíváte nabídky producentů 
a rádi navštěvujete jejich areály, nabízíme turistické 
noviny, mapy i aktuální informace o místní nabídce. 
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Zámecká marinovaná žebra  od Josefa RabyV restauraci Zámek Choltice připravuje regionální producent pan Josef Raba „faj-nová“ zámecká medová žebra. Pokrm je vyráběn podle originálního receptu  s použitím místně pěstovaných bylinek a medu od zdejších včelařů. Zámecká žebra jsou servírována originálním způ-sobem na dřevě nebo tepaných kovových talířích s domácím chlebem. Můžete je zde ochutnat v průběhu celého roku spo-lu s dalším zajímavým pokrmem - chol-tickými koláči.Kontakt:Josef RabaNáměstí sv. Trojice 1533 61 Cholticemobil: +420 777 200 804e-mail: krabak.j@seznam.cz www.zamekcholtice.cz

Choltické koláčeMajitel restaurace Zámek Choltice je vý-robcem dalšího regionálního pokrmu - slaďoučkých a lahodných svátečních ko-láčů. Jsou z kynutého těsta, plněné tvarohem od dalšího místního producen-ta nebo povidly vlastní výroby z ovoce  z blízkých sadů. Po celý rok se koláče pečou v sobotu a v neděli, o letních prázd-ninách denně. Je také možné si je objednat.Kontakt:Josef RabaNáměstí sv. Trojice 1533 61 Cholticemobil: +420 777 200 804e-mail: krabak.j@seznam.cz www.zamekcholtice.cz

Ovoce z podhůří Železných horPan Jaroslav Nevole pěstuje a sklízí ze svých ovocných sadů v podhůří Železných hor velké množství chutného a zdravého ovoce. V okolí obce Svinčany produkuje každoročně různé odrůdy jablek, hrušek, třešní, višní či švestek do místních domác-ností a za hranice Železných hor. V době podzimní sezony je možné si u pana Ne-voleho objednat ovoce k uskladnění a po domluvě odebrat, v období sklizně pecko-vin je možné ovoce odebrat přímo v sadech.Kontakt:Jaroslav NevoleNa Kopaninách 278 533 61 Cholticemobil: +420 602 559 647e-mail: nevole@czfruit.cz

Pracovní 
oděvy  
od společnosti OBZOR VDI

Výrobní družstvo in-validů se sídlem  v Praze a závodem  v Heřmanově Měst-ci je firma s dlouho-letou tradicí výroby pracovních oděvů a ochranných pracov-ních pomůcek. Nabízí šití kompletního sortimentu pracovních oděvů pro všech-ny profese a to jak pro letní tak i zimní období. Pracovní soupravy či kombinézy 

jsou vhodné pro malé i velké „pracanty“ a jsou vyrobeny z kvalitních textilních materiálů. Výrobky můžete zakoupit pří-mo v sídle závodu v Heřmanově Městci.Kontakt:
OBZOR VDI v Praze, závod Heřmanův MěstecČáslavská 292538 03 Heřmanův Městec mobil: +420 723 104 663e-mail: krausova@obzorpraha.czwww.obzorpraha.cz 

Lipinské mléčné výrobkyRodinná farma Lipina v podhůří Želez-ných hor nabízí kromě penzionu s uby-továním až pro 20 zájemců také certifi-kované produkty v podobě mléčných výrobků. K prodeji je zde čerstvé mléko bez odebraného tuku, ale hlavně čerstvý, ručně zpracovávaný sýr a tvaroh, vyro-bený z tohoto mléka. Sýr je přírodní, ochucený, česnekový, s medvědím čes-nekem a uzený balený do 2 variant obje-mu. Tvaroh se prodává balený v plasto-vých mističkách ve 3 různých gramážích. Mléčné výrobky lze zakoupit přímo na farmě nebo v pekárně ve Slatiňanech.Kontakt:
Lipina 2
538 21 Slatiňanymobil: +420 776 159 601, 724 918 641e-mail: viskovam@gmail.comhttp://penzionlipina.cz/mlecnevyrobky.html

Český med a medovina  z Třebosic
Třebosická medovina a pravý včelí med jsou výhradně přírodní produkty přímo od včelaře pana Ladislava Skřeka. Jedná se o med téměř výhradně květový smí-šený, vzniklý z nektaru květů stromů  a rostlin nasbíraného včelami v okolí obce Třebosice. Medovina je zkvašený medový roztok z příměsí několika druhů bylin, roztok kvasí podobně jako víno  a má i stejný obsah alkoholu. Oba regi-onální produkty zakoupíte přímo doma u pana Skřeka v Třebosicích.Kontakt:

Ladislav Skřek Třebosice 49530 02 Pardubicemobil: +420 728 485 275e-mail: skrekla@seznam.cz

Dekorace  
a aranžování  z přírodnin  

a suchých 
květin
Blanka Machotová se zabývá aranžo-váním ze suchých květin. Používá květiny, které sama vypěstuje nebo přírodniny (šišky, mech, kůra, větvičky). Vyrábí také staročeské adventní vánoční věnce, vazbu z přírod-ních květin. Její výrobky si můžete pro-hlédnout v rámci svatebních dnů a jiných přehlídek – možno vidět na www.nej--nevesta.cz. Paní Machotová své prodej-ní výrobky vystavuje např. v cukrárně  v Třemošnici, v informačních centrech v regionu Železných hor nebo nabízí  k prodeji u sebe doma v Třemošnici.Kontakt:

Lichnická 388538 43 TřemošniceMobil: + 603 905 753e-mail: machotova.b@seznam.cz

Jak můžete poznat ze seznamu regionál-ních produktů, výběr je různorodý. Od železnohorského medu, přes pivo, bram-bory, chutné koláče až po výrobky ze že-leza či keramické hlíny. Některé výrob-ky jsou trvanlivé, jiné mají určitou záruční lhůtu a dobu spotřeby. Kde se můžeme s regionálními produkty ze Že-lezných hor potkat, kam za nimi zajet, kde si koupit vzpomínku na náš kouzel-ný kraj? Tam, kde je to možné, poskytu-jí Informační centra alespoň koutek či  v případě Heřmanova Městce dokonce celou výstavní expozici, kde jsou pro-dukty nepodléhající zkáze vystaveny po celý rok a volně k prodeji. Odpovědní pracovníci poskytnou zájemcům infor-mace o výrobcích či kontakt na samot-ného producenta. V TIC Heřmanův Měs-tec jsou umístěny především práce kovářských mistrů, keramika, obrázky, proutěné zboží či skvosty ze sušených květin. Také zde lze zakoupit chuťově specifickou medovinu z našeho kraje.  S řezbářskou prací p. Cypriána z Pod-hradí se můžeme setkat v parcích, před úřady, ale i v soukromých zahradách růz-ně po celých Železných horách. Pravda, jsou to většinou větší kusy, ale po domlu-vě v jeho provozovně je možné domluvit se i na velikosti. Certifikované ovoce či brambory si můžete objednávat a odebí-rat podle sezony většinou přímo u pro-ducentů, na farmách či statcích. Kontak-ty na ně opět poskytnou buď naše noviny -nebo pracovníci informačních center. Pěstitelé a chovatelé se zúčastňu-jí farmářských trhů či jarmarků v Pardu-

bickém kraji, kde se s nimi můžete také spojit. Lahůdky jako místní pivečko ochutnáte však přímo u pana Kutílka ve Žlebských Chvalovicích, kde má také pěstitelskou palírnu. Skvostné koláče  a certifikovaná grilovaná medová žebra najdete v zámecké restauraci p. Raby  v Cholticích. S většinou našich produ-centů máte také šanci setkat se každou 1. neděli v červnu, červenci, srpnu a září na „Valských trzích“ – tradiční akci obce Valy nad Labem. Všechna kontaktní  a prodejní místa našich producentů jsou uvedena v přehledu uprostřed tohoto lis-tu. Pověst jejich kvality přerůstá i hrani-ce Železnohorského regionu a to nejen díky trhům a akcím zaměřeným na regi-onální značky, díky informacím předá-vaných spokojenými návštěvníky, ale  i spoluprací s Asociací regionálního zna-čení a partnerských oblastí po celé re-publice, s kterými si vyměňujeme zku-šenosti. 

V průběhu roku 2013 budou po Želez-nohorském regionu „putovat“ prodej-ní výstavy regionálních výrobců. Po celý rok se můžete s výrobky zdejších producentů seznamovat v TIC Heř-manův Městec, v průběhu května v zá-mecké expozici v Cholticích. V TIC Seč bude možné zakoupit produkty  v červnu, v červenci nejprve v Auto-kempu Konopáč, uprostřed prázdnin v Zahradnictví v Klešicích. Počátkem září najdete regionální produkty na tradičním „Babím létě“ opět v Auto-kempu Konopáč, ke konci září na vý-stavě „Barvy a plody podzimu“  v SOUV v Nasavrkách. Naposledy  

v roce 2013 při rozsvícení vánočního stromu v Heřmanově Městci o 1. ad-ventní neděli budou mít regionální vý-robci prodejní stánky na náměstí.Přesné termíny putovních výstav na-jdete na webech www.zeleznohorsky--region.cz nebo na webech jednotlivých informačních center.
Kontakty na turistická informační cen-tra regionu: 

TIC Heřmanův Městec - centrála Železnohorského regionuNáměstí Míru 288538 03 Heřmanův MěstecTel: 469625147,725156016E-mail: infocentrum@mesto-hm.czwww.zeleznehory-hm.cz www.hermanomestecko.oblast.cz TIC Seč
Chrudimská 94538 07 SečTel: 469 676 90E-mail: info@mestosec.cz, www.mestosec.cz

TIC Třemošnice1. Máje 56
538 43 TřemošniceTel: 469 611 135E-mail: ic@tremosnice.cz www.tremosnice.cz/ic

TIC NasavrkyNáměstí - Zámek 1538 25 NasavrkyTel: 469 677 566E-mail: ic-nasavrky@ckmacek.czwww.inasavrky.cz
TIC PřeloučHotel FontánaPardubická 1422535 01 PřeloučTel: 466 798 711, E-mail: info@fontana-prelouc.czwww.mestoprelouc.cz

Infocentrum Děda Vševěda  v Muzeu perníkuPerníková chaloupkaRáby 38
533 52 RábyTel: 466612474 E-mail: Info@pardub.cz,www.pernikova-chaloupka.cz 

Jak a kam za regionálními produkty

Území působnosti značek v České republice
Certifikované produkty ŽELEZNÉ HORY regionální produkt® se představují

dem, který se neustále rozšiřuje. Je jen zapotřebí sledovat aktuální nabídku.Se zdraví prospěšným stylem života souvisí i pohyb v přírodě. Pěšky, na kole 

či koňmo můžete putovat ve chvílích vol-na krajinou od areálu k areálu a navštívit po dohodě certifikované řemeslníky, pro-ducenty a umělce přímo při jejich tvor-bě, která může být vhodnou inspirací pro vás nebo vaše potomky. Bzučící včelky opylující četné ovocné sady ve svém vý-sledku vytváří harmonii voňavého že-leznohorského medu a krásných červe-

ných a žlutavých jablíček, která v době své zralosti poslouží k další tvorbě regi-onálních produktů. Mléko z místní pro-dukce slouží k výrobě chutných sýrů  a mléčných výrobků, které je možné při-vést jako zdravý suvenýr z cest po Že-lezných horách. I tátové od rodin si při-jdou na své při ochutnávce regionálního piva, či několika druhů medoviny.

Lidé, příroda a tradice Železných hor
Pokračování ze str. 1

Nově  certifikovaNí  výrobci

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 no-
vinách Doma v Železných horách, vytvoření katalogového 
listu či katalogu, 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 prezen-
tace a spolupráce s regionálními výrobci v rámci ČR, aj.

do 27. 1. 2014 předání přihlášky a výrobku koordiná-
torovi – MAS ŽR (infocentrum Heřmanův Městec)
18. 2. 2014 zasedání 5. certifikační komise – 
přidělení certifikátů vybraným produktům a výrobkům
do 13. 10. 2014 předání přihlášky a výrobku koordiná-
torovi – MAS ŽR (infocentrum Heřmanův Městec)

4. 11. 2014 zasedání 6. 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

Národní geopark 

Železné hory – 
příležitost pro aktivní 

podnikatele

Co má společného Kryštof Kolumbus  

a Národní geopark Železné hory? Je to 

už téměř rok, kdy dne 24. dubna 2012 

slavnostně vyhlásilo MŽP ČR Národní 

geopark Železné hory. Už v době před 

jeho vyhlášením bylo v území mnohé 

pro propagaci geologie a podporu ces-

tovního ruchu vykonáno. Historie obje-

vování geologického bohatství Želez-

ných hor je však daleko starší. První 

sběrači kovů zde byli dávno před naším 

letopočtem a jejich pokračovatelé jsou 

zde dodnes. Pravda, pilné ruce nahra-

dila těžká technika, která využívá hor-

ninové bohatství a těží užitkový kámen. 

Cestu po stopách historie poznávání Že-

lezných hor by mohl nabídnout téměř 

každý zde žijící člověk, protože kame-

ník byl v minulosti snad v každé obci. 

Ke kamenické zručnosti a vědomostem 

stačí přidat trocha poznání a odbornos-

ti - a je na světě zajímavost. Kdo by ne-

chtěl slyšet o počátcích historie těžby 

rud v Čechách, kterou popisuje kroni-

kář Václav Hájek z Libočan a klade ji 

do oblasti Chvaletic? Co na tom, že to 

byl tak trochu fantasta a snílek. Obří po-

stele u Zdechovic, Čertova skála u Pře-

louče, valouny druhohorního moře  

v Brložském lomu a k tomu výhled přes 

Polabí na Krkonoše a Orlické hory, to 

je tu stále. Výhled za krásného počasí 

přes chladící věže a 300 metrový komín 

je nezapomenutelný. Snoubí se zde mi-

nulost, současnost a možná i budouc-

nost. Havířské jámy u Kraskova, Zlatý 

potok a k tomu blízké hospůdky a na-

bídka regionálních produktů, to vše  

v dosahu „co by kamenem dohodil“. 

Ukryté křemencové skalky a na jejich 

ostrohu zřícenina středověkého stráž-

ního hrádku. Tak lze představit Rabštej-

nek. To jsou jen drobné střípky z mo-

zaiky poznávání našeho regionu, kterou 

Vám můžeme nabídnout. Zvídavý ná-

vštěvník si ji může sestavit sám a vydat 

se na poznáním mezi královskými měs-

ty a památkami UNESCO – Kutnou Ho-

rou a Litomyšlí. Po cestách by neměl 

opomenout navštívit další atraktivní 

místa z nejméně stovky zajímavých ge-

ologických lokalit, okusit místní výrob-

ky a také navštívit „Kolumbovo vejce“ 

na východním okraji Národního geo-

parku Železné hory. 

RNDr. František Bárta, předseda 

Společnosti přátel Železných hor

Novinky v Železných horách? 

Nové certifikované produkty ŽELEZNÉ HORY 

regionální produkt® se vám představují. Můžete 

ochutnat či vyzkoušet. Tipy na výlety. (str.2–3)

Značka jako doporučení 

Málo platné, žijeme v době, v níž má 

realita čím dál častěji přívlastek vir-

tuální. Díky stále dokonalejším mobi-

lům a dalším zařízením, jež by ještě  

v nedávné minulosti patřily do říše 

sci-fi, máme pocit, že jsme neustále  

„v obraze“. Ve skutečnosti jsme ale jen 

stále snadněji manipulovatelní. A po-

dobné je to i s naší hmotnou spotře-

bou. Není divu, že farmářské trhy sla-

vily takový úspěch – byly a místy 

stále ještě jsou příležitostí k návratu 

do doby, kdy zákazník věděl, co, a do-

konce i od koho kupuje.

Ekonomická struktura tzv. vyspělé-

ho světa samozřejmě nedovoluje, aby-

chom nakrmili celý národ na farmář-

ském t rhu. Dnes a denně jsme 

konfrontováni s důsledky globalizace  

a zároveň i s nejrůznějšími nálepkami, 

certifikáty a značkami, které se nás 

snaží přesvědčit o kvalitách konkrét-

ních produktů. Výsledkem je stále vět-

ší zmatek a posléze i ztráta důvěry spo-

třebitelů, kteří se nakonec vracejí  

k poslední jistotě – osobnímu doporu-

čení na základě vlastní zkušenosti.

Regionální značky pro místní pro-

dukty a služby nemají ambice konkuro-

vat propracovaným oborovým certifi-

kacím. Mají jiný smysl – vytipovat 

zajímavé výrobce a poskytovatele slu-

žeb z konkrétního regionu, u jejichž pro-

duktů je možné zaručit nejen základní 

kvalitu, ale i něco navíc – oživení regi-

onální či rodinné tradice, vysoký podíl 

místních surovin nebo originální pro-

vedení. Regionálních značek je už více 

než 20, pro každý region specifická, ale 

všechny se snaží o totéž – být důvěry-

hodným doporučením místních lidí pro 

turisty i sousedy odvedle. 

I když ekonomicky je její přínos zane-

dbatelný, regionální značka nabízí pří-

ležitost pro spolupráci a oživení vazeb 

mezi lidmi, které spojuje vztah k mís-

tu, kde jsou doma a kde se snaží o po-

ctivou obživu. Je to sice dlouhodobý 

úkol, ale snad i cesta, jak vrátit našemu 

venkovu a menším městům tvář, o níž 

je do značné míry připravila léta soci-

alistické uniformity i následující ne-

kontrolovaná honba za povrchním kon-

zumním blahobytem. Národní hrdost 

se u nás nikdy moc nenosila, stále tr-

píme pocitem, že není nač být pyšní. 

Ale někdy stačí se pořádně rozhléd-

nout. Těch, kdo se přes složité podmín-

ky snaží prosadit vlastnoruční poctivou 

prací, naštěstí pomalu, ale jistě přibý-

vá. A díky regionální značce třeba zjis-

títe, že je máte doslova na dosah.

PhDr. Kateřina Čadilová
předsedkyně  

Asociace regionálních značek, o.s.

 Střípky odjinud

Vůně koláčů 
Rozhovor s certifikovaným výrobcem  

o zajímavém propojení více místních 

produktů do netradičního zážitku. (str. 4)

Pojďte na návštěvu
Navštivte s námi zajímavé areály  

místních výrobců a přesvědčte se  

o kvalitě produktů na vlastní oči. (str. 4)

www.regionalni-zna
cky.cz

Společenství místních lidí, kteří mají kladný vztah ke svým tradicím a respek-

tují hodnoty okolní přírody, je vhodný základ pro vznik aktivit novodobých, 

které jistě stojí za to poznat. Tedy VÍTEJTE I VY v Železnohorském regionu.

Lidé, příroda a tradice Železných hor

Doma v Železných horách

2013

ZdaRMa

Pokračování na str. 2

Lidé
Od nepaměti byl život v horských oblas-

tech tvrdý a skýtal méně příležitostí  

k obživě. Dbalo se především na využí-

vání místních zdrojů, jako je kámen, dře-

vo, cihlářská hlína, aj. Z místních lomů 

v Raškovicích „skaláci“ těžili kámen  

a vyráběli z něj mlýnské kameny, které 

můžete např. vidět ve vstupních prosto-

rách objektu Městyse Choltice. Pozůs-

tatky lomů vás provede Naučná stezka 

Raškovickými lomy, která je součástí 

areálu rozhledny Barborka. Můžete se 

příjemně bát při čtení bájí o chamtivém 

pánovi, který skončil v jednom z lomů 

i s kočárem a koňmi. 

Kromě „skaláků“ však v našem kraji 

žili také zemědělci, mlynáři či kováři  

a tkalci. Výčet řemesel a profesních zdat-

ností je nemalý a dodnes se setkáváme  

s výsledky práce a jejich dědictvím té-

měř ve všech koutech této krásné kraji-

ny. Vápenný a kamenný prach vtiskl svou 

pečeť do tváří a dlaní mnoha generací 

železnohorských mužů. Přesto tento re-

gion obývali a dodnes obývají i rodiny 

zručných řezbářů, sochařů, či zpracova-

telů plodů a chovatelé. Místní ženy do-

dnes uchovávají znalosti vyšívání, kraj-

kářství, práce s hlínou či umění přeměnit 

krásu suchých květin nebo proutí v trva-

lou vzpomínku na tento kraj. Lidé zde 

však žijí vlídní a vstřícní, pracovití, žijí 

v dokonalém souladu s podhorskou kra-

jinou, ze které těžili a těží nejen její ne-

rostné bohatství. Zároveň však umí také 

vypěstovat obilí a jiné polní plodiny, vy-

produkovat mléko a maso, vyrobit med, 

sklidit ovoce a z těchto produktů připra-

vovat lahůdky, které jsou známé jenom 

odtud. Tyto a jiné místní tradiční činnos-

ti jsou součástí nejen historických obec-

ních kronik, ale i současných obecních 

znaků. Železné hory byly a jsou rodiš-

těm mnoha významných lidí, kteří nás 

proslavili mimo hranice regionu; ať již 

v oblasti vědy nebo umění. Naše maleb-

ná krajina je kolébkou známých malířů, 

skladatelů, vědců, spisovatelů, herců či 

zpěváků. Bohatí předkové nám zanecha-

li množství historických stavebních pa-

mátek, které jsou dodnes důkazem sta-

vitelského umu řemeslníků tehdejší doby.

Příroda
Okolní příroda Železných hor si ze sta-

rých věků do současnosti zachovala svo-

ji rozmanitost. Najdete zde hluboké rok-

le i vrcholy s dalekými přirozenými 

rozhledy, lesní prales i květnaté louky, 

geologické útvary či vodní plochy a toky. 

Na pastviny se vrací stále více koní, ovcí, 

krav i koz. Při pěší turistice, na kole či 

z hřbetu koně můžete mnohdy zažít po-

cit, že jste osamoceni v srdci přírody. 

Správa CHKO Železné hory se od  

r. 1991 (vyhlášení CHKO ŽR) snaží ma-

ximálně zpřístupnit okolní hodnotnou 

přírodu návštěvníkům za podmínek do-

držování ochrany přírody a ve spoluprá-

ci se subjekty, zabývajícími se eko-

logickou výchovou a osvětovou 

činností, například Společnost 

přátel Železných hor. 

V r. 2012 byl vyhlášen, jako 

čtvrtý v České republice, Ná-

rodní geopark Železné hory. 

Jeho více než 100 detailně zma-

povaných geolokalit čeká na vaše „ob-

jevení“. V Železných horách a okolí se 

tak můžete, díky „stvořitelům“ NGŽH, 

firmě Vodní zdroje Chrudim, seznámit 

s geologií země za dva dny buď indivi-

duální formou či ve spolupráci s certi-

fikovanými geoprůvodci.

Tradice
Masopusty, velikonoční zvyky, Svato-

jánská noc, čarodějnické ohně, keltské 

svátky, vánoční zvyky a adventní kon-

certy, to je výběr z akcí, které u místních 

lidí přetrvávají dlouhé věky a slaví se  

s různými obměnami dodnes.

Na místní tradice však navazuje i mno-

ho novodobých akcí, např.: Dny Želez-

nohorského regionu, Tradice Železno-

horského regionu, multižánrová divadla 

a koncerty, výstavní expozice, které se 

odkazují na místní tradiční řemesla, zvy-

ky, rodáky či umělce, kteří zde tvořili. 

Akce se v regionu pořádají s každo-

roční pravidelností a za zvyšujícího se 

zájmu místních obyvatel i návštěvníků 

ze sousedních regionů. Jejich přehled na-

jdete ve Zpravodaji Železnohorského re-

gionu a podrobný měsíční kalendář akcí, 

obohacený i o akce v sousedních regio-

nech, najdete na www.zeleznohorsky-

-region.cz nebo jej po předání svých 

kontaktů do jakéhokoli infocentra regi-

onu můžete pravidelně dostávat do svých 

e-mailových schránek. 

ŽELEZNÉ HORY regionální 

produkt®
S historickým vývojem vesnic a okolní 

krajiny úzce souvisí vývoj a stupeň za-

chování místních tradičních řemesel. 

Hluboké lesy Železných hor, lomy na 

kámen a cihlářská hlína daly směr 

místním řemeslům, jež se ucho-

vala ve velké míře dodnes. 

Místní výrobci zachovávají  

i letité rodinné tradice a vě-

nují se výrobě dřevěných, ko-

vových či keramických výrob-

ků. Využívají přírodní materiály 

a do výsledků své rukodělné aplikují 

motiv místní krásné krajiny.

V době, kdy si uvědomujeme důleži-

tost zdraví v souvislosti se zdravým ži-

votním stylem, tj. se zdravou výživou 

založenou na místních zdrojích, se nám 

naskýtá alternativní možnost jejich vy-

užívání. Z darů přírody vzniká mnoho 

produktů, jako je med, ovoce, zelenina, 

obiloviny, maso nebo mléko, mléčné vý-

robky, medovina, těstoviny či pekařské 

výrobky. Tento výčet je pouze zákla-

AKTIVITY 

OD 1. 1. 2014 MOHOU PODÁVAT ŽÁDOST O CERTIFIKÁT I PRODUCENTI Z ÚZEMÍ MAS CHRUDIMSKO!

Kovárna Aleše Navrátila

Železnohorský region žije



Newsletter_strana 3: CYAN  MAGENTA  YELLOW  BLACK

www.zeleznohorsky-region.czZPRAVODAJ  V. /2014
3

SPOLUPRÁCE SE ŠKOLAMI
Katalog programů pro školy (MŠ, ZŠ, SŠ) je  stále 
v permanenci. Programy odpovídají rámcovým vzdě-
lávacím plánům dle jednotlivých stupňů školských 
zařízení a jednotlivých ročníků s pružnou úpravou pro 
zájmové skupiny pracující se školní mládeží. 

V rámci zefektivnění spolupráce a zajištění zpětné 
vazby na danou nabídku zástupce regionu paní Eva 
Mašínová kontaktovala veškeré vzdělávací instituce 
v území. V 90 % byla na prohloubení spolupráce 
občanského sdružení a škol kladná reakce a v bu-
doucnu budeme hledat cesty, jak naše partnerství 
zefektivnit. 
Nabídka v katalogu je tak detailní a pestrá, že na 
jejím základu lze připravit a absolvovat také výlet 
rodiny či  jakéhokoliv kolektivu na den  i více dní. 
Přestože hlavním cílem bylo vytvořit maximální zajíma-
vou mimoškolní nabídku vzdělávání pro děti, nedílnou 
součástí je také podpora našeho uvědomění, že žijeme 
v zajímavém regionu se spoustou zajímavostí, které 
stojí za to poznat. 
Vyberte  si  z  katalogu  Vaše  téma  a  cíl  Vašeho 
výletu. Termín sdělte  informačnímu centru v HM 
– prověříme detaily Vašeho výletu, případně zajistíme 
další Vaše požadavky.

PROPAGACE A MARKETING
REGIONU

V roce 2013 se snažíme prezentovat region a jeho 
členy, vč. regionálních výrobců, jak přímo místním li-
dem v regionu v rámci námi pořádaných akcí, tak i ná-
vštěvníkům ze sousedních regionů České republiky 

i ze zahraničí. Z tohoto důvodu se zapojujeme do 
prezentací na veletrzích, výstavách a soutěžích v oblas-
ti cestovního ruchu a venkovské turistiky. Se souborem 
aktivit: “Systém programů pro lidi s hendikepem, aneb 
všichni zvládnete navštívit Železné hory”, jsme se již 
počtvrté zapojili do evropské soutěže EDEN pro rozvíje-
jící se oblasti cestovního ruchu a výsledkem je mezi-
národní  prezentace  našeho  regionu  mezi  evrop-
skými  regiony  v  rámci  marketingových  kampaní 
Czech  Tourism. Na výstavě propagačních materiálů 
v Písku jsme se zúčastnili se souborem osmi tématic-
kých skládaček o našich aktivitách a místních specifikách. 
Na Zemi živitelce v Českých Budějovicích  jsme se 
zaměřili na prezentaci nabídky regionálního turis-
tického ruchu a setkali jsme se s velmi pozitivními 
ohlasy. Pro prezentaci regionu na mezinárodních a míst-
ních veletrzích a výstavách využíváme spolupráce Aso-
ciace regionálních značek, Asociace kempů a chatových 
oblastí a Destinační společnosti Východní Čechy. 

Pro r. 2014 se opět zapojíme do výše uvedených 
aktivit a pracujeme  na  prohloubení  spolupráce 
s  médii,  aby  se  především  pozitivní  informace 
a příklady dobré praxe dostaly v co nejširší míře 
a nejkvalitnější formě k Vám, místním obyvatelům 
našeho  regionu,  i  k  návštěvníkům,  potenciálním 
uživatelům naší společné nabídky.

Akční Katka Korejtková v rozhovoru 
s moderátorem veletrhu.

Nabití elánem a vědomostmi, propagují 
náš region na veletrhu cestovního ruchu...

Vtipem a mistrným přednesem byli 
návštěvníci zasypáváni od naší delegace.

AKTIVITY 
ŽELEZNOHORSKÉHO
REGIONU 

Dětský výlet

ZAPOJTE SE I VY.
V rámci provázanosti aktivit a zvýšení jejich kva-
lity postupně komunikujeme s Vámi, podnikateli 
a  neziskovými  organizacemi.  Nabízíme  spolu-
práci 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 propa-
gace není omezena pouze na propagační materiály, 
ale budete zařazeni do všech dalších 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 re-
gionu 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 po-
drobnosti.
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Realizované projekty v rámci 4. výzvy v r. 2012 (realizace 2013) 
s dotační podporou MAS Železnohorský region v rámci 
realizace SPL Návrat ke kořenům.
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Regenerace centra obce Jezbořice
Obec Jezbořice v rámci projektu pořídila 
malý traktůrek s příslušenstvím: vozík, ra-
dlice a kartáč na zametání, který bude sloužit 
k údržbě obecních prostor - chodníku, komuni-
kace, návsi a zeleně. Dále byla pořízena nová 
vývěsní tabule a vysazena zeleň. U místního 
sportoviště byl vybudován dřevěný přístřešek 
se zpevněnou plochou. Projekt byl realizován 
v celkové výši 471 202 Kč, z čehož dotace 
činila 350 798 Kč.

Rekonstrukce bývalé školy 
na kulturně technické zázemí 
V rámci projektu Obec Krásné zrekonstruovala 
část nevyužívaného objektu bývalé místní školy, 
objekt cenné venkovské architektury. Obsa-
hem projektu byla rekonstrukce přízemních 
prostor (hasičské zbrojnice a skladu spor-
tovního nářadí) na kulturně technické zázemí 
pro spolkovou činnost. Byly vytvořeny prosto-
ry pro místní spolek dobrovolných hasičů. Pro-
jekt byl realizován v celkové výši 2 004 975 Kč,
 z čehož dotace činila 450 000 Kč.

Oprava fasády na budově chovatel-
ského areálu ve Svinčanech
V rámci projektu došlo k rekonstrukci budovy, 
kterou využívá Český svaz chovatelů – základní 
organizace Svinčany ke své činnosti a jejíž 
prostory slouží k pořádání tradičních akcí. Na 
budově byla opravena venkovní fasáda s jejím 
novým nátěrem, byla pořízena informační tabu-
le a lavička. Projekt byl realizován v celkové výši 
211 127 Kč, z čehož dotace činila 183 439 Kč.

Oprava chodníků v ulici Barákova 
v Heřmanově Městci
V rámci projektu Město Heřmanův 
Městec vybudovalo nový povrch chodníků 
v ulici Barákova o délce cca 255 m a ší-
ři 2 m včetně obrub, 9 sjezdů u nemo-
vitostí a třemi bezbariérovými místy pro 
přecházení. Dále byl vybudován nový 
chodník s odpočinkovým místem ke kostelu 
Zvěstování Panny Marie, kde byla vysazena 
i zeleň – 50 ks hortenzií. Projekt byl real-
izován v celkové výši 691 000 Kč, z čehož 
dotace činila 450 000 Kč.

Rekonstrukce veřejného osvětlení 
a veřejného rozhlasu v Čepí 
Obec Čepí v rámci projektu instalovala 9 ks 
nových stožárů veřejného osvětlení s moder-
ními osvětlovacími prvky - technologií LED. 
Na vybrané stožáry byly umístěny nové re-
produktory místního rozhlasu 4 ks. Projekt byl 
realizován v celkové výši 371 576 Kč, z čehož 
dotace činila 276 379 Kč.

Rozhledna 
Barborka 
Obec Svinčany v rámci 
realizace zrekonstruo-
vala rozhlednu Barbor-
ka v Horních Raško-
vicích u Svinčan. Došlo 
k náhradě dřevěných 
sloupů, hlavních příč-
níků a ztužení za kon-

strukci ocelovou s povrchovou úpravou 
zinkováním ponorem tak, aby se dosáhlo 
dlouhé životnosti a minimalizovaly se náklady 
na průběžnou údržbu. Projekt byl realizován 
v celkové výši 699 819 Kč, z čehož dotace 
činila 450 000 Kč.

Oprava místní komunikace, 
chodníku včetně výsadby zeleně 
Obec Bezděkov v rámci projektu opravila 
730 m2 (délka 164 m) místní komunikace, 
dále opravila chodník 78 m2 (délka 59 m) 
novou zámkovou dlažbou. V nově vznikající kli-
dové zóně došlo také k výsadbě 4 ks stromů. 
Projekt byl realizován v celkové výši 514 680 
Kč, z čehož dotace činila 382 820 Kč.

Rekonstrukce chodníků a výsadba 
zeleně v obci SVOJŠICE
V rámci projektu Obec Svojšice zrekonstruovala 
270 m2 chodník vsazením nových obrubníků 
výměnou staré dlažby za zámkovou dlažbu 
a osadila nové keře 40 ks kolem zvoničky. 
Pořídila také sekačku na údržbu zeleně v obci. 
Projekt byl realizován v celkové výši 566 924 Kč,
z čehož dotace činila 421 678 Kč.

Zajištění zázemí archeoskanzenu 
Nasavrky 
Občanské sdružení Boii v současné době rea-
lizuje projekt k zajištění zázemí stávajícího 
Keltského archeoskanzenu v Nasavrkách. Díky 
projektu bude pořízeno interiérové vybavení 
jednotlivých budov a také dojde k revitalizaci 
celého areálu po stavebních pracích a k vy-
budování zeleně, která je zde velmi důležitá. 
Přispěje k celkovému harmonickému chara-
kteru místa. Návštěvníkům i příchozím místním 
obyvatelům poskytne příjemné místo k trá-
vení volného času a k odpočinku.

Čištění kanalizací a meliorace
Zemědělská a.s. Horní Bradlo zakoupila 
v rámci projektu drenážní čistič. Stroj je 
vhodný na meliorace, kanalizace a odpadní 
potrubí. Projekt byl realizován v celkové 
výši 578 864 Kč, z čehož dotace činila 
239 200 Kč.

Stavební úpravy návsi v Lipovci
Obec Lipovec stavebními úpravami provede 
opravu povrchu místní komunikace 500 m2 
a přilehlého chodníku ze zámkové dlažby 30 m2

na návsi obce. Provede se rovněž oprava a zpev-
nění vjezdů na přilehlé pozemky u rodinných 
domů. Plocha u pomníku a autobusové čekárny 
se doplní výsadbou nové zeleně – 480 m2 
travního semene a výsadbou keřů a stromů 
57 ks. Projekt byl realizován v celkové výši 
674 414 Kč, z čehož dotace činila 450 000 Kč.

Rekonstrukce MŠ ve Valech 
V rámci rea-
lizace pro-
jektu Obec 
Valy vyměnila 
v mateřské 
školce stará 
nevyhovující

okna za nová (plastová) 15 ks, vchodové 
dveře 1 ks a vnitřní dveře 13 ks. Projekt byl 
realizován v celkové výši 478 000 Kč, z čehož 
dotace činila 355 536 Kč.

Ekostezka Země rytíře Sekolíka
Sdružení Sulis vybudovalo naučnou ekostezku 
se zaměřením na poskytnutí základních in-
formací o bakteriích a enzymech. Ekostezka 
Země rytíře Sekolíka je zaměřena na děti 
předškolního a mladšího školního věku a na-
vazuje na nově vznikající ekologický sad. Trasa 

ekostezky tvoří cca 700 m dlouhý okruh se 
sedmi zastaveními – informačními tabulemi a 
uvítací bránou na začátku.  Projekt byl rea-
lizován v celkové výši 340 000 Kč, z čehož 
dotace činila 301 500 Kč.

Obnova Obce Staré Jesenčany
V rámci projektu Obec Staré Jesenčany 
obnova místní komunikace (1 025 m2, délka 
156 m při šíři komunikací 6,5 m), byla vysa-
zena zeleň (5 ks keřů), nakoupena technika 
na údržbu veřejné zeleně (1 ks akumulační 
plotové nůžky) a doplněn městský mobiliář 
(2 ks stojanu na kola). Projekt byl realizován 
v celkové výši 958 236 Kč, z čehož dotace 
činila 450 000 Kč.

Stroje na údržbu travních porostů
Zemědělec Kamil Holub v rámci projektu 
zakoupil zařízení pro odběr vzorků mléka tzv. 
Shuttle, který mu umožní na základě rozboru 
mléka u každé dojnice stanovit složení indi-
viduální krmné dávky. Dále pořídil obraceč píce, 
aby získal kvalitnější pícniny a zvládl efektivněji 
obhospodařovat trvalé travní porosty. Projekt 
byl realizován v celkové výši 549 600 Kč, 
z čehož dotace činila 229 000 Kč.

Úprava okolí školy v Ostřešanech
V rámci projektu dojde  k regeneraci okolí 
školy v centru obce, které budou moci 
využívat děti i dospělí. Obec Ostřešany 
opravou komunikace (370 m2, délka 100 
m) zlepší dostupnost školy. V přilehlém 
parku je třeba provést údržbu stávající a 
vysazení nové zeleně 15 ks. Bude osazen 
nový mobiliář (1x infotabule, 4x lavička, 1x 
venkovní pítko, 1x stojan na kola, 3x odpad-
kový koš) a nakoupena technika na údržbu 
zeleně 2 ks (1x motorová pila, 1x vertikulá-
tor). Projekt bude realizován v celkové výši 
580 800 Kč, z čehož dotace činila 435 600 Kč.
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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

 MAS HORNÍ POMORAVÍ 
 A PODPORA ODBYTU MÍSTNÍ 
 PRODUKCE A SLUŽEB 
Ve dnech 14. – 15. 3. 2013 se zástupci regionu 
vydali k přátelům na území MAS Horní Pomoraví 
do oblasti Jeseníků. Seznámili se s fungováním orga-
nizace místní MAS s jejím zázemím. Dále měli možnost 
se seznámit s realizovanými projekty v terénu a 
pohovořit s místními realizátory. 

Přítomní z obou MAS přivítali výměnu zkušeností, 
poznatků a informací jako nedílnou nutnost 
zkvalitňování a zefektivňování funkce jednotlivých 
MAS, vč. vzdělávání jejich představitelů, členů i pra-
covníků.
Protože region nabízí i širší aktivity, vč. podpory 
odbytu místní produkce a místních služeb a zážitků, 
ve  dnech  12.  -  13.  9.  2013  se  na  jejich  území 
uskutečnila  jedna z akcí Regionální školy obnovy 
venkova Čepí  – výjezdní vzdělávací seminář, který 
spoluorganizoval i ŽR. Účastníky nejvíce zaujaly vysoce 
přínosné a logicky propojené aktivity Charity Zábřeh 
a mnoho příkladů spolupráce obcí a zemědělských 
podniků či podnikatelů. V rámci vzdělávacího semináře 
si při setkání představitelů obcí a MAS Pardubic-
kého kraje a místního regionu účastníci vyměnili velmi 
přínosné praktické informace, které využijí v rámci 
realizace svých akcí. 

 ZÁSTUPCI OBCÍ MAS MORAV-
 SKÁ BRÁNA A MIKROREGIONU
 POBEČVÍ V ŽELEZNOHOR-
 SKÉM REGIONU
Ve  dnech  15.  -  16.  10.  se  36  účastníků  akce 
seznámilo  s  realizovanými  projekty  a  aktivitami 
MAS ŽR v rámci výměny zkušeností mezi obcemi 
a  MAS. Na úvod byli účastníci přijati v centrále 
MAS ŽR v Heřmanově Městci. Prohlédli si zázemí 
multifunkčního objektu města - jednací místnost a 

kancelář MAS, informační centrum, výstavní a pro-
dejní expozici certifikovaných výrobků a výstavní 
exteriérovou expozici Národního geoparku Železné 
hory. Obdrželi veškeré propagační materiály o území, 
členech, výrobcích a aktivitách MAS. Paní Poláková 
účastníkům představila prostory městské knihovny.
Dva dny putovali po jednotlivých příkladech dobré 
praxe za asistence Martina Písaře a Kateřiny Kore-
jtkové. První  den  navštívili  obce  Klešice,  Veselí, 
Čepí,  areály  Choltického  zámku  s  restaurací 
a rozhledny Barborka. V areálu Mladotického mlý-
na se uskutečnilo setkání návštěvníků s představiteli 
a členy Železnohorského regionu. Po prezentaci aktivit 
občanského sdružení v rámci diskuze vyplynulo mnoho 
společných otázek a aktivit k řešení, které mají poten-
ciál vyústit v některý z projektů spolupráce. 
Druhý den ráno si prohlédli areál  autokempinku 
Konopáč, kde byli ubytováni a navštívili postupně 
agroareál  v Polánce  (obec Krásné),  areál  farmy 
Zemědělská  a.s.,  Nasavrky  s  expozicí  o  životě 
Keltů  a  zdejší  informační  centrum. Program byl 
zakončen v  areálu  farmy  Lipina ukázkou výroby 
čerstvých mléčných výrobků.
Na  závěr  účastníci  i  zástupci  místního  regionu 
společně  opět  konstatovali,  že  osobní  diskuze 
mezi  představiteli  partnerských  subjektů,  je 
nevhodnější  cesta  pro  získání  nových  podnětů 
k přípravě a realizaci projektů vlastních.
Všem, kteří se do výborné prezentace Železnohorského 
regionu zapojili, a tím šíří jeho dobré jméno v jiných re-
gionech ČR, patří veliké poděkování.

PROJEKTY 
SPOLUPRÁCE
 SYSTÉM REGIONÁLNÍHO 
 ZNAČENÍ PRO LOTYŠSKO 
 A LITVU
Na r. 2014 je připraven mezinárodní projekt ABC pro 
regionální  výrobce realizující přenesení systému 
certifikace místních výrobků Asociace regionálního 
značení ČR (www.regionalni-znacky.cz), kterého 
jsou Železnohorský region a POHODA venkova členy, 
na území Lotyšska a Litvy.  V rámci mnoha mezinárod-
ních aktivit projektu se uskuteční odborný seminář 
v Heřmanově Městci, jarmark v Dobrušce a studijní 
cesta zástupců obou českých regionů do Lotyšska.

 KRAJINA JE NAŠÍM 
 ZRCADLEM
V r. 2014 budeme také realizovat projekt s partnery 
z MAS Hradecký venkov a Společná Cidlina, který má 
za cíl přenést na území hradeckých MAS poznatky 
odborníků s péčí a úpravou volné či urbanizované kra-
jiny. V rámci našich aktivit budeme realizovat odborné 
semináře na Hradecku, pořádat dvoudenní exkurzi na 
našem území, vytvoříme osvětovou publikaci, jak praco-
vat s krajinou a především, a na to se všichni těšíme, 
obnovíme zaniklý sad na Lhůtách výsadbou původních 
krajových odrůd. O této akci budete podrobně infor-
mováni a rádi se s vámi setkáme při výsadbě stromů, 
která bude probíhat v dobrovolnickém režimu.

 NÁRODNÍ GEOPARK 
 ŽELEZNÉ HORY
V průběhu roku 2013 byly v rámci Národního geo-
parku realizovány nové projekty, jejichž cílem je přiblížit 
veřejnosti geologicky atraktivní a zajímavé objekty.
Dne 25. května byla slavnostně otevřena naučná 
stezka Kolem prachovického lomu. Stezka vede od 
okraje činného lomu v Prachovicích do obce Vápenný 
Podol. Na trase v délce 3,5 km Vás doprovodí pohád-
kové bytosti, které seznamují s historií i současnou 
těžbou vápence, jak vápenec vznikl a jak je to důležitá 
surovina. Na jedné z tabulí se podíváte za obyvateli 
veřejnosti nepřístupných jeskyní – letouny. Zdejší 
zimoviště patří mezi evropsky významné lokality. 
Stezka končí u bývalé vápenky založené v roce 1873. 
Celoroční využití stezky je pro pěší a pro cyklisty na 
horských a trekkingových kolech. Kdo by nechtěl 
aktivně poznávat geologii Železných hor v okolí lomu, 
může zavítat do zahrady Multifunkčního centra 
v Heřmanově Městci. Přímo v budově sídlí turis-
tické informační centrum a na zahradě je instalovaná 
geologická expozice hlavních typů hornin, z nichž se 
Železné hory skládají. Po jejím zhlédnutí jistě mnozí 
zatouží vidět je ve větších rozměrech v místech, 
kde vytváří unikátní tvary v krajině našich hor. 
V Lovětínské rokli pod hradem Lichnicí vede opravená 
turistická stezka a v průběhu roku 2014 se bude re-
alizovat jeden z největších projektů v krajině od vzniku 
Národního geoparku s názvem „Železné hory – geo-
logicky významná oblast“, který významným způsobem 
přispěje ke geoturistickému poznání našeho území. 

Charita Zábřeh

Agroareál v Polance

Příprava projektu Krajina je naším obrazem

Expozice NGŽH v Heřmanově Městci
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Podporujeme zajímavé 
          aktivity našich členů

Turistické informační centrum
(TIC) Heřmanův Městec

bylo vybráno v loňském roce 
mezi pilotní subjekty Českého 
systému kvality služeb (ČSKS). 
Jedná se o dobrovolný inova-
tivní nástroj, který pomáhá 
ke zvyšování kvality služeb 
v organizacích v oblasti cestovního ruchu. Vlastníkem je 
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR. Koncepce vychází 
z jednoduchých zásad řízeni kvality, přičemž jeho filosofií 
je poznání potřeb zákazníka a neustálé zlepšovaní kvality 
poskytovaných služeb v organizacích. Za TIC se zúčastnil 
školení Martin Písař a stal se tak Trenérem kvality, který 
zavedl požadavky I. stupně Českého systému kvality služeb. 
Následně TIC prošlo úspěšně certifikací a získalo jako 
jedna z prvních organizací v České republice certifikát 
I. stupně. Svým příběhem chce inspirovat i další poskyto-
vatele služeb v cestovním ruchu k zapojení se do tohoto 
inovativního systému. Proto také MAS Železnohorský re-
gion vstoupila do systému a usiluje o získání certifikátu. 
Pojdďte s námi cestou kvality a zapojte se! Více o ČSKS 
a možnosti registrace na www.csks.cz

Nordic Walking  (NW)
je považován za jeden z nejzdravějších pohybů a spor-
tů, pokud se lidé dobře naučí jeho správnou techniku. 
Zapojí až 90 % svalstva celého těla, posiluje mezi-
obratlové svalstvo a kosterní systém, účinně rozhýbá 
celou páteř. NW prokrvuje organizmus a při optimální 
tepové frekvenci spaluje přebytečné kalorie. Je 
prospěšný pro psychiku pracovně velmi vytížených lidí, 
lidí ve stresu nebo v depresi, ale také pro osoby, které 
z různých důvodů trpí zpomaleným metabolizmem. 
Sportovní verze je vhodná pro všechny věkové sku-
piny lidí v dobrém zdravotním stavu. Rehabilitační 
verze je po poradě s lékařem vhodná také pro lidi po 
operacích páteře nebo kyčelního kloubu, kardiaky nebo 
při onemocnění cukrovkou. Užijte si příjemný pohyb 
ve volné přírodě, při kterém poznáte Železné  hory 
a okolí Seče. www.centrumpromne.cz

Babiččin dvoreček Licibořice
Když se sejdou šikovné mladé maminky, zajímavý ná-
pad a hlavně elán a chutď dělat něco pro druhé, může 
vzniknout i takové místo, jako je Babiččin dvoreček 
v Licibořicích. Na okraji CHKO Železné hory a kousek 
od Křižanovické přehrady v malebné vesničce ožil 
koutek naší vesnické historie - venkovský statek 
s domácími zvířátky, malinká obora s „divou“ zvěří, 
možností jízd na koni, ale především místo, kde si 
lze minulost vesnice ohmatat, očichat a ochutnat. 
Prodej mléčných, sezónních a regionálních produktů, 
výrobků z vlny, dřeva nebo kanafasu doplňuje auten-

tický vjemový zážitek. Na Babiččin dvoreček jezdí 
mateřské i základní školy, nabídku naučných programů 
se snaží průvodkyně (vystudované pedagožky) stále 
rozšiřovat. Brána dvorečku je od jara do podzimu 
otevřená i pro rodiny s dětmi a širokou veřejnost. 
Každý měsíc pořádají na dvorečku zajímavé akce se 
zaměřením na dětské návštěvníky. Další informace 
o tomto zajímavém projektu naleznete na www.
dvorecek-liciborice.cz.

Choltický zámek nově

Od dob založení choltického zámku i přilehlé státem 
chráněné obory rodem Thunů Hohensteinů proběhlo 
tímto malebným koutem části Železných hor mnoho 
historických událostí. Co se tam však děje v posledních 
létech, stojí opravdu za návštěvu. Choltická zámecká 
restaurace sbírá pod vedením šikovného pronájemce 
jedno gastro ocenění za druhým (regionální produkt, 
hvězdička od šéfkuchaře Z. Pohlreicha  nebo titul 
Hospůdka roku 2013). Již 20 let zde působí Music 
club Zámek v prostoru plném zábavy, skvělé hudby 
a tance. A dalším z důvodů, proč přijet do Choltic je 
nepřeberné množství akcí, které se v areálu zámku, 
restauraci i blízké oboře konají. Z těch největších 
nesmíme zapomenout na ukázky sokolnictví, zámecká 
strašidla, festival chrámových a komorních sborů 
dospělých, ale i dětských, ukázky řemesel, Burčákové 
slavnosti nebo nově Choltický deštník-obdobu akcí 
Centra Paraple. O všech aktivitách pořádaných 
i chystaných se můžete dozvědět na www.choltice.
cz nebo www.zamekcholtice.cz. 

Skauti na vodě i na suchu
Železné hory lákají nejen svými kulturními a spo-
lečenskými akcemi, ale především nádhernou krajinou, 
jejíž malebnost návštěvníkovi přibližují různá zájmová 
sdružení a spolky členských obcí Železnohorského 
regionu. Mezi ty opravdu aktivní bezesporu patří 
Skauti z Ronova nad Doubravou a sdružení Čtyřlístek 
z Třemošnice. Obě tyto party převážně mladých 
lidí nabízí nejen svým spoluobčanům, sportovním 
klubům, ale i prostým turistům mnoho zajímavých 
akcí, na které vás musíme upozornit. Naše dvě malé 
říčky Chrudimka a Doubrava mají sice toky ne příliš 
přizpůsobené aktivním vodáckým sportům, ale i přesto 
se tam užije spousta legrace při jarním Odemykání, 

podzimním Zamykání nebo Mikulášsko-čertovských 
či Silvestrovských plavbách. Aktivní návštěvníci 
mohou na jaře pochodovat z Ronova nad Doubra-
vou na Pařížovskou přehradu či podniknout expedici 
Krkanka se společností stejně založených kamarádů. 
Vedle sportovních akcí pak také sdružení Čtyřlístek 
z Třemošnice podporuje folkový festival na hradě 
Lichnici. Více najdete na www.tremosnice.cz nebo 
skaut-ronov.tlapweb.cz .

Za vnitřním klidem 
do Mladotic

Kousek od klikatící se řeky Doubravy a krásného Chit-
tussiho údolí, na kraji vesničky Mladotice, stojí odedáv-
na starý mlýn. Je útočištěm jednoho ze členů MAS, 
a to Nadace Bílý Jeřáb. Kromě příznivců klasické čínské 
medicíny, cvičení pilates,seminářů na téma učení 
Ham yu,kosmologie, astrologie či feng shui zde na-
leznete opravdové milovníky a mecenáše divadelního 
umění. V areálu bylo dobudováno divadélko, zahradní 
jeviště, kamenný sál, galerie a další odpočinkové pros-
tory. Svou tradici si již vydobyly kulturní akce, jako 
jsou letní divadelní představení, festival Mladotické 
kejklování či v závěru roku zpívání vánočních koled 
s rozdáváním Betlémského světla. Po téměř 20 letech 
usilovných rekonstrukcí takřka rozpadlý mlýn doznal 
převratných změn a dnes kromě kulturních zážitků 
nabízí také levné ubytování v blízkosti známých atrak-
tivit, jako jsou hrad Lichnice nebo Berlova vápenka 
v Závratci. Penzion Mladotický mlýn na svém stálém 
jídelníčku nabízí také regionální produkt Mlýnské 
kolo. Všichni, kdo hledáte v dnešní uspěchané době 
duchovní uklidnění, místo pro meditaci, ale i dobré jídlo 
a chutné pivko, jste vítáni. Bližší informace jsou k dispozici 
na www.mladotickymlyn.cz.

Včelí svět plný krásné vůně
V centru CHKO Železné hory, na kraji městečka 
s keltskou historií a nedaleko prastarého kaštanového 
háje, stojí komplex budov Středního odborného 
učiliště včelařského. Na venkovní ploše školní zahrady 
potěší návštěvníkovo oko nově zbudované včelařské 
arboretum s listnatými, jehličnatými stromy a keři, 
léčivkami, kořením a dalšími rostlinami důležitými pro 
včely. Učiliště nabízí vzdělávání v oboru včelařství 
spolu s organizováním a zajištďováním vzdělávacích 
a kulturně výchovných činností. S tím souvisí i zají-
mavé akce, které škola nabízí. V létě to jsou pravidel-
né kurzy košíkářství, podzimní výstavy s květinovými 
aranžmá, výstavy hub,dýňobraní,vánoční výstavy s in-
spiracemi na vánoční výzdoby apod. Všechny aktivity 
souvisí s prodejem certifikovaného medu, medoviny, 
svíček ze včelího vosku, perníčků a dalších lahůdek. 
V neposlední řadě musíme také připomenout i prodej-
nu včelařských potřeb v areálu učiliště. Podrobnější 
informace o připravovaných akcích naleznete na webu 
www.souvnasavrky.cz.

Nordic walking pod vedením Táni Holanové

Babiččin dvoreček Hrad Lichnice

Choltický zámek



Místní akční skupina ŽELEZNOHORSKÝ RE-
GION, o.s. vyhlašovala v období let 2008 
– 2013 každoročně  výzvu pro  žadatele 
z daného území k podávání žádostí v rám-
ci  schváleného  dokumentu  Strategický 
plán LEADER „Návrat ke kořenům“.

V daném období během 5 výzev pro žadatele 
přerozdělila  27  mil.  Kč  na  72  projektů 
žadatelů  z  území. Průměrná výše dotace 
na jeden projekt tak činí 375 000 Kč. MAS 
záměrně přidělovala výši dotace max. z 0,5 mil. 
Kč dle procentuálních nároků, aby bylo pokryto 
co největší množství požadavků z území a výsled-
ky projektů se dostaly do nejmenších obcí, k ne-
ziskovým organizacím i drobným podnikatelům. 
O konkrétních výsledcích projektů jste infor-
mování prostřednictvím našeho každoročního 
zpravodaje, prostřednictvím našich akcí pro 
veřejnost a kompletní seznam najdete ve výroční 
zprávě za období 2011-2013 na našem webu.

V roce 2014 nás čeká složitý systém výběru 
regionu pro realizaci dalších Vašich projektů 
a aktivit. 
Postup výběru regionu pro realizační období 
2014-2020 bude následující:
1) občanské sdružení musí transformovat svoji 
právní subjektivitu dle platného Občanského 
zákoníku
2) musíme nastavit organizační procesy tak, 
abychom splňovali certifikační kriteria daná 
Ministerstvem zemědělství 

3) musíme dopracovat dokument Integro-
vaná strategie území a navazující akční plány 
pro čerpání financí z jednotlivých operačních 
programů od r. 2015 dle metodiky Ministerstva 
pro místní rozvoj

V rámci vypracování kvalitní 
strategie jsme vytvořili od-
borné pracovní skupiny 
zabývající se jednotlivými 
oblastmi, které bychom 
i nadále chtěli ve spolu-
práci s Vámi rozvíjet. Níže 
najdete uvedené ve-
doucí pracovních 
skupin, kterým 
dle oblastí 
můžete předkládat 
své náměty:
J. Blažek – zemědělství, 
venkov, obce, místní 
produkce, místní výroba 
(PRV, IROP, OPPI) 
F. Bárta – životní prostředí, 
příroda a krajina, envi-
romentální vzdělávání 
(OPŽP)
B. Starý – udržitelný 
cestovní ruch a marke-
ting (IROP, PRV)
E. Joachimová – kultura, 
tradice, školství, celoživotní 
vzdělávání (OPVVV, IROP)

Seznam vybraných a schválených projektů k realizaci 
v rámci 5.výzvy - realizační období 2014. 
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Číslo žádosti  Název žadatele  Název projektu                                                                    Číslo Fiche dle SPL    Celkové náklady   Požadovaná 
            výše dotace
2013/05/011 SOUV – Včelařské  Vybudování výukové moštárny 3 749 530,- 450 000,-
  vzdělávací centrum, o.p.s.
2013/05/017 Obec Veselí Renovace herního povrchu hřiště 3 792 139,- 450 000,-
2013/05/019 Obec Valy Rekonstrukce Mateřské školy ve Valech - 2. etapa 3 503 332,- 415 977,-
2013/05/023 ZŠ Ronov n. D. Víceúčelové hřiště 3 1 512 500,- 450 000,-
2013/05/004 Sulis Hrajeme si s rytířem Sekolíkem 3 147 000,- 132 300,-
2013/05/005 Vladimír Lašek Vesnické muzeum regionu 1 478 064,- 344 205,-
2013/05/021 Obec Třebosice Výměna střešní krytiny 3 1 357 899,- 450 000,-
2013/05/008 Obec Lipoltice Za obec Lipoltice krásnější 2 590 480,- 439 200,-
2013/05/002 Sbor dobr. hasičů Rekonstrukce hasičské zbrojnice 3 500 000,- 450 000,-
  Heřmanův Městec
2013/05/003 ZO Českého zahr. svazu Oprava zahrádkářského domku 3 284 000,- 255 600,-
  Heřmanův Městec
2013/05/009 Obec Mikulovice Vybavení školky 3 665 500,- 450 000,-
2013/05/012 Obec Mokošín Stavební úpravy a dostavba hasičské zbrojnice vč. klubovny 3 2 856 165,- 450 000,-
2013/05/020 Jan Vašíček Fixace skotu a manipulace s dobytkem 5 181 500,- 60 000,-
2013/05/025 Sbor dobr. hasičů Kompletní oprava střešního pláště a komínového tělesa obecní budovy 3 484 000,- 435 600,-
  Mladotice
2013/05/026 Kamil Holub Stroje na údržbu travních porostů – část 2 5 720 000,- 250 000,-
2013/05/001 Zemědělská a.s. Horní Bradlo Údržba středisek 5 439 230,- 181 500,-
2013/05/006 Obec Srnojedy Realizace III. Etapy cyklostezky v obci Srnojedy 4 726 000,- 450 000,-
2013/05/016 Obec Hoštďalovice Veřejný rozhlas 2 448 955,- 333 934,-
2013/05/018 Dana Zdražilová Rekonstrukce Hotelu Lichnice 6 398 395,- 197 551,-
Celkem                                   6 645 867,-

V rámci předložení co nejkvalitnější a nejkom-
plexnější  Integrované  strategie  území  pro 
období 2014-2020 vás vyzýváme k předložení 
Vašich  rozvojových  záměrů,  projektů  a  bu-
doucích aktivit do naší centrály. Vaše nápady 
nezapadnou,  ale  stanou  se  součástí  celku 
našeho  regionu.  Podněty  mohou  podávat  jak 
členové,  tak  kdokoli  z  veřejnosti,  zástupců 
škol, z podnikatelského i neziskového sektoru. 
Na  základě  vývoje  dopracování  operačních 
programů jsme připraveni s Vámi Vaše záměry 
konzultovat a svými zkušenostmi přispět k je-
jich realizaci.

Realizace Strategického plánu
LEADER 2008 – 2013 
„Návrat ke kořenům“ 
příprava na období 2014-2020 
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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  
• zajištďování celkové administrace SPL
• pořádání vzdělávacích akcí a seminářů
• koordinace regionálního značení ŽELEZNÉ HORY regionální produkt
• zajištďování a koordinace marketingu, propagace a aktivit regionu 
 v oblasti cestovního ruchu pro návštěvníky, obyvatele, 
 zájmové subjekty, školy a podnikatele
• zajištďování kontaktů s partnerskými MAS a dalšími subjekty

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 o akce 
z regionů sousedních. 

V informačních centrech dovedeme návštěvníkovi sestavit  plán  výletu 
podle jeho přání. Svůj výlet si může doplnit celou řadou soutěží, které 
v regionu probíhají a byly vytvořeny na základě spolupráce informačních 
center regionu, např. o Velkou razítkovou soutěž Železnohorského regionu, 
Putování za pověstmi Chrudimska – Hlinecka, Geoquesting Národním 
geoparkem Železné hory. Také nabízíme návštěvníkům měsíční kalendář 
aktuálních akcí regionu a okolí vždy na daný měsíc.

Informační centra jsou vnímaná jako místa, která slouží turistům – lidem, 
kteří přijeli „zvenku“. To už ale dávno neplatí. Informační centrum plní 

také roli „sběrného místa dat“. Jeho služby mohou využívat podnikatelé, 
pracující v oblasti cestovního ruchu, na bezplatnou reklamu. Občané zde 
získají informace o autobusových i vlakových spojích, mohou si zde za-
koupit vstupenky v rámci prodejních sítí, kopírovat, faxovat, najít si informa-
ce na internetu či seznámit se s akcemi v regionu.

V informačním centru by měl informaci získat každý. Proto je důležité infor-
mace si předávat. Pokud máte tedy nějaké informace, které potřebujete 
dostat k lidem v daném regionu, sdělte nám  je a uvidíte, jak to funguje.

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

Centrála Železnohorského regionu
TIC Heřmanův Městec
Náměstí Míru 288, 538 03 Heřmanův Městec 
Tel: 469 625 147, E-mail: infocentrum@mesto-hm.cz
Web: www.zeleznohorsky-region.cz, www.hermanuv-mestec.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 Třemošnice
Tel: 469 611 135
E-mail: ic@tremosnice.cz
Web: www.tremosnice.cz/ic

Infocentrum Děda Vševěda 
v Muzeu perníku
Perníková chaloupka Ráby 38, 533 52 Ráby
Tel.: 466 612 474
E-mail: info@pardub.cz 
Web: www.pernikova-chaloupka.cz 

Kontakty na turistická 
informační centra regionu:

#

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.

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

r. 2014

#

Aktuální informace Destinační 
společnosti Východní Čechy 
z oblasti cestovního ruchu 
na území Pardubického kraje 
na www.vychodnicechy.info.
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ZA KRÁSAMI 4 REGIONŮ
Více o těchto trasách se můžete dozvědět v informačních center, kde můžete 
získat brožuru Za krásami 4 regionů s dalšími trasami.

KŘÍŽOVKA
  1.  Jak se jmenuje obec, kde leží ranč LL? 
  2.  Na našem území jsou tři rozhledy: 
  v obci Licoměřice, Boika a ?
 3.  Nedaleko Rabštejnské Lhoty se v lese nachází zřícenina jakého hradu?
 4.  Od roku 1970 se v Nasavrkách koná výtvarná výstava, jak se jmenuje:  
  Nasavrcká? 
 5.  Jaká rokle se nachází pod zříceninou hradu Lichnice?
  6.  Co je na znaku Přelouče?
 7.  V Cholticích se koná každoročně Festival chrámových 
  a komorních sborů, víte jaký měsíc?
 8.  Jakému svatému je zasvěcen kostel na náměstí v Seči?
 9.  V jaké budově sídlí v Seči Městský účad?
10.  Jak se jmenuje keltský letní svátek?

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.zeleznohorsky-region.cz 

nebo v dalších materiálech regionu, které obdržíte 
v každém infocentru regionu. Tam se také 

můžete přímo na otázku zeptat.

Místa             km
 

Synagoga Heřmanův Městec (možnost zaparkovat auto, ä i ubytování) 0
dále přes náměstí podél silnice, 
Heřmanův Městec - za kolejemi (směr Čáslav) doleva, následně hned doprava, 
podél Zlatého potoka do Autokempinku Konopáč - cyklostezka 4127 0,8
Autokempink Konopáč (i, ubytování, koupaliště, půjčovna kol) 2,3   
Areálem Atc. Konopáč po značené VS Rybniční soustava, až po poslední zastavení 
NS (č. 8), následně odbočit doprava směr Kostelc u HM 4   
Kostelec u Heřmanova Městce - za přejezdem doprava do Kostelce u HM, 
podél hlavní silnice (mineme kosteleckou hospůdku), na rozcestí  doleva, 
kolem rybníka, za potokem rovně do kopce ke kostelu sv. Petra a Pavla 4,6   
Kostel sv. Petra a Pavla - následně od něj doleva po křižovatku, na ní doprava a rovně, až na rozcestí 5,3   
Z rozcestí po cyklostezce 4182 směr HM, až po vstup do městského parku (Arboretum HM) 6
Arboretum HM - přes arboretum se dostaneme až k zámku, 
přes Masarykovo nám. Zpět k synagoze (možnost navštívit hřebčín) 7,8
Trasa - popis
délka okruhu: 8 km
Nenáročný terén, vhodné pro rodiny s dětmi, seniory a školní výlety, doporučená turistická obuv, Trekkin-
gová a horská kola, zpevněný povrch1.
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Zámek Choltice (možnost zaparkovat) ä 0 
od zámku jdeme po červené tur. trase až do Veselí (NZ Z potůčku potok) 3,5
U Penzionu na hrázi ä odbočíme do Relaxační zóny Meandry struhy,  4
kudy projdeme a jdeme podle potoka až na rozcestí, zde odbočíme doprava,
jdeme po silnici až do Bezděkova  7,5
v Bezděkově na návsi projdeme rovně kolem památníku a jdeme do Barchova 10,5 
V Barchově u hostince zahneme doprava a jdeme do Jezbořic (inlinebrusle)  13
V Jezbořicích projdeme kolem kostela sv. Václava a dáme se po hlavní silnici, do Čepí 14,5 
V Čepí na návsi (u místního hostince) zahneme doleva směr Dubany, kterými projdeme až do Třebosic 17 
V Třebosicích na návsi zahneme doprava a jdeme po silnici do Dřenic  21,5
a pak dále do Třibřich a Bylan   
Na kraji Bylan zahneme doprava až po železniční koleje, zde se dáme doprava a půjdeme dále 26,3
po železničním náspu (vlak zde již nejezdí) přes Rozhovice (kostel sv. Petra a Pavla) až do Klešic 
V Klešicích sejdeme z kolejí a dáme se hned vpravo, projdeme vesnicí a jdeme do Nákle 28,5
Z Nákle pokračujeme opatrně podél hlavní silnice až do Dolních Raškovic,  30,4
kde zahneme doleva a jdeme po červené až na rozhlednu Barborka (NZ Raškovickými lomy)
Odsud pokračujeme dále po červené do Svojšic (zřícenina tvrze) 33 
A následně dojdeme po červené zpět do Choltic k zámku ä	 36
 

Trasa - popis
délka okruhu: 36 km
Nenáročný terén, vhodné pro cykloturistiku - Trekkingová a horská kola, možno ale i pěšky, některé úseky 
vhodné i pro in-line brusle, zpevněný povrch

6. NPR Lichnice – Kaňkovy hory 
– nejkrásnější a nejcennější místo 
Železných hor. Zvláště atraktivní 
jsou rokle Hedvíkovská a Lovětín-
ská s převýšením 200 m.

7. Přehradní nádrž Seč - význam-
né rekreační středisko Pardubicka 
a Chrudimska. Ubytovací a stravo-
vací kapacity, outdoorové aktivi-
ty, vodní sporty. Zříceniny hradů 
Oheb a Vildštejn.

8. Zámecký areál v  Cholticích – 
sezónní expozice (květen-říjen) 
Vlastivědné muzeum s  barokní 
lékárnou a Svět vodníků a loutek 
černého divadla. Součást areálu 
přírodní rezervace Choltická obora.

9. Nejstarší centrum turistické a 
rodinné rekreace Autokempink 
Konopáč – původně Eliščiny lázně, 
nyní přírodní koupaliště s moderně 
vybaveným autokempem s  řadou 
volnočasových aktivit a letním ki-
nem. Výchozí místo do Železnohor-
ského regionu.

10. Hipoturistické centrum Ranč 
LL Kovářov – kompletní zázemí   pro 
jezdce i koně, víkendové a týdenní 
výukové programy s instrukto-
ry, výcvikové letní tábory. V okolí
cca 200 km značených hipostezek.

1. Prales Polom – lesní komplex. 
Původní pralesní bukovojedlový 
porost s výskytem vzácných druhů 
hub.

2.  Keltský archeopark Nasavrky - 
jediné keltské oppidum ve Východ-
ních Čechách, stálá výstavní expo-
zice a naučná stezka Po stopách 
Keltů, keltská vesnice, vzdělávací 
programy.

3. Vápenka v  Závratci – Berlova 
vápenka, Muzeum vápenictví v Že-
lezných horách – stálá výstavní 
expozice, naučná stezka. Součást 
projektu Železné hory – významná 
geologická oblast – ukázky historic-
ké geologické činnosti krajiny.

4. Židovská synagoga v  Heřma-
nově Městci – součást stálé výstav-
ní expozice Gallery Cyrany (objekt 
bývalé židovské školy) – díla výcho-
dočeských malířů 20. stol. (Kupka, 
Zrzavý, Čapek, Štýrský, Kubišta...). 
Židovský hřbitov – jeden z největ-
ších ve střední Evropě.

5. Rozhledny Barborka a Boika – 
Boika u Českých Lhotic je volně pří-
stupná. Součástí areálu rozhledny 
Barborka v  Horních Raškovicích je 
stálá exterierová výstavní expozice 
kamenných a dřevěných plastik, � t 
stezka, naučná stezka Raškovickými 
lomy.

Více informací o jednotlivých atraktivitách a aktuálních akcích (měsíční kalendář), vč. podrobných propagač-
ních materiálů a map naleznete v informačních centrech regionu: 

Železnohorský region

www.zeleznohorsky-region.cz

TOP Železnohorského regionu

Železnohorský region je pestrou krajinou přecházející od polabských písníků, rybníků, potůčků a říček přes zvlněné pod-
hůří s bohatým výskytem smíšených lesů až po vrcholky Železných hor se svojí dominantou, impozantní zříceninou hradu 
Lichnice.  Vzhledem k existenci CHKO a Národního geoparku Železné hory jeho krajina nabízí širokou škálu zachovalých 
a hodnotných přírodních krás. Na území regionu leží největší rekreační lokalita Pardubického kraje - Sečská přehrada. Zdejší 
krajina je jako stvořená pro toulky přírodou, které lze absolvovat pešky, na kole i koňmo, s využitím množství značených 
celoročních sportovních, naučných i vlastivědných tras, v zimě běžkařských. 

Železné hory jsou výjimečný region nejen z hlediska pestrosti geologického utváření, ale i z hlediska vývoje lidské činnosti, 
která je úzce spjata s přírodou a převtěluje se do tradic a řemesel lidí místního kraje. Z tohoto důvodu je v regionu udě-
lována značka místním výrobcům „ŽELEZNÉ HORY, regionální produkt“.  Veškeré informace o certi� kovaných produktech 
najdete na www.regionalni-znacky.cz/zelezne-hory.

Mapa je součástí turistického průvodce „ZA KRÁSAMI 4 REGIONŮ“
ZA KRÁSAMI 
4 REGIONŮ

ŽELEZNOHORSKÝ REGION

HAVLÍČKŮV KRAJ

TOULOVCOVY MAŠTALE

RODINNÝ TURISTICKÝ PRŮVODCE, TIPY NA VÝLET

HLINECKO HAVLÍČKŮV KRAJ

TIC Heřmanoměstecko – centrála Železnohorského regionu, Náměstí Míru 288, 538 03 Heřmanův Městec, tel: 469 625 147, 725156016, 
e-mail: infocentrum@mesto-hm.cz, web: www.zeleznehory-hm.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: 466798711, 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
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Okruh č. 1 - délka trasy 8,0 km
Okruh č. 2 - délka trasy 12,0 km
Okruh č. 3 - délka trasy 36,0 km
Okruh č. 4 - délka trasy 12,0 km

Železnohorský region

ZA KRÁSAMI 
4 REGIONŮ

ŽELEZNOHORSKÝ REGION

HAVLÍČKŮV KRAJ

TOULOVCOVY MAŠTALE

RODINNÝ TURISTICKÝ PRŮVODCE, TIPY NA VÝLET

HLINECKO HAVLÍČKŮV KRAJ

Mapa je 
součástí 

turistického 
průvodce

„ZA KRÁSAMI 
4 REGIONŮ“
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ŽELEZNOHORSKÝ
REGION

HAVLÍČKŮV KRAJ

HLINECKO
TOULOVCOVY

MAŠTALE

Okruh č. 3

Okruh č. 1

Okruh č. 2

Okruh č. 4

Výherci soutěže z roku 2013, 
kteří vyhráli každý dva cestovní lístky 
na Putování po Železnohorském regionu, 
které se uskuteční 19. 4. 2014 jsou:
Milena Kulhavá z Pardubic
Kateřina Kočová z Prahy
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Přijměte pozvání na tradiční akce 
v Železnohorském regionu 

v r. 2014

Zimní táboření na Lichnici
V letošním roce čeká na počátku února „otužilce“ již 
41. ročník. Milovníci sněhu, ledu a Lichnice mohou 
tento jubilejní ročník navštívit a účastnit se doprovod-
ných akcí nebo i přespat.

Masopusty v Železnohorském region 
Jako každý rok se v  únoru uskuteční v mnoha ve-
snicích tradiční masopust. Za masopustním veselím 
můžete vyrazit u nás do Žlebských Chvalovic, Míčova-
Sušice, Veselí, Morašic a Třebosic.

Vítání jara 
Pravidelný březnový turistický pochod na počest 
prvního jarního dne vychází z Ronova nad Doubravou 
a končí na Pařížovské přehradě. Pořádají Skauti z Ro-
nova nad Doubravou. 
  
Odemykání řek 
V regionu proběhnou i dvě významné vodácké akce. 
V sobotu 29. 3. 2014 proběhne vodácký Sjezd řeky 
Chrudimky. Následující víkend 5.  a  6.  4.  2014 se 
uskuteční tradiční Odemykání řeky Doubravy. Akcí se 
účastní stovky aktivních vodáků i spousta přihlížejících. 

Dny Železnohorského regionu
Dny Železnohorského regionu jako každoročně 
proběhnou v měsíci dubnu před letní turistickou sezó-
nou. V rámci několikadenní akce budou představeny 
nové aktivity v regionu. Termín akce bude 17. – 20. 
4. 2014.
Čtvrtek 17. 4.: Prezentace novinek pro profesionály 
v CR – akce pro pozvané odborníky. 
Pátek 18. 4.:  Den otevřených dveří ve všech infocen-
trech regionu s prezentací novinek v CR – akce pro 
veřejnost a školy.  
Sobota 19. 4.: Putování za poznáním regionu - auto-

busové putování po zajímavostech a lokalitách regionu 
– akce pro veřejnost. 
Neděle 20. 4.: Dny otevřených dveří památek, zajíma-
vostí a podnikatelských areálů – akce pro veřejnost.

Ukázky techniky a výcviku jednotky SDH Heřmanův 
Městec
Každoroční ukázky hasičské techniky zhlédnete 
v Bažantnici v Heřmanově Městci. Současně bude 
probíhat přednáška o požární prevenci, která se 
uskuteční v hasičské zbrojnici. Ukázky se uskuteční 
25.  4.  2014  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 dubnové-
ho večera na mnoha místech celého regionu. 
V Třemošnici probíhá na oslavu 1. máje recesistická 
akce – prvomájový průvod s mávátky a alegorickými 
vozy.

Malá cena Nasavrk
38. ročník běhu pro děti a mládež v Kaštance v Na-
savrkách se uskuteční 8. 5. 2014. Děti jsou rozděleny 
do 7 kategorií podle věku, absolvují tratě od 45 m 
do 1750 m. Pořádá TJ Sokol Nasavrky.

Hardcore Extreme Days
Tradiční setkání motorkářů v autokempinku 
Konopáč se uskuteční od 16. do 18. 5   2014. Ve-
lice zajímavý bude i doprovodný program. Kromě 
známých kapel se můžete těšit na tradiční vyjíždďku 
a také na celou řadu oblíbených i méně známých 

motorkářských soutěží. Dne 17. 5. 2014 proběhnou 
v Heřmanově Městci ještě další dvě tradiční 
akce - hasičská soutěž O pohár starosty města 
a O Putovní pohár Ondry Sachse a Setkání pěveckých 
sborů.

Mistrovství  republiky  mažoretek  v  Ronově  nad 
Doubravou
V Ronově nad Doubravou se koná tradiční soutěž ka-
tegorie – SÓLO A DUO a uskuteční se 18. 5. 2014.

40. ročník Cena Nasavrk – Půlmaratón Ležáky
V neděli  18.  5.  2014 proběhne tradiční běžecký 
závod Cena Nasavrk - půlmaratón Ležáky. Tratď 
21,1 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.

9. ročník festivalu Polanského Přelouč
1.  6.  2014 - Slavnosti budou probíhat hlavně na 
náměstí  TGM v Přelouči a v přilehlých prostorách. 
K vidění budou stánky s tradičními řemesly, koňská 
spřežení, dobový průvod historických osobností 
městem, dechové kapely, tvorba autorských děl na 
zadané téma. 

Tradice Železnohorského regionu
VII. ročník akce se uskuteční v Areálu rozhledny 
Barborka v Horních Raškovicích 14.  6.  2014. Akce 
zaměřena na tvůrčí dílny tradičních řemesel re-
gionu pro účastníky, které přímo povedou umělci a 
řemeslníci. Bohatý doprovodný program v plně vy-
baveném přírodním areálu. Navazuje večerní program 
– Svatojánská noc. 

Zpívání chrámových sborů
V zámeckém areálu v Cholticích proběhne 21.  6. 
2014 tradiční zpívání chrámových sborů. V rámci této 
akce můžete také přijít ochutnat regionální specia-
lity do zámecké restaurace, kde Vám certifikovaný 
výrobce Železných hor pan Raba nabídne např. jeho 
„zámecká medová žebra“ nebo „choltické koláče“.

Hudební léto v kostele sv. Bartoloměje
Jako již každý rok i letos proběhne v kostele sv. Bar-
toloměje v Heřmanově Městci Hudební léto. 
Během letních měsíců se můžete těšit celkem 
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Nezapomeňte, že podrobný 
kalendář akcí na každý měsíc najdete 

na www.zeleznohorsky-region.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 kteréhokoliv informačního 
centra regionu.
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Přijměte pozvání na tradiční akce 
v Železnohorském regionu 

v r. 2014

na 5 koncertů, které budou probíhat vždy v neděli od 
17:00 hodin každých 14 dní, přičemž první koncert 
se uskuteční 22. 6. 2014.

Setkání rodáků obce Mladoňovice
V  sobotu  28.  6.  2014  se uskuteční v obci 
Mladoňovice tradiční setkání rodáků, které se koná 
pravidelně jednou za 5 let. Součástí akce bude bohatý 
kulturní program a jarmark.

Nasavrcká paleta
Během letních prázdnin bude nasavrcký zámek hostit 
44. ročníku Nasavrcké palety, která bude doplněna 
Nasavrckým hudebním létem - několika koncerty, při 
nichž umělci vystupují v prostorách galerie. Zahájení 
těchto dvou významných akcí proběhne 28. 6. 2014. 

Divadlo v Mladotickém mlýně
V letošním roce proběhne akce proběhne na mlýně 
5.  7.  2014, a představením bude Sen noci Svato-
jánské. Více o divadle či jiných akcích na mlýně se do-
zvíte na www.mladotickymlyn.cz. 

Festivaly v Třemošnici
12. 7. 2014 proběhne Folk na Lichnici a 19. 7. 2014 
Čwachták fest. Příznivci široké škály hudby si během 
těchto dní na Lichnici a na koupališti v Třemošnici 
přijdou opravdu na své. Připraveno je samozřejmě 
i bohaté občerstvení a doprovodný program.

Lughnasad, svátek keltské kultury
Oslavu letního keltského svátku Lughnasadu připravilo 
občanské sdružení Boii na pátek 1. a  sobotu 2. 8. 
2014. Chystá se pestrý 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.

Poutď v Ronově nad Doubravou
O víkendu 9. a 10. 8. 2014 můžete přijet se svými 
dětmi na Ronovskou poutď.  Kdyby Vám snad tento ví-
kend nevyhovoval, máte možnost přijet se pobavit na 
houpačkách také 22. až 24.8. 2014 do Heřmanova 
Městce, kde bude probíhat Bartolomějská poutď.

Noční soutěž v požárním sportu na Seči
Tradiční noční hasičská soutěž se v roce 2014 chystá 
na pátek 23. 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.

Svatováclavské kejklování  
Hudebně divadelní festival se koná 23. a 24. 8. 2014, 
ve 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. 

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 19.  a 
20. 9. 2014 již 19. ročník prodejní výstavy výrobků 
a výpěstků podnikatelů regionu. Výstava je zaměřena 
na život a bydlení kolem nás, k výměně zkušeností 
z pěstitelství a podnikání. Představí se také certi-
fikovaní výrobci z Železných hor a 19. 9. od 17.00  ho-
din Aktivity Železnohorského regionu pro veřejnost.

Prodejní  chovatelská  a  zahrádkářská  výstava 
SVINČANY 2014 
33. prodejní chovatelská a zahrádkářská výstava 
SVINČANY 2014 ve dnech 20.  a  21.  9.  2014. 
Výstava drůbeže, králíků, holubů, nutrií, morčat, 
okrasného ptactva, akvarijních ryb, ovoce, zeleni-
ny nebo květin. Stánkový prodej chovatelských a 
zahrádkářských potřeb, doprovodný kulturní program.

Předávání cen Františka Filipovského za dabing 
21. 9. 2014 - 20. 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. 

Přednášky Společnosti přátel Železných hor
15. 10. 2014 bude zahájen tradiční cyklus podzimních 
přednášek, které pořádá Společnost přátel Železných 
hor v Multifunkčním centru v Heřmanově Městci. 
Přednášky se konají pravidelně na podzim a v zimě 
v polovině měsíce, vždy ve středu od 18:00 hodin. 

Rozsvícení vánočních stromů 
Každoročně se v sobotu před první adventní neděli 
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 progra-
mem a vánočními trhy. 

Advent na Choltickém zámku
Vánoční jarmark spojený s prodejem regionálních 
produktů ze Železných hor se uskuteční 6. 12. 2014. 
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  20. 12. 2014 se tradičně v Mla-
dotickém mlýně scházejí děti i dospělí na představení 
vánoční hudby, koled a zazpívat si tradiční koledy.  

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


