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Občanské sdružení Železnohorský region

Železnohorský region je o lidech ...

V roce 2014 prošel Železnohorský region transformací právní subjektivity
z „občanského sdružení“ na „zapsaný spolek“. Z praktického hlediska se však
pro vás, členy, obyvatele a návštěvníky regionu, mnoho nemění. I v roce 2014
vzniklo mnoho aktivit. Některé se velmi úspěšně rozvíjí a některé na druhou
stranu nesplnily vložená očekávání, ale to je stejné jako v životě. Důležité je, že
mnoho aktivních lidí v regionu řekne svůj názor a „výkonní“ lidé se s ním nebojí
pracovat. Nyní, když otevřete další číslo našeho zpravodaje, máte možnost sami
posoudit, jaké že aktivity v regionu i pro vás všichni společně vytváříme.
Rok 2014 byl ve znamení mnoha akcí. Dny Železnohorského regionu a podzimní setkání s veřejností na Konopáči v rámci Babího léta jsou již místní evergreen a jsme
rádi, že získávají vaši oblibu. Na podzim 28. 9. jsme ve spolupráci se členem Zámek
Choltice uspořádali Choltické podzimní slavnosti, které daly základ aktivnímu setkávání
veřejnosti s místními certifikovanými výrobci. Toto nebyl jen jarmark s možností nákupu produktů, ale jako návštěvníci jste dostali příležitost si některé výrobky přímo
sami pod vedením výrobců a s jejich radami vytvořit. Na základě vašich pozitivních
reakcí jsme se rozhodli připravovat akcí s tímto programem více. Sledujte prosím
pravidelně webové stránky regionu, kde najdete aktuální upoutávky i detailní kalendář
na daný měsíc.

SLOVO PŘEDSEDY
Vážení přátelé,
návštěvníci a příznivci našeho regionu.
Železnohorský region vstupuje do desátého roku své
činnosti. Sdružuje zástupce obcí, podnikatelů a neziskových
organizací. Celkem má 64 členů, kteří se vzájemně respektují, využívají nápadů a kapacit ke společnému rozkvětu
venkovského prostoru, jak se to daří i jinde v Evropě. Partnerství založené na dobrovolnosti a aktivitě členů, vede
k celkovému rozvoji našeho přírodně i historicky zajímavého
území. Zlepšuje život v této krajině a tvoří jej zajímavým
i pro ostatní návštěvníky. Koncepční činnost v rámci pod-

V roce 2014 se region zapojil do realizace několika projektů „spolupráce“ jak národních, tak i mezinárodních. V rámci národní spolupráce s Univerzitou Pardubice
byla vyhlášena Soutěž o nejlepšího zpracovatele Programu rozvoje obce, v níž studenti zpracovávají rozvojové dokumenty pro členské obce. Spolupráce s MASkami
Královehradeckého kraje Krajina je naše zrcadlo vyústila ve výsadbu nového sadu
Na Lhůtách, kterého se zúčastnilo mnoho obyvatel regionu. Tento sad vám bude za
pár let sloužit jako „přírodní občerstvovna“, když pojedete kolem na výlet. Projekt
Krok za krokem geoparkem ve spolupráci čtyř MASek na Chrudimsku-Hlinecku rozvíjí společné marketingové aktivity na území Národního geoparku Železné hory. Bezesporu nejzajímavějším projektem byla spolupráce devíti MAS ABC pro regionální
produkce, kde pět účastníků bylo z Lotyšska, dvě z Litvy a dvě z Čech – POHODA venkova a právě Železnohorský region. Uskutečnila se řada aktivit ve všech uvedených
regionech a mnoha jsme se zúčastnili. Tuto spolupráci završila návštěva lotyšského
Gulbene a okolí, při níž se účastníci seznámili se šíří místní produkce a formami jejich
prodeje k zákazníkům.
Za devět let činnosti jsme poznali, že Železnohorský region oplývá bohatstvím v mnoha
směrech, především v lidech a jejich aktivitách. Průřez všemi zajímavostmi je zachycen
v několika videospotech, které jsou umístěny na našem webu a jsou volně ke stažení
a využití. Další novou formu jsme zvolili velmi přátelskou – jsou to osobní setkání se
zástupci médií při „pracovní snídani“ a představení aktuálních akcí v rámci všeobecné
diskuze. Výsledkem je pár zajímavých článků v médiích o aktivitách našich členů. Velký
ohlas na prezentaci aktivit v regionu byl i tradičně na veletrhu cestovního ruchu
v Hradci Králové a na Zemi živitelce v Českých Budějovicích.
V r. 2014 Železnohorský region za svoji koncepční a systematickou činnost v rámci podpory cestovního ruchu
a spolupráci s místními výrobci s jejich zapojením do turistických nabídek regionu získal jako první subjekt své
kategorie (MAS) v České republice certifikát I. stupně Českého systému
kvality služeb, jejímž garantem je Ministerstvo pro místní rozvoj.
V r. 2015 bude region „bojovat“ o možnost vytvoření podmínek pro jeho i váš další
LOGO MANUÁL
rozvoj v období 2014-2020. Tato činnost je založena na přátelské spolupráci mnoha
lidí, kteří se nezištně a ve svém volném čase věnují aktivitám regionu. V případě, že
byste rádi přispěli k jeho rozvoji, přijdďte mezi nás, jste vítáni..

Děkuji všem, kdo jakýmkoli způsobem přispívají k činnosti občanského sdružení, které
je tu pro vás. Především děkuji Pardubickému kraji, který stabilně a dlouhodobě nejen
finančně podporuje aktivity, nedocenitelné pro rozvoj naší občanské společnosti.

Kateřina Korejtková, koordinátor aktivit Železnohorského regionu

pory cestovního ruchu a spolupráce s místními výrobci
byla oceněna certifikátem Českého systému kvality služeb
jako prvnímu subjektu ve své kategorii (MAS) v České republice, tohoto certifikátu si velmi vážíme a našim členům
i realizačnímu týmu patří velké poděkování.
Šesté číslo Zpravodaje Železnohorského regionu Vám
představuje naši činnost ve všech oblastech a také zve na
tradiční akce, které se budou konat v roce 2015. Věřím,
že bohatá nabídka připravovaných akcí Vás osloví, včetně
rozšiřující se nabídky zajímavých regionálních produktů
a náš region také navštívíte.
Tedy „VÍTEJTE I VY“ v našem Železnohorském regionu.
Josef Blažek, předseda

Předání certifikátu ČSKS předsedovi zástupcem
specializovaného pracoviště MMR,
slečnou Martinou Košlíkovou
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Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí
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AKTIVITY

ŽELEZNOHORSKÉHO REGIONU
OCENĚNÝ SYSTÉM
SPOLUPRÁCE PŘI ODBYTU LOKÁLNÍ PRODUKCE
V ŽELEZNÝCH HORÁCH

Od r. 2011, kdy se Železnohorský region stal členem
Asociace regionálních značek ČR (ARZ), již podporuje na
území MAS Železnohorský region a MAS Chrudimsko
51 lokálních výrobců a producentů. Od r. 2012, kdy
byla fyzicky zahájena certifikace výrobků, došlo k mnoha
aktivitám nad rámec podmínek ARZ. Možnost propojení
spolupráce v rámci systému ARZ prostřednictvím jednotlivých regionálních koordinátorů výrobci uvádějí jako
největší přínos pro zkvalitnění stabilizace ekonomiky
jejich nabídky.
Za podporu odbytu výrobků a zapojení samotných
výrobců do společných turistických nabídek regionu,
získala organizace prestižní označení „Q“, které symbolizuje, že je držitelem certifikátu I. stupně Českého systému kvality služeb, jehož garantem je Ministerstvo pro
místní rozvoj. MAS Železnohorský region – koordinátor
značení - obdržela toto ocenění jako první svého druhu
(MAS) v ČR!
Výrobci mají možnost prodávat své výrobky na celé
řadě míst v regionu. Krom jarmarků a akcí pořádaných
místními subjekty si je můžete zakoupit např. v prodejně
regionálních výrobků Heřmánek v Heřmanově Městci,
ve Venkovském muzeu v Kovářově či ve stálé prodejní
expozici v Turistickém informačním centru Heřmanův
Městec. Některé výrobky si můžete také objednat
formou bedničkového prodeje, kdy jsou vámi vybrané
výrobky dle sezónní nabídky na internetu připraveny

CHOLTICKÉ PODZIMNÍ
SLAVNOSTI

místními producenty a dovezeny přímo k vám domů
- www.ekobedynky.cz. V regionu můžete ochutnat
v místních restauracích již připravené certifikované
speciality, na které jsou použity certifikované lokální
suroviny, např. v Zámecké restauraci Choltice, Hotelu
Šustr v Nasavrkách, Penzionu U Čtyřlístku v Hořelci
u Seče, Mladotickém mlýně v Mladoticích u Ronova
nad Doubravou, Penzionu Žlebská Lhotka ve Žlebských
Chvalovicích a další. Naše restaurace nezapomínají ani
na návštěvníky s potravinovými alergiemi a připravují
označování jídel od bezlepkových po bezlaktózové. Mezi
našimi certifikovanými výrobci jsou i subjekty provozující zdravé jídelny, kde se pro přípravu pokrmů využívají
ve velké míře lokální suroviny. Kruh zdraví a Zdravíčko
jsou dvě jídelny v Chrudimi, kde je dobré se zastavit
pro žitný kváskový chléb či kváskový celozrnný koláč
a samozřejmě chutně a zdravě poobědvat. Co může
být lepšího, než si dát jídlo z místních surovin, které si
můžete nakoupit a zpracovat i doma a zapít jej vodou se
sirupem z místních plodin. Přijdďte ochutnat…

Dne 28. 9. 2014 se uskutečnil první ročník akce
na podporu rozvoje lokální ekonomiky, se zaměřením
na tradici a kvalitu místní výroby.
Soused podpoří souseda - bylo by to jednoduché. Ale
mnohdy nevíme, kde, co a jak můžeme v regionu využít.
MAS ŽR společně se Zámkem Choltice, partnerem ARZ
a za finanční podpory firmy BAUSET CZ, a.s. připravila
akci tak, aby si návštěvníci veškeré činnosti mohli sami
vyzkoušet, vše ochutnat a přesvědčit se, že každé
práci se musí dát potřebná péče a kvalita, aby se
výrobek povedl a poté mohl dobře sloužit nebo chutnat.
Především děti si užily den. Jejich ruce (a poté i části
oděvů) nesly postupně stopy vosku, vlny, slámy, prejtu
či mouky, ale protože byly šikovné a měly z vlastních
výrobků radost, rodiče to jistě pořadatelům odpustí.

CESTA PRODUKTU
KE SPOTŘEBITELI JE
DLOUHÁ A SPLETITÁ

Na počátku je aktivní producent. Ten je budď osloven
místním koordinátorem nebo již sám přichází se žádostí
o certifikát. Po splnění všech kriterií je výrobci slavnostně
veřejně s mediální podporou předán certifikát. Ale to je
málo. Dále u nás následuje zapojení nového producenta
do „rodiny“ již certifikovaných výrobců a členů MAS.
Zde se aktivní výrobci potkají a dostávají prostor pro
vytváření spolupráce. „Já umím to, ty toto, a když to
propojíme, máme novou zajímavou – konkurenceschopnou - nabídku pro naše zákazníky.“ Takto vznikají aktivity výrobců a koordinátor MAS Železnohorský region
poskytuje „technickou podporu“. Příkladem za všechny
je naše Gurmánská stezka. Další fáze spolupráce je
v provázanosti míst odbytu produktu. Místní produkt
– areál producenta, restaurace, obchod či bedničkový
prodej – místní koncový zákazník či návštěvník. Toto je
přirozený uzavřený
kruh, který povzbuzuje lokální ekonomiku a zajištťuje její
udržitelnost.

Díky krásnému počasí a přátelskému prostředí
Choltický zámecký areál praskal ve švech. Za
zvuků lidové hudby a slov zámeckého kastelána
byl celý den naplněn aktivitami. Návštěvníci využili
i procházky v přilehlé Choltické oboře a prohlídky
zámeckých expozic. Když byli znaveni procházkami či výrobou vlastních výrobků, pochutnali si
v zámecké restauraci na místních certifikovaných
specialitách vytvořených z regionálních surovin.
A jestli jste nemohli či zaváhali s účastí, vězte,
že v roce 2015 ve stejný den se vám brány zámeckého areálu v Cholticích opět otevřou a vy budete
moci poznávat další tajemství …
Objevujte při svých výletech po okolí lokální produkty,
jejich chutě a vůně, jejich kvalitu a tradici v rámci putování po Železnohorském regionu a Chrudimsku, budete vítáni i vy. Naše informační centra vám poskytnou
veškeré informace, neváhejte je využít.

Certifikace producentů na Dnech ŽR

CHCETE SE I VY STÁT NOSITELI ZNAČKY

ŽELEZNÉ HORY regionální produkt®

Valy

a zapojit se do systému odbytu lokální produkce?
Veškeré podrobné informace na www.regionalni-znacky.cz/zelezne-hory
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OD 1. 1. 2014 MOHOU PODÁVAT ŽÁDOST O CERTIFIKÁT
I PRODUCENTI Z ÚZEMÍ MAS CHRUDIMSKO!
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 spolupráce s dalšími výrobci nejen v ŽR, možnost prezentace
a spolupráce s regionálními výrobci v rámci ČR, aj.
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do 19. 1. 2015 předání přihlášky a výrobku koordinátorovi – MAS ŽR (infocentrum Heřmanův Městec)
17. 2. 2015 zasedání 7. certifikační komise –
přidělení certifikátů vybraným produktům a výrobkům
16. 4. 2015 slavnostní předání certifikátů
producentům na Dnech Železnohorského regionu
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

Urbanice

Svinčany

Stojice

Holotín

Vyžice

Bousov

Biskupice

Kočí
Sobětuchy

Morašice

Honbice

Stolany
Orel

Kostelec Uherčice
u Heř. Městce

Slatiňany

Míčov-Sušice

Žlebské
Chvalovice
Ronov
nad Doubravou

Prachovice

Úherčice Dvakačovice Bořice
Vejvanovice

Lány

Heřmanův Městec

Hoštalovice

Tuněchody

Chrudim

Načešice

Lipovec

Ostřešany

Třibřichy

Bylany

Centrála
Železnohorského
regionu

Bukovina
Podhořany

Mikulovice

Dubany
Čepí
Dřenice

Rozhovice

Klešice

Svojšice
Turkovice

Třebosice

Jeníkovice
Jezbořice

Chrtníky
Sovolusky

Staré
Jesenčany
Barchov

Rabštejnská
Lhota

Vápený Podol

Bítovany

Svídnice

Mladoňovice
Licibořice

Třemošnice

Liboměřice

Kněžice

České Lhotice

Nasavrky

Libkov
Krásné

Běstvina

Hodonín

Horní

Žumberk
Smrček

Křižanovice

Bojanov
Seč

Lukavice

Ctětín

Bradlo

ZPRAVODAJ VI. /2015

Čankovice

AKTIVITY

ŽELEZNOHORSKÉHO REGIONU

FORMY PREZENTACE V REGIONU
Mezi důležité aktivity Železnohorského regionu
dlouhodobě a zcela přirozeně patří i celkový marketing a propagace v rámci rozvoje udržitelného
regionálního cestovního ruchu, který má největší
rozvojový potenciál v území. Jedná se o aktivity cílené jak na místní obyvatele a návštěvníky,
tak na návštěvníky z okolních regionů. V r. 2014
jsme vytvořili i první mezinárodní incomingovou
nabídku pro zahraniční partnerské regiony v Litvě
a Lotyšska, které budeme v r. 2015 rozvíjet.

DNY ŽELEZNOHORSKÉHO
REGIONU

Každoroční dubnový 4-denní mix akcí na podporu osvěty
o aktivitách na území ŽR.
1. den – pro zvané - prezentace aktivit pro média,
partnery, poskytovatele služeb a odborníky v oblasti
cestovního ruchu.
2. den – pro veřejnost - ve všech informačních centrech regionu nové materiály a informace o aktivitách
na aktuální sezónu.
3. den – pro veřejnost - autobusové putování po regionu po “horkých novinkách” - návštěva s průvodcem
po „horkých novinkách“ (návštěvy areálů, aktivit,
služeb, přírodních lokalit…)
4. den – pro veřejnost – den otevřených areálů
poskytovatelů služeb či místních výrobců s bonusovou
nabídkou pro návštěvníky.
VII. ročník Dnů Železnohorského regionu
proběhne ve dnech 16. – 19. 4. 2015.

VELETRHY
REGIONÁLNÍHO
CESTOVNÍHO RUCHU

Prezentace aktivit Železnohorského regionu jako celku
na veletrzích a výstavách pro širokou veřejnost se
zařazuje do pravidelných akcí v rámci zvýšení povědomí
kvalitní lokální nabídky.
Veletrh cestovního ruchu Hradec Králové – komentovaná prezentace mixu akcí a aktivit členů regionu
s vysokým potenciálem návštěvnosti. Prezentace na
ostatních veletrzích se koná za spolupráce s Asociací
kempů ČR, která má sídlo v Heřmanově Městci.
Země živitelka v Českých Budějovicích – z prezentace

videospot

projektů místních akčních skupin ČR se postupně
stala významnou, ze strany návštěvníků vyhledávanou,
prezentací regionů ČR zaměřených na regionální turistiku.
EDEN – celoevropská soutěž zaměřená na prezentaci
aktivit regionů, kde se turistický ruch novodobě rozvíjí.
Pracovníci regionu společně s pracovníky informačních
center vždy zpracovávají tématické soutěžní projekty.
Výstupem z aktivit je zvýšená poptávka po místní
nabídce.

NOVINKA - VIDEOSPOTY

Aby návštěvníci měli možnost seznámit se s regionem
aktivně již ve fázi rozhodování se o cíli cesty výletu či
pobytu, bylo zpracováno 6 tématických spotů, které
jsou volně k dispozici k prezentaci členům a obcím.
Videospoty pro širokou veřejnost jsou k prohlédnutí na
www.zeleznohorsky-region.cz, sekce turistický servis
regionu – videospoty. Rádi obdržíme vaše reakce na
videospoty.

MEDIÁLNÍ PREZENTACE

Televize, rozhlas, tisk - členové komise pro cestovní
ruch vytvořili novou formu spolupráce pro větší zhodnocení aktivit svých členů, ale i regionu jako celku pravidelné snídaně s médii.
V rámci pravidelných setkání, jak pracovníci regionu
a informačních center, tak sami členové pod vedením
PhDr. Jandové, předkládali odborníkům z médií informace zajímavou formou tak, aby je bylo možné co
nejefektivněji distribuovat dál k veřejnosti. Cílem je
zvýšení návštěvnosti akcí a zvýšení využívání místních
zdrojů, vč. lokální produkce. Výstupem z dané aktivity
je televizní vstup v regionálním vysílání ČT1, vstupy
v Českém rozhlasu Pardubice a Hradec Králové, články
v denním tisku.

Snídaně s médii

ZAPOJTE SE I VY

Veletrh CR Hradec Králové
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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 formou partnerství. Přijdďte do naší
centrály v HM a zeptejte se na podrobnosti.

www.zeleznohorsky-region.cz

3

Newsletter_strana 4: CYAN MAGENTA YELLOW BLACK

Realizované projekty v rámci 4. a 5. výzvy, které byly uskutečněny
v roce 2014 s dotační podporou MAS Železnohorský region
v rámci realizace SPL Návrat ke kořenům.
1

Vybavení školky

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 šíři 2 m včetně obrub,
9 sjezdů u nemovitostí a tři bezbariérová
místa 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.

Úprava okolí školy v Ostřešanech

V rámci projektu došlo k regeneraci
okolí školy v centru obce, které mohou využívat děti i dospělí. Obec Ostřešany
opravila komunikaci (370 m2, délka 100m)
zlepšila dostupnost školy. V přilehlém parku
provedla údržbu stávající a vysadila novou zeleň 15 ks. Byl 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
byl realizován v celkové výši 580 800,- Kč,
z čehož dotace činí 435 600,- Kč.

2

Údržba středisek

Společnost Zemědělská, a.s. Horní Bradlo modernizovala
v letošním roce další
projekt zaměřený
na údržbu svých
středisek. V rámci projektu byl koupen zahradní
RIDER se sekačkou a sněhovou frézou. Projekt
byl realizován v celkové výši 327 900,- Kč,
z čehož dotace činila 135 495,- Kč.

3

Rekonstrukce hasičské zbrojnice

Sbor dobrovolných
hasičů Heřmanův
Městec dokončil
rekonstrukci hasičské zbrojnice, která
navazovala na rekonstrukci sociálního zařízení z 3. výzvy MAS.
Proběhlo natažení nové elektroinstalace,
výměna oken, vymalování, ozvučení společenské
místnosti a její vybavení dataprojekcí, a krom
toho bylo pořízeno 6 ks zásahových obleků
pro výjezdovou jednotku a byla vysazena zeleň
a informační tabule. Projekt byl realizován v celkové výši 498 176,- Kč, z čehož dotace činila
448 358,- Kč.

4

Rekonstrukce
zahrádkářského domku

V Heřmanově Městci proběhla realizace
ještě jednoho projektu, který realizovala Základní organizace Českého zahrádkářského
svazu Heřmanův Městec. Zahrádkářský domek
získal novou fasádu, nová okna a zrekonstruová-

5

4

ny byly komíny a část střechy. Zároveň byla
umístěna informační tabule o činnosti a historii
ZO Českého zahrádkářského svazu Heřmanův
Městec. Projekt byl realizován v celkové výši 284
000,- Kč, z čehož dotace činila 255 600,- Kč.

Hrajeme si s rytířem Sekolíkem

Sdružení Sulis
vybudovalo v roce 2013 naučnou ekostezku
se zaměřením
na poskytnutí
základních informací o bakteriích a enzymech. A protože je
ekostezka zaměřena na děti, bylo na ni instalováno pět herních prvků (dva houpací chodníky, dvě
sady kůlů pro přecházení a přeskok a rozhledna
se skluzavkou). Na stezce byla také instalována
velká informační tabule a tři malé, včetně
třech venkovních laviček. Projekt byl realizován
v celkové výši 153 900,- Kč, dotace činila
132 900,- Kč.

6

Vesnické muzeum regionu

Muzeum vzniklo
7
v nevyužívané
části objektu
v
Kovářově.
Vladimír Lašek
zde kompletně
zrekonstruoval
sociální zařízení, velký sál a předsálí, kde vytvořil
vlastní expozici muzea. Instalováno zde bylo 22 ks
informačních panelů, které mapují život na vesnici
a v regionu. Místnost byla také vybavena projektorem a plátnem k prezentaci regionu. Muzeum
je určeno pro obyvatele, školy a návštěvníky, kteří
si zde mohou také zakoupit certifikované regionální výrobky z Železných hor. Projekt byl realizován
v celkové výši 441 327,- Kč, dotace činila 397
194,- Kč.

Realizace III. etapy cyklostezky
v obci Srnojedy

V rámci projektu byla vystavěna 3.
etapa cyklostezky v Obci Srnojedy.
Došlo k úpravě povrchu, strhnutí vrchní
vrstvy, vyspravení podloží makadamem, vyrovnání štěrkem a položení nového povrchu
930 m2. Byly také vyčištěny a zpevněny hráze
a odstraněny náletové porosty. Na části boku
hráze byla vysázena zeleň 20 ks keřů. Podél
stezky jsou také umístěny 4 ks odpadkových
košů. Projekt byl realizován v celkové výši
676 160,- Kč, dotace činila 450 000,- Kč.

8

Za obec Lipoltice krásnější

V obci Lipoltice byly vyměněny dvě
chátrající autobusové zastávky za jednoduché přístřešky. Na travnatém prostoru
návsi bylo umístěno několik hracích prvků pro
nejmenší děti a posezení. Zároveň byla rekultivována plocha bývalého pískoviště osazením
zeleně. Ke zkvalitnění péče o obecní travnaté
plochy byla zakoupena travní sekačka. Součástí
tohoto projektu byla též rekonstrukce části
páteřního chodníku v obci o délce 122 m. Projekt byl realizován v celkové výši 572 647,- Kč,
dotace činila 426 139,- Kč.

9
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Obec Mikulovice realizovala výstavbu
10 mateřské školky. V rámci realizace
svého projektu pořídila vnitřní vybavení pro
všechny nově vybudované prostory. Do šaten
byly pořízeny šatní skříňky a botník. Třídy
byly vybaveny stoly s židlemi, skříněmi, policí,
postýlkami s matracemi, a také interaktivní
tabulí s notebookem, ozvučením místnosti
a dětskými prolézačkami. Kuchyň a jídelna byla
vybavena výdejním stolem a skříněmi, myčkou
nádobí a zařízením pro ohřev vody. Projekt byl
realizován v celkové výši 620 730,- Kč, dotace
činila 450 000,- Kč.

Veřejný rozhlas

V Obci Hoštťalovice
a její místní části
Březinka byl vybudován nový bezdrátový veřejný rozhlas
s digitálním kódováním s napojením na zadávací pracoviště složek
Integrovaného záchranného systému. V rámci
projektu bylo zřízeno vysílací a řídící místo
v Hoštťalovicích a zavěšeno 11 ks přijímacího
bezdrátového hlásiče s digitálním ovládáním
(v Hoštťalovicích 7 ks, v Březince 4 ks). Projekt byl realizován v celkové výši 243 302,- Kč,
dotace činila 180 968,- Kč.

11

Renovace herního povrchu hřiště

V areálu Centra aktivního
odpočinku ve
Veselí bylo vybudováno nové
víceúčelové
hřiště
pro
míčové a raketové sporty. Na opravený
povrch byl položen modulový polypropylenový
vodopropustný perforovaný povrch. V okolí
hřiště byla vysazena zeleň a umístěny dvě
lavičky. Projekt byl realizován v celkové výši
759 229,- Kč, dotace činila 450 000,- Kč.

12

Rekonstrukce Hotelu Lichnice

Paní Dana Zdražilová zrekonstruovala
střešní plášt (568 m2) hotelu Lichnice
v Třemošnici. Zároveň byla provedena rekonstrukce fasády (650 m2) tohoto hotelu. Cílem
projektu bylo zvýšit úroveň služeb malokapacitního ubytovacího a stravovacího zařízení,
přispět k rozvoji venkovské turistiky a zlepšit
využití místních restauračních služeb. Projekt
byl realizován v celkové výši 326 771,- Kč,
dotace činila 196 062,- Kč.

13

Rekonstrukce Mateřské školy ve
Valech - 2. etapa

Obec Valy zrekonstruovala
a zateplila mateřskou školu.
V rámci projektu došlo také k rekonstrukci chodníků u mateřské školy
- šířka 1 m a délka 70 m a u pískoviště na
zahradě byla osazena jedna lavička. Projekt byl
realizován v celkové výši 591 803,- Kč, dotace
činila 374 379,- Kč.

14

Fixace skotu a manipulace
s dobytkem

Zemědělec Jan Vašíček pořídil zařízení
na fixaci a manipulaci s hovězím
skotem, pro zlepšení velfare zvířat a snadnější
ošetřování dobytka, což zlepšilo péči o skot
a šetrnější přístup ke zvířatům. Nakoupením
tohoto zařízení se zvýšila bezpečnost obsluhy
i zvířat samotných. Projekt byl realizován
v celkové výši 190 284,- Kč, dotace činila
60 000,- Kč.

15

Výměna střešní krytiny

V rámci projektu obec Třebosice zrekonstruovala střechu budovy č.p.
10 v obci.
V budově je zřízeno ambulantní odlehčovací zařízení
„Červánek“ Oblastní katolické charity Pardubice. Projekt byl realizován v celkové výši
979 756,- Kč, dotace činila 450 000,- Kč.

16

Víceúčelové hřiště

Základní škola Ronov nad Doubravou vystavěla
víceúčelové sportovní hřiště s umělým
17 povrchem. Hřiště slouží pro zkvalitnění
tělesné výchovy žáků základní školy, rozvoj sportovní činnosti zájmových organizací a spolků
a neorganizované mládeže. Hřiště je o rozměrech 30 x 20 m s oplocením a ochrannými
sítěmi po dvou stranách v délce 50 m. Sportovní plocha je vybavena potřebným vybavením
a je u ní umístěno 6 kusů laviček. Oddělení další
části areálu je provedeno výsadbou 20 kusů
dřevin. Projekt byl realizován v celkové výši
1 361 327,- Kč, dotace činila 450 000,- Kč.

Kompletní rekonstrukce střešního
pláště a komínového tělesa obecní
budovy

V rámci projektu došlo k realizaci první etapy
rekonstrukce objektu č. p. 18 v Mla18 doticích, který je využíván Sborem
dobrovolných hasičů Mladotice. Rekonstrukcí
došlo ke kompletní opravě střešního pláště
a komínového tělesa. Současně byly provedeny zemní práce zajištťující odvod deštťové vody
od objektu, tak aby bylo zamezeno pronikání
vlhkosti do obvodového zdiva z okolního prostranství. Projekt byl realizován v celkové výši
599 210,- Kč, dotace činila 435 600,- Kč.

Stroje na údržbu travních porostů
- část 2.

Zemědělec Kamil Holub chce
navázat na cíl, který si vytyčil již
v roce 2013, a to je zkvalitnění krmné dávky
dojnic. Za tímto účelem zakoupil v rámci
4. výzvy MAS zařízení na odběr vzorků mléka tzv. Shuttle a dále obraceč píce. V rámci
tohoto projektu zakoupí stroj na shrnování
píce. Chce tak získat kvalitnější pícniny
a efektivněji obhospodařovat trvalé travní
porosty. Dojde také k zakoupení napájecího
automatu pro telata. Realizace projektu
bude dokončena na jaře roku 2015. Projekt
je plánován v celkové výši 720 000,- Kč,
přičemž dotace činí 250 000,- Kč.
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Partnerství
a spolupráce

ROKY 2014 A 2015 JSOU VE
ZNAMENÍ PROJEKTŮ SPOLUPRÁCE
ABC PRO REGIONÁLNÍ
VÝROBCE – mezinárodní
projekt MAS

Projekt pomohl přenést funkční systém certifikace
místních výrobků ARZ ČR do regionů Lotyšska a Litvy.
Pro české MAS – Železnohorský region a POHODA
venkova, byl projekt důležitý pro zvýšení mezinárodní prestiže a povědomí ohledně místní nabídky

Mezinárodní seminář v Heřmanově Městci

v zahraničí. Toto se prolínalo všemi aktivitami. V zimních měsících proběhla exkurze partnerů ze zahraničí
na území českých MAS. Dále následoval mezinárodní
seminář pro regionální výrobce v Heřmanově Městci,
kde dostali místní výrobci možnost seznámit se s lokální nabídkou a formami odbytu v partnerských regionech. V květnu následovalo mezinárodní setkání
výrobců a zástupců všech partnerských regionů.

Přidanou hodnotou projektu je navázané funkční
partnerství se zahraničními MAS, které spolupracují
s českými MAS na propagaci nabídky. Železnohorský
region připravil a na místě prezentoval 3 tématické
okruhy programů v rámci incomingového cestovního
ruchu.

let nám všem sloužit jako „přírodní občerstvovna“ na
cestách po okolí.

KRAJINA JE NAŠE
ZRCADLO – národní
spolupráce MAS

Projekt seznámil partnery z MAS v Královehradeckém
kraji s koncepčními postupy, jak v Železnohorském regionu pracujeme s veřejným prostorem a navazující
krajinou.
Železnohorský region v rámci dvoudenní exkurze
partnerů vedené RNDr. Bártou, při odborných
seminářích i ve zpracované publikaci Krajinotvorba
a práce s veřejným prostorem prezentoval to nejlepší,
co za poslední roky na území ŽR a v jeho obcích
vzniklo. Uvedená publikace je zpracovaná formou
„kuchařky“, jak postupovat při regeneraci určité
lokality a je určena subjektům, které se touto
činností zabývají.
Přidanou hodnotou projektu byla regenerace dožilého
a již nefunkčního sadu Na Lhůtách, kde bylo v dobrovolnickém režimu obyvateli ŽR vysazeno mnoho krajových odrůd ovocných stromů. Ty budou za několik

Dobrovolníci při výsadbě sadu Na Lhůtách

KROK ZA KROKEM
GEOPARKEM – spolupráce
MAS v rámci TO

Projekt řeší především nastavení funkčního systému
spolupráce v rámci 4 MAS (Železnohorský region,
Chrudimsko, Hlinecko, Skutečsko-KošumberskoChrastecko) s ohledem na efektivní výkon místního
destinačního managementu cestovního ruchu v turistické oblasti (TO) Chrudimsko-Hlinecko.

Krajina je naše zrcadlo
Krajina je naše zrcadlo

Prezentace litevských výrobcův Dobrušce

Mnozí návštěvníci jarmarku v Dobrušce mohli poprvé
ochutnat či vidět lokální produkci z Lotyšska a Litvy.
V září projekt vyvrcholil mezinárodním seminářem
s ukázkami forem odbytu lokální produkce a setkáním
výrobců (včetně našich) v Lotyšsku v Gulbene.

KRAJINOTVORBA
A PRÁCE
S VEŘEJNÝM
PROSTOREM

Návštěva areálů producentů v Lotyšsku
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Jednání pracovníků MAS a informačních center TO

Jedná se o kvalitní soubor analytických dat dle jednotné metodiky tak, aby s databází bylo možno pracovat v jakémkoli informačním centru celé TO. Cílem
detailní datové analýzy je odhalit veškeré lokální zdroje, plně je využívat a dále dle vhodnosti kombinovat.
Data budou prezentována v jednotné formě a také
tak budou přiblížena a nabídnuta uživatelům. Další
materiál nastavuje specifickou formu spolupráce jednotlivých aktérů, kteří se koordinací CR v TO zabývají,
tj. pracovníků MAS a informačních center, tak aby
vše bylo efektivní, s minimální časovou a finanční
náročností.
V další rovině projektu bude vytvořena řada materiálů
dle cílových skupin a jednotlivých témat, která jsou
málo zmiňována, např. co dělat v pondělí či za deště.
K prezentaci materiálů je nastavena odpovídající
kampaň a prezentace ve školách.

Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí
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Podporujeme zajímavé
aktivity našich členů
Muzeum zločinu - Hospoda
a penzion Ochoz u Nasavrk

Netradiční muzeum přináší návštěvníkům objektivní
pohled na černou stránku lidského bytí - svět zločinu,
na náročnost práce těch, kteří tento neblahý „vřed“
společnosti odstraňují. V dobovém prostředí jsou
umístěny figuríny nejslavnějších zločinců a kriminalistů
a popsány jejich životní osudy.
Tématika muzea se dotýká zločinnosti a kriminalistické práce. V Galérce se sešla vskutku svérázná
společnost - figuríny v životní velikosti, každá v dobovém oblečení a ve svém reálném prostředí.
Seznámíte se s Rytířem Toulovcem, Grázlem, Babinským, Vidocqem, Jánošíkem, Nikolou Šohajem.
Ale také s neštťastnicí z Chrudimi, která na začátku
90. let unesla malého Tadeáška, a nebo Kajínkem.
K vašemu příjemnému pobytu v GALÉRCE byla
vytvořena stylová hospoda s výbornou staročeskou
kuchyní. Součástí hospody je zahrádka s grilem pro
venkovní posezení, hlavně v letních měsících, kdy je
otevřená turistům a cyklistům. Vítané jsou i děti,
které si mohou hrát na pískovišti a v dětském koutku s trampolínou.

Samotný areál vznikal postupně dlouhá léta, provázen spoluprací obce Svinčany, mikroregionu
Heřmanoměstecko a Podhůří Železných hor a také
MAS Železnohorský region. Za pomoci nejrůznějších
dotačních podpor vznikl za deset let tento jedinečný
komplex.
Jak šla historie? Dřevěná rozhledna byla postavena
v roce 2004 a následovala realizace dalších projektů,
bylo zde vybudováno pódium, Stezka Budď Fit, spousta herních prvků pro nejmenší, oplocení a vysazena
zeleň. Po cca 7 letech užívání rozhledny bylo zjištěno,
že některé části dřevěné konstrukce jsou napadeny
dřevokazným hmyzem. Z tohoto důvodu se musela
nosná konstrukce rozhledny vyměnit za ocelovou
v rámci realizace Strategického plánu LEADER MAS
ŽR a spoluúčasti obou mikroregionů a obce.
V areálu se nachází i významná sochařská expozice,
která je doplňována o další dřevěnou či kamennou plastiku, která vznikne vždy právě při Tradicích
Železnohorského regionu.
Rozhlednu můžete navštívit jak pěšky, na kole či na
koňském hřbetě nebo přijet se sem podívat autem.

muzea i prodejny je v červenci a srpnu denně 9-11
a 13-16, mimo letní prázdniny po domluvě na tel.:
602 624 622. Po návštěvě muzea se zde můžete
projet v kočáře nebo na koni.

EA Hotel Kraskov

Hotel leží poblíž stejnojmenné obce v Železných horách
4 km od Sečské přehrady. Nově zrekonstruovaný hotel a chaty byly dříve známé jako oblíbené rekreační
středisko, dnes nabízí moderní hotelové služby pro
širokou klientelu. Hotel je vhodný pro rodiny s dětmi,
páry, pro pořádání kongresů a teambuildingů. Zázemí
hotelu nabízí sportovní vyžití na indoorovém a outdoorovém hřišti, wellness, venkovní i vnitřní bazén,
bowling, kvalitní kongresové služby a skvělou gastronomii. Krásná příroda Železnohorského regionu
nabízí bohaté vyžití. Od hotelu vedou cyklostezky
a turistické trasy.

Vesnické muzeum regionu

V roce 2014 jsme pro vás otevřeli Vesnické muzeumgalerii a Farmářskou prodejnu v Kovářově. V muzeugalerii naleznete expozici o vzniku, historii a životě lidí
v bojanovské oblasti, dále je zde proměnná expozice
-Rozhledny pardubického kraje. Farmářská prodejna
vám nabízí výpěstky a výrobky šikovných lidí z našeho
regionu. V nabídce jsou výrobky označené logem
ŽELEZNÉ HORY, regionální produkt. Provozní doba

V(t)ip karty

Chcete se stát VIP návštěvníkem turistické oblasti
Chrudimsko-Hlinecko? Vyzvedněte si zdarma turistickou V(t)IP kartu v některém z informačních center,
ve vybraných turistických cílech nebo ubytovacích
a stravovacích zařízeních oblasti. V(t)IP karta Vás
promění v hýčkaného hosta, kterému budou poskytnuty speciální a výhradní V(t)IP služby! O místech
poskytujících tyto služby naleznete informace na
www.navstevnik.cz.

Rozhledna Barborka
oslavila 10. narozeniny

Areál rozhledny Barborka v Horních Raškovicích
u Svinčan je tradičním návštěvním místem turistů
ze širokého okolí i z celé České republiky. V areálu
se každoročně koná řada tradičních akcí, mezi
nejvýznamnější patří Tradice Železnohorského regionu,
které se letos uskuteční v sobotu 13. června 2015.

Geoprůvodci Železných hor

Na území Geoparku Železné hory je pro návštěvníky
k dispozici řada informačních center, která každému
návštěvníkovi regionu poskytnout informace o zajímavých lokalitách.
Pokud chcete mít i odborný výklad přímo na místě,
tak nyní můžete. Nově v regionu disponujeme 4 geoprůvodci, kteří vás provedou naším geoparkem
a představí vám jednotlivá místa. Proškolení geoprůvodci z území Železnohorského regionu jsou:
Eva Mašínová, Táňa Holavová, Hana Böhmová a Luboš
Závorka.
Podrobné informace o geoparku naleznete na
www.geoparkzh.cz.
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Realizace Strategického plánu LEADER
Návrat ke kořenům 2008-2013,
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 cca 24 mil. Kč na 66 projektů
žadatelů z území. Průměrná výše dotace na
jeden projekt tak činila 375 000,-Kč.

6
7

Fiche 1 - Návrat ke kořenům
Náboženská obec Církve
československé– husitské v HM
Město H. Městec
Obec Rozhovice
Římskokatolická farnost
Turkovice u Přelouče
Farní sbor Českobratrské
církve evangelické v Hradišti
Město Ronov nad Doubravou
Vladimír Lašek

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

Fiche 2 - Obnova venkova
Nadace Bílý Jeřáb
Obec Hoštťalovice
Městys Bojanov
Obec Rozhovice
Obec Srnojedy
Obec Vyžice
Obec Bezděkov
Obec Mikulovice
Obec Ostřešany
Obec Lipoltice
Obec Úherčice
Obec Klešice
Obec Čepí
Obec Ostřešany
Obec Jezbořice
Město Heřmanův Městec
Obec Čepí
Obec Bezděkov
Obec Svojšice
Obec Lipovec
Obec Staré Jesenčany
Obec Ostřešany
Obec Lipoltice
Obec Hoštťalovice

1
2
3
4
5

8

V tabulce viz. níže vidíte jednotlivé realizované
projekty za celé období.

nitním způsobem (SCLLD) pro období realizace
2014-2020.

V ROCE 2015 NÁS ČEKÁ SLOŽITÁ FORMA
VÝBĚRU PRO REALIZACI STRATEGIE 20142020.

Na základě mnoha setkání a diskuzí s veřejností,
několikastupňového dotazníkového šetření,
výsledků práce členů tematických pracovních skupin byly stanoveny STRATEGICKÉ CÍLE
strategie 2014-2020, které budou postupně
naplňovány vašimi projekty (za splnění podmínek
daných jednotlivými operačními programy).

Region již prošel transformací právní subjektivity z občanského sdružení na zapsaný spolek.
Vytvořil a nastavil systém činnosti organizace
tak, aby splňovala náročné certifikační podmínky
Ministerstva zemědělství. V současné době dopracovává strategii území zpracovanou komu-

IC děda
Vševěda
Ráby

Regenerace zahrady u kostela Církve československé – husitské v Heřmanově Městci
Památky promlouvají
Oprava hřbitovní zdi v Rozhovicích
Oprava zvonu ve zvonici

Přelouč

Rekonstrukce historických varhan v evangelickém kostele v Hradišti
Oprava kulturních památek, malých památek a úprava jejich okolí
Vesnické muzeum regionu

Brloh

Srnojedy

i

Pardubice

Valy

Mokošín

Veselí

Bezděkov

Jedousov
Poběžovice

Staré
Jesenčany
Barchov

Třebosice
Dubany
Čepí
Dřenice

Choltice

Lipoltice

i

Mikulovice

Ostřešany

Litošice
Jeníkovice
Park. úprava nádvoří mlýna a zahrad, určených ke kult. akcím
Jezbořice
Chrtníky
Vytvoření klidové části obce
Urbanice
Třibřichy
Park v Bojanově
Svinčany
Sovolusky
Rozhovice
Klešice
Výsadba dřevin s funkcí biocentra
Svojšice
Bylany
Rozšíření hospodářského dvora, místní komunikace veřejného parkoviště
Turkovice
Chrudim
Oprava místních komunikací
Holotín Stojice
Lány
Regenerace centra obce Bezděkov
Bukovina
Heřmanův Městec
Načešice
Oprava komunikace 54/14 a chodníku 54/1 vč. Navazující zeleně
Sobětuchy
centrála
Podhořany
Načešice
regenerace areálu pro volnočasové aktivity
Železnohorského
Stolany
Obnova vybraných místních komunikací včetně regenerace zelených ploch
Hoštalovice
Morašice
regionu
Vyžice
Revitalizace návsi místní části Zdechovice obce Úherčice
Kostelec Uherčice
Úprava veřejných ploch
Lipovec
u Heř. Městce
Úprava plochy u Obecního úřadu v Čepí
Míčov-Sušice
Úprava veřejného prostranství
Bousov
Rabštejnská
Regenerace centra obce Jezbořice
Lhota
Žlebské
Prachovice Vápený Podol
Oprava chodníku v ulici Barákova v Heřmanově Městci
Chvalovice
Mladoňovice
Rekonstrukce veřejného osvětlení a veřejného rozhlasu v Čepí – 1. etapa
Ronov
nad Doubravou
Oprava místní komunikace, chodníku včetně výsadby zeleně
Lukavice
Licibořice
Rekonstrukce chodníků a výsadba zeleně v obci Svojšice
Stavební úpravy návsi v Lipovci
Biskupice
Třemošnice
Liboměřice
Obnova Obce Staré Jesenčany
Křižanovice
Kněžice
Úprava okolí školy v Ostřešanech
Nasavrky
České Lhotice
Za obec Lipoltice krásnější
Bojanov
Veřejný rozhlas

Fiche 3 - Živý venkov
1 Obec Klešice
Obnova a výstavba v oblasti sportu a volnočasových aktivit – rekonstrukce sportovních ploch
2 Obec Svinčany
Regenerace areálu rozhledny Barborka pro volnočasové aktivity
3 Obec Čepí
Stavební úpravy sálu Obecního domu v Čepí
4 Obec Veselí
Venkovní kuželna se zázemím ve sportovně rekreačním areálu Veselí
5 Obec Valy
Rekonstrukce provozního zázemí hřiště včetně přilehlých ploch
6 Obec Lukavice
Budova obecního úřadu - sanace vlhkého zdiva
7 Městys Bojanov
Odpočinkové zóny Bojanov
8 Město Seč
Výměna oken na budově Mateřské školky v Seči,okr.CHrudim
9 Sbor dob. hasičů Heř. Městec Rekonstrukce hygienického zařízení v hasičské zbrojnici
10 Obec Mokošín
Dětské hřiště
11 Obec Dubany
Oprava střechy na obchodě a hasičské zbrojnici (objekt č.p. 52)
12 Železnohorák, o.s.
Regenerace areálu Polánka pro volnočasové aktivity
13 Obec Krásné
Rekonstrukce bývalé školy na kulturně technické zázemí pro spolkovou činnost – I. Etapa
14 Český svaz chovatelů – ZO Svinčany Oprava venkovní fasády na budově chovatelského areálu ve Svinčanech
15 Obec Valy
Rekonstrukce Mateřské školy ve Valech
16 Obec Veselí
Renovace herního povrchu hřiště
17 Obec Valy
Rekonstrukce Mateřské školy ve Valech - 2. etapa
18 Základní škola Ronov n. Doub. Víceúčelové hřiště
19 Sulis
Hrajeme si s rytířem Sekolíkem
20 Obec Třebosice
Výměna střešní krytiny
21 Sbor dob. hasičů Heř. Městec Rekonstrukce hasičské zbrojnice
22 ZO Českého zahr. sv. Heř. Městec Oprava zahrádkářského domku
23 Obec Mikulovice
Vybavení školky
24 Sbor dob. hasičů Mladotice
Kompletní oprava střešního pláště a komínového tělesa obecní budovy
		
Fiche 4 - Poznání regionu
1 Obec Svinčany
ROZHLEDNA Barborka – výměna nosné konstrukce
2 Sulis
Ekostezka Země rytíře Sekolíka
3 Obec Srnojedy
Realizace III. etapy cyklostezky v obci Srnojedy
		
Fiche 5 - Krajina krásnější
1 Josef Hudec
Pořízení kolového traktoru
2 Zemědělská a.s. Horní Bradlo Nákup techniky
3 Zemědělská, a.s. Horní Bradlo Čištění kanalizací a meliorace
4 Kamil Holub
Stroje na údržbu travních porostů
5 Kamil Holub
Stroje na údržbu travních porostů – část 2
6 Zemědělská a.s. Horní Bradlo Údržba středisek
7 Jan Vašíček
Fixace skotu a manipulace s dobytkem
		
Fiche 6 - Cestovní ruch
1 Dana Zdražilová
Rekonstrukce Hotelu Lichnice

i

i

Seč

Běstvina

i

i

Libkov
Krásné
Hodonín

Horní

Bradlo

STRATEGICKÉ CÍLE SCLLD 2014-2020
1

Rozvoj potenciálu životního prostředí

2

Podpora rozvoje Národního geoparku
Železné hory

3

Rozvoj udržitelného regionálního
cestovního ruchu

4

Péče o architektonické dědictví
venkovské krajiny

5

Zemědělství a údržba krajiny

6

Podpora podnikání a aktivní prvky
zaměstnanosti

7

Občanská vybavenost obcí,
zvýšení kvality služeb

8

Podpora společenského, kulturního
života a celoživotního vzdělávání

ZPRAVODAJ VI. /2015
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Český systém kvality služeb
Český systém kvality služeb je dobrovolný inovativní nástroj, který systematickým způsobem pomáhá ke zvyšování kvality služeb v organizacích
v oblasti cestovního ruchu a v navazujících službách. Vlastníkem systému
je Ministerstvo pro místní rozvoj ČR.
Koncepce systému vychází z jednoduchých zásad řízení kvality, přičemž
jeho filosofiíLOGO
je poznání
potřeb zákazníka a neustálé zlepšování kvaMANUÁL
lity poskytovaných služeb v organizacích. Zapojeným organizacím systém
umožňuje postupně získat odborné i praktické znalosti z oblasti řízení kvality ve službách a další odborné kompetence, které mohou využít při roz-

voji svého podnikání. Úspěšné organizace získají prestižní, mezinárodně
srovnatelnou značku, která pro zákazníka představuje příslib ověřené
kvality služeb a zároveň je oceněním práce všech zaměstnanců organizace. Zaregistrovat se do tohoto systému můžete na www.csks.cz,
kde získáte i další potřebné informace.
Všem subjektům působícím v oblasti cestovního ruchu doporučujeme zapojit se do tohoto inovativního systému a přispět tak ke zkvalitnění poskytovaných služeb v regionu.  

INFORMAČNÍ SYSTÉM
ŽELEZNOHORSKÉHO REGIONU
Na území Železnohorského regionu v současné
době mohou turisté využívat služeb 5 informačních
center - Heřmanův Městec, 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
kalendář akcí vydávaný na každý měsíc, obohacený i akcemi z regionů sousedních.

V informačních centrech dovedeme návštěvníkovi
sestavit plán výletu dle jeho přání. Svůj výlet si
může doplnit celou řadou soutěží, které v regionu
probíhají a byly vytvořeny na základě spolupráce
informačních center regionu, jde např. o Velkou razítkovou soutěž Železnohorského regionu,
V(t)IP karty Chrudimska-Hlinecka, Geoquesting
Národním geoparkem Železné hory.
Informační centra jsou vnímána jako místa, která
slouží pro turisty – lidi, kteří přijeli „ z venku“.
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 se
zde dozví autobusové i vlakové spoje, 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 zprávy, které potřebujete
dostat k lidem v daném regionu, sdělte nám je
a uvidíte, jak to funguje.

Kontakty na turistická informační centra regionu:
Kancelář Železnohorského regionu
TIC Heřmanův Městec

TIC Nasavrky

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

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
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

KIC Města Přelouč

Masarykovo nám. 26, 535 01 Přelouč
Tel: 466 672 259, 739 480 292
E-mail: kic@ksmp.cz
Web: www.ksmp.cz

TIC Seč

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

#

SOUTĚŽNÍ KUPON
r. 2015

TIC Třemošnice

Vyplňte tajenku:

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

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 VI. /2015

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.
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Přijměte pozvání na tradiční akce
v Železnohorském regionu
“VÍTEJTE I VY”
v roce 2015
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
Zimní táboření na Lichnici
V letošním roce čeká počátkem února „otužilce“ již
42. ročník. Milovníci sněhu, ledu a Lichnice mohou
tento 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.
Den otevřených dveří Agrometall
Zemědělskou a komunální techniku si můžete přijít
prohlédnout do Nového Dvora u Heřmanova Městce
ve dnech 10. a 11. 3. 2015.

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 16. – 19. 4.
Čtvrtek 16. 4.: Prezentace novinek pro profesionály
v CR – akce pro pozvané odborníky.
Pátek 17. 4.: Den otevřených dveří ve všech infocentrech regionu s prezentacemi novinek v CR – akce pro
veřejnost a školy.
Sobota 18. 4.: Putování za poznáním regionu - autobusové putování po zajímavostech a lokalitách regionu
– akce pro veřejnost.
Neděle 19.4.: Dny otevřených dveří památek, zajímavostí a podnikatelských areálů – akce pro veřejnost.
Ukázky techniky a výcviku jednotky SDH Heřmanův
Městec
Každoroční ukázky hasičské techniky shlédnete
v Bažantnici v Heřmanově Městci. Současně bude
probíhat přednáška o požární prevenci, která se
uskuteční v hasičské zbrojnici. Ukázky proběhnou
24. 4. 2015 od 8:00 hodin. Akce je zaměřena na
školní kolektivy a děti a slouží jako prevence.
Tradiční nedělní trhy ve Valech
Každou neděli dopoledne můžete navštívit tradiční
trhy ve Valech, kde si můžete zakoupit, regionální
výrobky a výpěstky z regionu. Je zde i celá řada
dalších zajímavých věcí pro váš každodenní život.

Velikonoční trhy na Seči
Město Seč pořádá v neděli 5. 4.2015 Velikonoční
trhy v parku na náměstí Prof. Č. Strouhala.
Velikonoce na Babiččině dvorečku v Licibořicích
Na Velikonoční pondělí si Vás dovolujeme pozvat
na Babiččin dvoreček v Licibořicích, kde pro Vás bude
připraven bohatý program s pomlázkou.
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Hasičská soutěž v heřmanově Městci
V neděli 17. 5. 2015 proběhne v Heřmanově Městci
ještě další tradiční akce, kterou je hasičská soutěž
O pohár starosty města a O Putovní pohár Ondry
Sachse.
Muzejní noc v Nasavrkách
Sdružení Boii pro Vás připravilo na noc 23. 5. 2015 již
tradiční muzejní noc v Keltské expozici v Nasavrkách.

10. ročník festivalu Polanského Přelouč
31. 5. 2015 - Slavnosti budou probíhat hlavně na
náměstí TGM Přelouč a v přilehlých prostorách.
K vidění budou stánky s tradičními řemesly, koňská
spřežení, dobový průvod historických osobností
městem, dechové kapely, tvorba autorských děl
v průběhu oslav na zadané téma.
Hardcore Extreme Days
Tradiční setkání motorkářů v autokempinku Konopáč
se uskuteční 12. - 14. 6. 2015. Velice zajímavý
bude i doprovodný program, krom známých kapel se
můžete těšit na tradiční vyjíždďku a také na celou řadu
oblíbených i méně oblíbených motorkářských soutěží.
Tradice Železnohorského regionu
VIII. ročník akce se uskuteční v Areálu rozhledny Barborka v Horních Raškovicích 13. 6. 2015. Akce je
zaměřena na tvůrčí dílny tradičních řemesel regionu
vedené přímo umělci a řemeslníky. Bohatý doprovodný
program v plně vybaveném přírodním areálu. Navazuje
večerní program – Svatojánská noc.

Vítání jara
Pravidelný turistický pochod se uskuteční 21. 3.
2015 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 28. 3. 2015 proběhne vodácký Sjezd řeky
Chrudimky. Následující víkend 3. až 5. 4. 2015 se
uskuteční tradiční Odemykání řeky Doubravy. Akcí se
účastní stovky aktivních vodáků i spousta přihlížejících.

Malá cena Nasavrk
Už 40. ročník přespolního běhu pro děti a mládež
v Kaštance v Nasavrkách se uskuteční 8. 5. 2015.
Děti jsou rozděleny do 7 kategorií podle věku, běží
tratě od 45 m do 1750m. Pořádá TJ Sokol Nasavrky.

Ptačí neděle u rybníka Hluboký
26. 4. 2015 proběhne akce poznávání flóry a fauny
nedaleko Libáně u Nasavrk. Ukázky odchytu a určování
ptactva spojené s prohlídkou loveckých trofejí
a zbraní.
Vítání ptačího zpěvu v Heřmanově Městci
Nově vzniklá každoroční tradice odchytu a určování
druhů zpěvného ptactva 1. května u brodu potoka
Konopka mezi Konopáčem a Heřmanovým Městcem.
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.

Zpívání chrámových sborů
V zámeckém areálu v Cholticích proběhne 20. 6.
2015 tradiční zpívání chrámových sborů. V rámci této
akce můžete také přijít ochutnat regionální speciali-
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Přijměte pozvání na tradiční akce
VY ”
I
E
T
v Železnohorském regionu
J
on
“ VÍleTznEohorský regi
v roce 2015
Že
ty do zámecké restaurace, kde vám certifikovaný
výrobce Železných hor pan Raba nabídne např.
vyhlášená Zámecká medová žebra nebo Choltické
koláče.
Hudební léto v kostele sv. Bartoloměje
Jako již každý rok, tak i letos proběhne v kostele
sv. Bartoloměje v Heřmanově Městci Hudební léto.
Během letních měsíců se můžete těšit celkem na
5 koncertů, které budou probíhat vždy v neděli od
17:00 hodin každých 14 dní, přičemž první koncert se
uskuteční 21. 6. 2015.
Nasavrcká paleta
Po celé letní prázdniny bude nasavrcký zámek hostit
45. ročník Nasavrcké palety, svoje díla představí výtvarníci z Unie výtvarných umělců Pardubického kraje.
Výstava bude doplněna Nasavrckým hudebním létem
- několika koncerty, při nichž umělci vystupují v prostorách galerie. Zahájení těchto dvou významných akcí
proběhne 20. 6. 2015.

Noční soutěž v požárním sportu na Seči
Tradiční noční hasičská soutěž se chystá na pátek
21. 8. 2015 Tzv. „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 21. a 22. 8. 2015,
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.

Letní festivaly v Třemošnici
12.7. se koná na hradě Lichnici festival - Folk na Lichnici a 18.7.na koupališti Čwachták fest, oba koncerty
mají i doprovodné programy, občerstvení apod.

Lughnasad svátek keltské kultury
Oslavu letního keltského svátku Lughnasadu připravil
spolek Boii od pátku 31. 7. do neděle 2. 8. Chystá
se bohatý kulturní program, hudba, tanec, ukázky
keltských řemesel, přednášky, tradiční trhy, hry
a soutěže. Akce se koná od pátku navečer, v sobotu
a v neděli po celý den na nádvoří, v zámecké zahradě,
v zámku a na náměstí v Nasavrkách.

Slavnosti jedlých kaštanů v Nasavrkách
Ve dnech 12.10. - 25.10. 2015 navštivte Muzeum
zločinu, hospodu a penzion Galérka v Ochuzi. Budou
zde probíhat dílčí akce zaměřené na jedlé kaštany.
V rámci oslav proběhne Nasavrcké kaštanobraní od
pátku do neděle 16. - 18.10. 2015.
Přednášky Společnosti přátel Železných hor
V polovině října bude opět zahájen tradiční cyklus
podzimně-zimních přednášek, které pořádá Společnost
přátel Železných hor v Multifunkčním centru
v Heřmanově Městci. Přednášky se konají pravidelně
v polovině měsíce vždy ve středu od 18:00 hodin.

Letní kino v Autokempinku Konopáč
Letní měsíce si můžete zpříjemnit v letním kině
v Autokempinku Konopáč, připraveny pro Vás budou
nejnovější filmy.
Program kina naleznete na www.zeleznehory-hm.cz.
Divadlo v Mladotickém mlýně
V letošním roce proběhne divadlo na mlýně 4. 7.
2015. Více o divadle či jiných akcí na mlýně se dozvíte
na www.mladotickymlyn.cz.

Choltické podzimní slavnosti
Navštivte zámecký areál v Cholticích 28. 9. 2015
a vyzkoušejte si vyrobit svůj vlastní výrobek pod dohledem regionálních výrobců. Můžete se také projít zámeckým parkem, prohlédnout si muzeum a kapli nebo
zavítat do zámecké restaurace a ochutnat místní certifikované speciality vytvořené z regionálních surovin.

Bartolomějská poutť
O víkendu 28. až 31. 8. 2015 můžete přijet se svými
dětmi na poutť do Heřmanova Městce Budete mít
možnost se pobavit na houpačkách a dalších atrakcích.
Hry bez hranic
Tradiční soutěž ve sportovních i jiných disciplínách
smíšených družstev z 10 obcí v severní části
Železnohorského regionu se uskuteční na přelomu
srpna a září. Bohatý doprovodný program. Divácky
velmi atraktivní.
Babí léto na Železných horách
V areálu autokempinku Konopáč proběhne 18. a 19.
9. 2015 jubilejní 20. 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.
Prodejní chovatelská a zahrádkářská výstava
SVINČANY 2015
Prodejní chovatelská a zahrádkářská výstava proběhne
ve dnech 19. a 20. 9. 2015 výstava drůbeže, králíků,
holubů, nutrií, morčat, okrasného ptactva, akvarijních ryb, ovoce, zeleniny a květin. Stánkový prodej
chovatelských a zahrádkářských potřeb, doprovodný
kulturní program.
Předávání cen Františka Filipovského za dabing
19. 9. 2015 - 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.

Rozsvícení vánočních stromů
Každoročně se v sobotu před první adventní nedělí
rozsvítí Vánoční strom v Seči, Ronově nad Doubravou
a v Třemošnici. To vše
vyvrcholí v neděli při
tradičním rozsvícení
v Heřmanově Městci,
kde je vystaven také
vyřezávaný Betlém
od pana Josefa Cipryána. Odpoledne je
zpestřeno bohatým
kulturním programem
a vánočními trhy. I jiné obce rozsvěcí své
vánoční výzdoby v tento
čas.
Advent
na Choltickém zámku
Vánoční jarmark spojený s prodejem regionálních produktů ze Železných hor
se uskuteční 5. 12. 2015. V rámci odpoledního programu
proběhne vánoční koncert v zámecké kapli.
Vánoční koledy s rozdáváním Betlémského světla
Na Zlatou sobotu 19. 12. 2015 se tradičně v Mladotickém mlýně scházejí děti i dospělí na představení
Dětského studia Divadla ve mlýně a koncert vánočních
koled různých amatérských kapel.
Vánoční koncerty v Železnohorském regionu
V období poklidných vánoc můžete navštívit mnoho
Vánočních koncertů, na které Vás zvou města i obce
Železnohorského regionu. Mezi již tradiční patří koncert v Heřmanově Městci, Nasavrkách, Třemošnici,
Seči, ale také třeba v Jezbořicích, Svinčanech,
Klešicích a dalších obcích.
Štědrovečerní troubení z kostela sv. Bartoloměje
Na Štědrý den před sváteční večeří můžete přijít na
náměstí Míru v Heřmanově Městci, kde se jako každý
rok v 16:00 hodin rozezní troubení z věže kostela
sv. Bartoloměje.
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