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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 Mladotickém mlýně ochutnali v předpremiéře místní specialitu, Mlýnské kolo se zelím.
Jestliže neuhádnete, co to je, přijdďte k paní Evě ochutnat!

již můžete využít nabídku 36 místních kvalitních producentů, z nichž někteří jsou
držiteli i dalších prestižních značek kvality, např. Mls či Regionální potravina Pardubického 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 formou „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 oblasti, 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 Korejtková – 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.

Senát České republiky

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 Adventu na Choltickém zámku, za účasti senátora PČR Jana Veleby. V současné době

SLOVO PŘEDSEDY
Vážení přátelé,
návštěvníci a příznivci našeho regionu,
předkládáme Vám páté číslo Zpravodaje Železnohorského regionu, ve kterém Vás chceme stručnou 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,

Děkuji všem, kdo jakýmkoli způsobem přispívá k činnosti občanského sdružení, které
je tu pro Vás. Především Pardubickému kraji, jenž stabilně a dlouhodobě podporuje 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

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 zajímavou 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

Bohumil Starý – předseda pokračovatel, Josef Blažek – stávající
předseda, Václav Dostál – předseda zakladatel
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Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí
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AKTIVITY
DNY ŽELEZNOHORSKÉHO
REGIONU V. ROČNÍK

Letošní ročník byl zaměřen na zkvalitňování jednotlivých aktivit propojení spolupráce různých partnerských subjektů na území Železnohorského regionu
a regionů sousedních. Proto se před oficiálním zahájením akce sešli pracovníci informačních center turistické oblasti Chrudimsko-Hlinecko a diskutovali o projektech a dalším vývoji spolupráce ve formě Deklarace
o partnerství v rámci výkonu činnosti oblastního managementu CR v TO.
Zahajovací akce pro odborníky proběhla dne
18. 4. v multifunkčním objektu pro neziskové organizace v Heřmanově Městci. Při ní byly představeny
stávající aktivity Železnohorského regionu v oblasti
marketingu a propagace. Konkrétní výsledky spolupráce 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 propagačních materiálů ve všech infocentrech regionu.
Dne 20. 4. se konal za velkého zájmu veřejnosti již osmý
turnus autobusového putování po regionu po zajímavých projektech, objektech a lokalitách, pod vedením

Kovárna Aleše Navrátila

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

ŽELEZNÉ HORY
regionální produkt®

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

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 certifikátů 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 Chrudimska. V rámci efektivního propojování aktivit došlo
ke spolupráci uvedených regionů a od 1. 1. 2014 mohou zažádat o certifikát i producenti a výrobci z území MAS Chrudimsko. Spolupráce regionů, a především
samotných výrobců, přináší masivnější a kvalitnější zviditelnění, 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 Kutílka 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 producenty, přijdďte do naší centrály v Heřmanově Městci, kde
obdržíte veškeré informace o našich výrobcích. V prostorách 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.

ŽELEZNOHORSKÝ
REGION ŽIJE

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 veřejností se uskuteční na Konopáči dne 19. 9. 2014.
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OD 1. 1. 2014 MOHOU PODÁVAT ŽÁDOST O CERTIFIKÁT I PRODUCENTI Z ÚZEMÍ MAS CHRUDIMSKO!

Zámecká marinov
od Josefa Raby aná žebra

OBZOR VDI
v Praze, závod
Heřmanův Městec
Čáslavská 292
538 03 Heřmanův
Městec
mobil: +420
723 104 663
e-mail: krausova@
www.obzorpraha.czobzorpraha.cz
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Veškeré podrobné informace na www.regionalni-znacky.cz/zelezne-hory
spolupráce s dalšími výrobci nejen v ŽR, možnost prezentace a spolupráce s regionálními výrobci v rámci ČR, aj.

4. 11. 2014 zasedání 6. certifikační komise –
přidělení certifikátů vybraným produktům a výrobkům

do 27. 1. 2014 předání přihlášky a výrobku koordinátorovi – 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 koordinátorovi – MAS ŽR (infocentrum Heřmanův Městec)

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

www.zeleznohorsky-region.cz
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Certifikovan
é produkty

Nově certi
fikovaNí
výro bci

ŽELEZNÉ HORY regionální produkt®?

2

koláčů
ch horách? Vůně
m výrobcem
Rozhovor s certifikovanývíce místních
Novinky v ŽeleznýŽELEZNÉ HORY
o zajímavém propojení

ZdaRMa

CHCETE SE I VY STÁT NOSITELI ZNAČKY

Certifikace vám přinese: zveřejnění v každoročních novinách 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

horách

2013
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AKTIVITY
ŽELEZNOHORSKÉHO
REGIONU
SPOLUPRÁCE SE ŠKOLAMI

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

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

Dětský výlet

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 budoucnu 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 zajímavou 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 lidem v regionu v rámci námi pořádaných akcí, tak i návštěvníkům ze sousedních regionů České republiky

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.

Vtipem a mistrným přednesem byli
návštěvníci zasypáváni od naší delegace.

Akční Katka Korejtková v rozhovoru
s moderátorem veletrhu.

ZPRAVODAJ V. /2014

i ze zahraničí. Z tohoto důvodu se zapojujeme do
prezentací na veletrzích, výstavách a soutěžích v oblasti 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 rozvíjející se oblasti cestovního ruchu a výsledkem je mezinárodní prezentace našeho regionu mezi evropskými regiony v rámci marketingových kampaní
Czech Tourism. Na výstavě propagačních materiálů
v Písku jsme se zúčastnili se souborem osmi tématických skládaček o našich aktivitách a místních specifikách.
Na Zemi živitelce v Českých Budějovicích jsme se
zaměřili na prezentaci nabídky regionálního turistického ruchu a setkali jsme se s velmi pozitivními
ohlasy. Pro prezentaci regionu na mezinárodních a místních veletrzích a výstavách využíváme spolupráce Asociace regionálních značek, Asociace kempů a chatových
oblastí a Destinační společnosti Východní Čechy.

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 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 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.

www.zeleznohorsky-region.cz
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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.
Zajištění zázemí archeoskanzenu
Nasavrky

1
Rekonstrukce veřejného osvětlení
a veřejného rozhlasu v Čepí
Regenerace centra obce Jezbořice

Obec Jezbořice v rámci projektu pořídila
malý traktůrek s příslušenstvím: vozík, radlice a kartáč na zametání, který bude sloužit
k údržbě obecních prostor - chodníku, komunikace, 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.

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

5

Rekonstrukce bývalé školy
na kulturně technické zázemí

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

2

Oprava fasády na budově chovatelského 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 tabule a lavička. Projekt byl realizován v celkové výši
211 127 Kč, z čehož dotace činila 183 439 Kč.

3

6

Občanské sdružení Boii v současné době realizuje 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 vybudování zeleně, která je zde velmi důležitá.
Přispěje k celkovému harmonickému charakteru místa. Návštěvníkům i příchozím místním
obyvatelům poskytne příjemné místo k trávení volného času a k odpočinku.

Obec Svinčany v rámci
realizace zrekonstruovala rozhlednu Barborka v Horních Raškovicích u Svinčan. Došlo
k náhradě dřevěných
sloupů, hlavních příčníků a ztužení za konstrukci 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 klidové zóně došlo také k výsadbě 4 ks stromů.
Projekt byl realizován v celkové výši 514 680
Kč, z čehož dotace činila 382 820 Kč.

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.

V rámci projektu Město Heřmanův
Městec vybudovalo nový povrch chodníků
v ulici Barákova o délce cca 255 m a šíři 2 m včetně obrub, 9 sjezdů u nemovitostí 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 realizován v celkové výši 691 000 Kč, z čehož
dotace činila 450 000 Kč.

4
4

V rámci projektu Obec Staré Jesenčany
obnova místní komunikace (1 025 m2, délka
156 m při šíři komunikací 6,5 m), byla vysazena 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.

14

10
Stroje na údržbu travních porostů
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 zpevnění 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.

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 individuální 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.

15

11

7
Úprava okolí školy v Ostřešanech
Rekonstrukce MŠ ve Valech

Oprava chodníků v ulici Barákova
v Heřmanově Městci

13

Obnova Obce Staré Jesenčany

9

Rozhledna
Barborka

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

8

V rámci realizace projektu 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.

12

Ekostezka Země rytíře Sekolíka

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 odpadkový koš) a nakoupena technika na údržbu
zeleně 2 ks (1x motorová pila, 1x vertikulátor). Projekt bude realizován v celkové výši
580 800 Kč, z čehož dotace činila 435 600 Kč.

16

Sdružení Sulis vybudovalo naučnou ekostezku
se zaměřením na poskytnutí základních informací o bakteriích a enzymech. Ekostezka
Země rytíře Sekolíka je zaměřena na děti
předškolního a mladšího školního věku a navazuje na nově vznikající ekologický sad. Trasa
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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 organizace místní MAS s jejím zázemím. Dále měli možnost
se seznámit s realizovanými projekty v terénu a
pohovořit s místními realizátory.

Charita Zábřeh

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 pracovníků.
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 Pardubického kraje a místního regionu účastníci vyměnili velmi
přínosné praktické informace, které využijí v rámci
realizace svých akcí.

ZÁSTUPCI OBCÍ MAS MORAVSKÁ BRÁNA A MIKROREGIONU
POBEČVÍ V ŽELEZNOHORSKÉM 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

Agroareál v Polance

6

kancelář MAS, informační centrum, výstavní a prodejní 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 Korejtkové. První den navštívili obce Klešice, Veselí,
Čepí, areály Choltického zámku s restaurací
a rozhledny Barborka. V areálu Mladotického mlýna 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 potenciál 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 regionech 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 mezinárodních aktivit projektu se uskuteční odborný seminář
v Heřmanově Městci, jarmark v Dobrušce a studijní
cesta zástupců obou českých regionů do Lotyšska.

Příprava projektu Krajina je naším obrazem

NÁRODNÍ GEOPARK
ŽELEZNÉ HORY

V průběhu roku 2013 byly v rámci Národního geoparku 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 pohádkové 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 turistické 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 realizovat jeden z největších projektů v krajině od vzniku
Národního geoparku s názvem „Železné hory – geologicky významná oblast“, který významným způsobem
přispěje ke geoturistickému poznání našeho území.

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 krajiny. V rámci našich aktivit budeme realizovat odborné
semináře na Hradecku, pořádat dvoudenní exkurzi na
našem území, vytvoříme osvětovou publikaci, jak pracovat s krajinou a především, a na to se všichni těšíme,
obnovíme zaniklý sad na Lhůtách výsadbou původních
krajových odrůd. O této akci budete podrobně informováni a rádi se s vámi setkáme při výsadbě stromů,
která bude probíhat v dobrovolnickém režimu.

www.zeleznohorsky-region.cz
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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 inovativní 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 poskytovatele služeb v cestovním ruchu k zapojení se do tohoto
inovativního systému. Proto také MAS Železnohorský region 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

Babiččin dvoreček

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.

Nordic walking pod vedením Táni Holanové

Babiččin dvoreček Licibořice

Když se sejdou šikovné mladé maminky, zajímavý nápad a hlavně elán a chutť 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-
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podzimním Zamykání nebo Mikulášsko-čertovských
či Silvestrovských plavbách. Aktivní návštěvníci
mohou na jaře pochodovat z Ronova nad Doubravou 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

Choltický zámek nově

Nordic Walking (NW)

je považován za jeden z nejzdravějších pohybů a sportů, pokud se lidé dobře naučí jeho správnou techniku.
Zapojí až 90 % svalstva celého těla, posiluje meziobratlové 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 skupiny 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

Hrad Lichnice

Choltický zámek

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 společenskými 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,

Kousek od klikatící se řeky Doubravy a krásného Chittussiho údolí, na kraji vesničky Mladotice, stojí odedávna 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 naleznete opravdové milovníky a mecenáše divadelního
umění. V areálu bylo dobudováno divadélko, zahradní
jeviště, kamenný sál, galerie a další odpočinkové prostory. 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 atraktivit, 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 zajištťováním vzdělávacích
a kulturně výchovných činností. S tím souvisí i zajímavé akce, které škola nabízí. V létě to jsou pravidelné kurzy košíkářství, podzimní výstavy s květinovými
aranžmá, výstavy hub,dýňobraní,vánoční výstavy s inspiracemi 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 prodejnu včelařských potřeb v areálu učiliště. Podrobnější
informace o připravovaných akcích naleznete na webu
www.souvnasavrky.cz.

www.zeleznohorsky-region.cz
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Realizace Strategického plánu
LEADER 2008 – 2013
„Návrat ke kořenům“

V rámci předložení co nejkvalitnější a nejkomplexnější Integrované strategie území pro
období 2014-2020 vás vyzýváme k předložení
Vašich rozvojových záměrů, projektů a budoucích 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 jejich realizaci.

příprava na období 2014-2020

Místní akční skupina ŽELEZNOHORSKÝ REGION, o.s. vyhlašovala v období let 2008
– 2013 každoročně výzvu pro žadatele
z daného území k podávání žádostí v rámci 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 výsledky projektů se dostaly do nejmenších obcí, k neziskovým organizacím i drobným podnikatelům.
O konkrétních výsledcích projektů jste informování 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 Integrovaná 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
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Seznam vybraných a schválených projektů k realizaci
v rámci 5.výzvy - realizační období 2014.
Číslo žádosti Název žadatele
Název projektu                                                                    Číslo Fiche dle SPL   	Celkové náklady 	
						
2013/05/011 Souv – Včelařské
Vybudování výukové moštárny
		
vzdělávací centrum, o.p.s.
2013/05/017 Obec Veselí
Renovace herního povrchu hřiště
2013/05/019 Obec Valy
Rekonstrukce Mateřské školy ve Valech - 2. etapa
2013/05/023 ZŠ Ronov n. D.
Víceúčelové hřiště
2013/05/004 Sulis
Hrajeme si s rytířem Sekolíkem
2013/05/005 Vladimír Lašek
Vesnické muzeum regionu
2013/05/021 Obec Třebosice
Výměna střešní krytiny
2013/05/008 Obec Lipoltice
Za obec Lipoltice krásnější
2013/05/002 Sbor dobr. hasičů
Rekonstrukce hasičské zbrojnice
		
Heřmanův Městec
2013/05/003 ZO Českého zahr. svazu
Oprava zahrádkářského domku
		
Heřmanův Městec
2013/05/009 Obec Mikulovice
Vybavení školky
2013/05/012 Obec Mokošín
Stavební úpravy a dostavba hasičské zbrojnice vč. klubovny
2013/05/020 Jan Vašíček
Fixace skotu a manipulace s dobytkem
2013/05/025 Sbor dobr. hasičů
Kompletní oprava střešního pláště a komínového tělesa obecní budovy
		
Mladotice
2013/05/026 Kamil Holub
Stroje na údržbu travních porostů – část 2
2013/05/001 Zemědělská a.s. Horní Bradlo
Údržba středisek
2013/05/006 Obec Srnojedy
Realizace III. Etapy cyklostezky v obci Srnojedy
2013/05/016 Obec Hošt´alovice
Veřejný rozhlas
2013/05/018 Dana Zdražilová
Rekonstrukce Hotelu Lichnice
Celkem			

8

www.zeleznohorsky-region.cz

Požadovaná
výše dotace

3

749 530,-

450 000,-

3
3
3
3
1
3
2
3

792 139,503 332,1 512 500,147 000,478 064,1 357 899,590 480,500 000,-

450 000,415 977,450 000,132 300,344 205,450 000,439 200,450 000,-

3

284 000,-

255 600,-

3
3
5
3

665 500,2 856 165,181 500,484 000,-

450 000,450 000,60 000,435 600,-

5
5
4
2
6

720 000,439 230,726 000,448 955,398 395,-

250 000,181 500,450 000,333 934,197 551,6 645 867,-
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INFORMAČNÍ SYSTÉM
ŽELEZNOHORSKÉHO
REGIONU

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.

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 zakoupit vstupenky v rámci prodejních sítí, kopírovat, faxovat, najít si informace na internetu či seznámit se s akcemi v regionu.
V informačním centru by měl informaci získat každý. Proto je důležité informace si předávat. Pokud máte tedy nějaké informace, které potřebujete
dostat k lidem v daném regionu, sdělte nám je a uvidíte, jak to funguje.

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

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.

Kontakty na turistická
informační centra regionu:
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

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

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

#

SOUTĚŽNÍ KUPON
r. 2014

TIC Třemošnice

Vyplňte tajenku:

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

Jméno: .................................................................................................................
Adresa: ................................................................................................................
Mobil: ..................................................................................................................
e-mail: .................................................................................................................

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

¨ 16 – 30 let
¨ 31 – 60 let

#

ZPRAVODAJ V. /2014

věk: ¨ 0 – 15 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.

9
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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.

Železnohorský region

TOULOVCOVY MAŠTALE

Mapa je součástí turistického průvodce „ZA KRÁSAMI 4 REGIONŮ“
Železnohorský region je pestrou krajinou přecházející od polabských písníků, rybníků, potůčků a říček přes zvlněné podhůří 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.

ŽELEZNOHORSKÝ REGION

ZA KRÁSAMI
4 REGIONŮ
RODINNÝ TURISTICKÝ PRŮVODCE, TIPY NA VÝLET

HLINECKO

HAVLÍČKŮV KRAJ

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 udělována značka místním výrobcům „ŽELEZNÉ HORY, regionální produkt“. Veškeré informace o certifikovaných produktech
najdete na www.regionalni-znacky.cz/zelezne-hory.

1. okruh Krajina Železných hor
3. okruh Historií Podhůří Železných hor

TOP Železnohorského regionu

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, Trekkingová a horská kola, zpevněný povrch
Místa
km
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

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

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

7. Přehradní nádrž Seč - významné rekreační středisko Pardubicka
a Chrudimska. Ubytovací a stravovací kapacity, outdoorové aktivity, vodní sporty. Zříceniny hradů
Oheb a Vildštejn.

2. Keltský archeopark Nasavrky jediné keltské oppidum ve Východních Čechách, stálá výstavní expozice a naučná stezka Po stopách
Keltů, keltská vesnice, vzdělávací
programy.

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

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.

4. Židovská synagoga v Heřmanově Městci – součást stálé výstavní expozice Gallery Cyrany (objekt
bývalé židovské školy) – díla východočeských malířů 20. stol. (Kupka,
Zrzavý, Čapek, Štýrský, Kubišta...).
Židovský hřbitov – jeden z největších ve střední Evropě.

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 kinem. Výchozí místo do Železnohorského regionu.

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

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

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

www.zeleznohorsky-region.cz

Železnohorský region
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

1: 90 000
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TOULOVCOVY MAŠTALE

Mapa je
součástí
turistického
průvodce
„ZA KRÁSAMI
4 REGIONŮ“

ŽELEZNOHORSKÝ REGION

ZA KRÁSAMI
4 REGIONŮ
RODINNÝ TURISTICKÝ PRŮVODCE, TIPY NA VÝLET

HLINECKO

HAVLÍČKŮV KRAJ

Okruh č. 3

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

Okruh č. 1

Okruh č. 2

MA PA 4 R E G I O N Ů
Okruh č. 4

ŽELEZNOHORSKÝ
REGION

HLINECKO

TOULOVCOVY
MAŠTALE

HAVLÍČKŮV KRAJ
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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

6
5

1

Výherci soutěže z roku 2013,

7

9

křížovka

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.

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?
ŽE L
K
7. V Cholticích se koná každoročně Festival chrámových
EZNOHORÁČE
		 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?

10
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Přijměte pozvání na tradiční akce
v Železnohorském regionu
“VÍTEJTE I VY”
v r. 2014
Železnohorský region
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.

ŽE L
K
EZNOHORÁČE

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.

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

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 doprovodných akcí nebo i přespat.
Masopusty v Železnohorském region
Jako každý rok se v únoru uskuteční v mnoha vesnicích tradiční masopust. Za masopustním veselím
můžete vyrazit u nás do Žlebských Chvalovic, MíčovaSušice, 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 Ronova 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.

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.

Mistrovství republiky mažoretek v Ronově nad
Doubravou
V Ronově nad Doubravou se koná tradiční soutěž kategorie – 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. Tratť
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.

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

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 regionu pro účastníky, které přímo povedou umělci a
řemeslníci. Bohatý doprovodný program v plně vybaveném přírodním areálu. Navazuje večerní program
– Svatojánská noc.
Dny Železnohorského regionu
Dny Železnohorského regionu jako každoročně
proběhnou v měsíci dubnu před letní turistickou sezónou. 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 infocentrech regionu s prezentací novinek v CR – akce pro
veřejnost a školy.
Sobota 19. 4.: Putování za poznáním regionu - auto-
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Malá cena Nasavrk
38. ročník běhu pro děti a mládež v Kaštance v Nasavrkách 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. Velice zajímavý bude i doprovodný program. Kromě
známých kapel se můžete těšit na tradiční vyjíždďku
a také na celou řadu oblíbených i méně známých

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 speciality 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. Bartoloměje v Heřmanově Městci Hudební léto.
Během letních měsíců se můžete těšit celkem

www.zeleznohorsky-region.cz
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Přijměte pozvání na tradiční akce
v Železnohorském regionu
“VÍTEJTE I VY” v r. 2014
Železnohorský region

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.

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 divácky velmi atraktivním, navštěvují ji diváci ze všech
koutů Čech a Moravy. Jako vždy můžete přijít povzbuzovat 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.

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.

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 programem a vánočními trhy.

Divadlo v Mladotickém mlýně
V letošním roce proběhne akce proběhne na mlýně
5. 7. 2014, a představením bude Sen noci Svatojánské. Více o divadle či jiných akcích na mlýně se dozvíte 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.

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.

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.

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 certifikovaní výrobci z Železných hor a 19. 9. od 17.00 hodin 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, zeleniny nebo květin. Stánkový prodej chovatelských a
zahrádkářských potřeb, doprovodný kulturní program.

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

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.

Betlém Josefa Cipryána

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 Mladotickém 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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