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AKTIVITy V reGIonU

V roce 2005 jsme neměli představu, kam 
se náš region bude ubírat, jak se bude vyví-
jet, zda bude přínosem pro náš venkovský 
kraj, pro nás samé – zda je to dobrý krok jej 
založit. Na počátku byli aktivní předsedové 
mikroregionů (jenž se stali i hlavními iniciátory 
založení organizace), kteří už cca od r. 2000 
mobilizovali k činnosti „své“ členské obce 
a realizovali akce společně i bez zastřešující 
organizace MAS Železnohorský region. 
Prostě jen z dobré vůle něco vhodného 
pro lidi udělat. A uděláno bylo dosti zásad-
ních věcí. Dohodly, zpracovaly se projekty 
a vyznačily první regionální cyklotrasy, které 
jsou dodnes základem volnočasových akti-
vit. Začal se tvořit společný marketing aktivit  

v podobě tematických informačních panelů 
v terénu, značení turistických cílů a map  
a materiálů pro turisty. Nainstaloval se první 
mobiliář, abychom si mohli při procházkách 
odpočinout v přírodě. Upravovaly se návsi, 
aby se nám příjemně žilo. Vybudovaly se roz-

hledny Boika a Barborka, abychom si náš 
kraj mohli prohlédnout z nadhledu.
Od těchto víceméně spíše citových než 
řízených aktivit se za 12 let urazila dlouhá 
cesta. Nastavila se profesionalizace čin-
nosti organizace – Železnohorského regio-
nu. Postupně se zvyšovala odbornost před-
stavitelů a pracovníků. Stabilizovalo se finan-
cování aktivit a chodu organizace. Budovalo 
se technické zázemí. Zapojilo se do činnosti 
mnoho aktivních lidí. Vytvořily se konkrétní 
aktivity od místních dobrovolnických po 
mezinárodní projekty. To vše za cenu mno-
ha a mnoha hodin práce víceméně v do-
brovolnickém režimu s osobním přístupem 
– zvyšovat kvalitu poskytovaných služeb pro 
náš region dle variantní potřebnosti subjektů 
a lidí.
Rozvoj, funkčnost a propojování regionál-
ních partnerství v jakékoli oblasti je základní 
podstatou činnosti organizace typu MAS. 
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Při příležitosti dvanáctého výročí 
založení Železnohorského regio-
nu (22. 6. 2005) a konání valné 
hromady v místě založení, v zá-
mecké restauraci v Cholticích, 
jsme si všichni položili výše uvede-
nou řečnickou otázku. Posuďte, 
zda byla na místě. 

Cesty za poznáním – vyhledávání příkladů dobré praxe

Síla partnerství

Prezentace aktivit ŽR na národní a mezinárodní úrovni

Činnost představenstva ŽR – v klidu a s úsměvem 
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podpora odbytu místní produkce zvyšování kvality služeb v CR destinační management
cestovního ruchu v obou TO i MAS

ŽR

celková propagace regionu, osvěta
o lokálních zdrojích

celoživotní vzdělávání podpora činnosti členů spolupráce s partnery

HL. VÝBĚR

DALŠÍ VÝBĚR
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Založení Oblastního destinačního managementu 
TO Chrudimsko-Hlinecko a Pardubicko

Jedná se tedy víceméně o neomezené pole 
působnosti. Samozřejmě je vždy však pod-
statné respektovat zdroje a potřeby svého 
regionu. To vše je součástí aktuální rozvojo-
vé strategie, na jejíž tvorbě se podílelo velké 
množství místních lidí s pestrou odborností. 
Už při jejím zpracování a projednávání, které 
trvalo díky velmi vlažnému tempu našich 
státních úřadů více než dva roky, se ukáza-
la naše síla. Brousily se názorové hrany, 
ladily se střety zájmů, hledaly se průsečíky 
činností tak, aby jedna aktivita měla mno-
honásobný efekt, což se nám společně 

vrací především ve finanční efektivnosti při 
jejich realizaci. Při této praktické lekci „part-
nerství“ jsme položili základ jednání ve formě 
vzdělanostní aliance. Tedy tak, že do řízení 
a činnosti organizace je zapojeno maxi-
mum místních odborníků z mnoha oblastí 
prostřednictvím jejich členství, partnerství či 
dobrovolnictví.
Vzhledem k současné šíři a objemu rea-
lizovaných aktivit bylo tedy velmi vhodné si 
otázku v úvodu položit. Byly představeny 
hlavní oblasti aktuální činnosti a po diskuzi 
se členové vyjadřovali o prioritách, na které 
by se činnost organizace měla zaměřit (viz 
tabulka hlavní výběr) a které aktivity by se 
měly realizovat v návaznosti (viz tabulka další 
výběr). 
Z výsledků „hlasování“ je patrné, že členové 
dávají prioritu činnostem pro ně nejbližším 
– podpora členů samotných a celková 
prezentace regionu. Tento výsledek má 
jasnou logiku. Železnohorský region pod-
poruje své členy, aby vytvářeli jedinečné 

aktivity zhodnocující lokální zdroje, které 
jsou následně součástí celkové prezentace 
území, jež je jedním z nástrojů pro zajištění 
hospodářské stability území. To je vhodné 
a vyvážené naplňování principu bioeko-
nomiky. To je náš společný směr do bu-
doucna.

Kateřina Korejtková, koordinátor aktivit

Rok 2017 byl ve znamení velkých změn v koordinaci destinačního mana-
gementu cestovního ruchu. Protože Železnohorský region má rozvoj dané 
oblasti jako jasnou prioritu, zcela přirozeně se stal iniciátorem a zakladatelem 
dvou sousedících turistických oblastí (TO), kam zasahuje jeho území, viz 
mapka: Chrudimsko-Hlinecko, z.s. a Pardubicko – Perníkové srdce Čech, 
z.s. Tuto iniciativu a snahu vyvíjet činnost na bázi partnerství na území jed-
notlivých TO (území okresů Pardubice a Chrudim) podpořil Pardubický kraj 
finančním nástrojem s výhledem na 4 roky. Jedná se o velmi efektivní krok, 
kdy můžeme společně plánovat a realizovat dlouhodobější aktivity.
Obě organizace pro výkon oblastního destinačního managenentu jednotlivých 
TO budou i nadále pracovat efektivně prostřednictvím svých zakladatelů (MAS 
ŽR jedním z nich), kteří disponují vazbami mezi subjekty ve svých svrchovaných 
územích a v rámci svých aktivit. Pro obyvatele, podnikatele, neziskové orga-
nizace, návštěvníky, certifikované producenty, partnery a další nenastane žádná 
změna. Zakladatelé i nadále budou realizovat samostatné aktivity nezávisle na 
sobě. Budou se však informovat a respektovat do té míry, aby výsledky jednot-
livých projektů byly využitelné pro celou turistickou oblast.
Dle vhodnosti budou realizovány společné projekty v území. Bude se tedy 
jednat o koordinovaný mix aktivit, který povede k jasnému a konkrétnímu cíli 
– podpořit rozvoj udržitelného cestovního ruchu, který povede ke zvýšení eko-
nomického prospěchu venkova.

Veliny

Turistická oblast 
Chrudimsko-Hlinecko

Turistická oblast Pardubicko

Prezentace lokálních zdrojů a produkce ŽR

Prezentace projektů z území ŽR partnerským regionům

Specifický cíl 2.1. Zlepšení marketingu - propagace turistického ruchu
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AKCe A lIDé 2017

Zahajovací nedělní koncert XIII. ročníku me-
zinárodního festivalu „Hudební léto v kostele 
sv. Bartoloměje“ se setkal s nadšenými 
ovacemi publika, které zaplnilo kostel sv. 
Bartoloměje. A jak indický dirigent Debas-
hish Chaudhuri, tak skvělá klarinetistka 
Anna Paulová byli skutečnými ozdobami 
zahajovacího koncertu.
Po úvodní české stopě v podobě až ro-
manticky znějící Suity pro smyčce Leoše 
Janáčka zazněl právě slavný Mozartův Kon-
cert pro klarinet a orchestr A dur. Vskutku 
klenot mezi všemi instrumentálními koncerty, 
které byly kdy zkomponovány, dal vyniknout 
umění mladé laureátky mezinárodní soutěže 
Pražského jara 2015 Anně Paulové. Vyvr-
cholení koncertu potom obstarala Beethove-
nova Symfonie č. 1 C dur v brilantním podání 
Komorní filharmonie Pardubice. Energický di-

rigent indického původu Debashish Chaud-
huri dodal celému provedení nevšední ráz 
plný zaujetí pro drobné detaily i plnost zvuku 
celého orchestru. Závěrečný aplaus publika 
byl vyjádřením a oceněním nejen kvality in-
terpretace skvěle připraveného orchestru, 
ale i vyjádřením pocty autorovi samotnému. 
Evropská hudební scéna si v letošním roce 
připomíná 190. výročí od úmrtí tohoto ve-
likána a festival se připojil k připomenutí této 
osobnosti vídeňského klasicismu.
Po tomto hudebním skvostu pokračoval 
festival za 14 dní v neděli 25. června od 
17 hodin externím koncertem na nádvoří 
heřmanoměsteckého zámku, kde se před-
stavil proslulý slovenský soubor Cigánští Dia-
bli. Unikátní projekt „Ohnivá klasika“ nabídla 
hudební aranžmá skladeb klasiků, jako jsou 
J. Brahms, N. Paganini či G. Bizet v ohnivém 

spojení s hudebními žánry etno, world mu-
sic, jazz, cikánská hudba, flamenco a mnohé 
další. Byli svědky jedinečného stylu známého 
jako „Gypsy Devils Style“. Další koncerty 
následovaly v pravidelném rytmu 14 dnů 
a nabídly společné oslavy krásné hudby 
prezentované špičkovými interprety pro vní-
mavé a pozorné publikum.

Marek Výborný

První výjezdní seminář na naše území 
se uskutečnil 7. a 8. února, kdy k nám 
v rámci projektu MAP ORP Nymbursko 
přijeli zástupci škol MAS Český les a MAS 
Podlipansko. V průběhu semináře navštívili 
zámecký areál Choltice, s Táťánou Hola-
vovou se prošli metodou Nordic Walking 
kolem pekelských rybníků a pro učitele 
byl následně připraven workshop „Psy-
chohygiena a relaxační techniky v praxi“. 
Pro členy řídících týmů proběhl pracovní 
seminář „Výměna zkušeností v praxi nositelů  
a realizačních týmů MAP“. Pracovního 
semináře se zúčastnily týmy MAP ORP 
Chrudim, Pardubice, Žamberk, Králíky, Ústí 
nad Orlicí, Česká Třebová, Nymburk, Kolín, 
Horažďovice, Sušice, Klatovy. Druhý den 
se účastníci podívali do Základní školy na 
Seči a na závěr poobědvali v Kruhu zdraví 
v Chrudimi.
5. dubna k nám zavítali zástupci MAS 
Pošumaví, kteří přijeli na konferenci „Inovace-
mi a vzděláváním k rozvoji regionů“, která se 

konala 6. dubna na Univerzitě v Pardubicích 
a MAS ŽR byla jejím spolupořadatelem. MAS 
Pošumaví navštívila Základní školu praktic-
kou a židovské památky v Heřmanově 
Městci a Perníkovou chaloupku v Rábech. 
U příležitosti desátého výročí zasazení 
stromu oskeruše u nás v regionu, na konci 
dubna přijeli zástupci z MAS Strážnicko. 
Program byl opravdu bohatý s návštěvou 
a obědem v zámeckém areálu v Cholticích. 
Na rozhledně Barborka proběhla kontrola 
růstu vysazené oskeruše. Na Lhůtách si 
návštěva prohlédla obnovu zanikého sadu 
a dále zamířila k bratrům Navrátilům do 
Kraskova. Večer proběhlo setkání zástupců 
MAS v Autokempinku Konopáč. Druhý 
den jsme navštívili Základní školu na Seči, 
regionální prodejnu Heřmánek a kancelář 
MAS v Heřmanově Městci. Na závěr 
proběhla prohlídka obce Čepí. Na podzim 
na oplátku vyrazili zástupci naší MAS v rámci 
semináře Regionální školy obnovy a rozvoje 
venkova na území MAS Strážnicko, kde 

také poznávali jejich realizované projekty.
Náš region navštívili 30. května i zástupci 
MAS z Gruzie, aby zde získali zkušenosti, 
jak realizovat metodu LEADER. Setkání bylo 
zahájeno na zámku v Cholticích slavnost-
ním obědem s regionálním produktem „Zá-
mecká medová žebra“. Po obědě násle-
dovalo představení projektů realizovaných
na rozhledně Barborka a pak představení
rodinné agrofarmy na Lipině.
V rámci konference Venkov, která probíha-
la v Dřítči 1. až 3. listopadu, proběhla 
exkurze na naše území, kdy zájemci navštívili 
Stezku Rytíře Sekolíka v Horeckém dvoře 
u Jedousova a Rodinnou agrofarmu Lipina, 
kde ochutnali certifikované mléčné výrobky.
Všechny návštěvy byly u nás spokojené, 
vděčné za všechny získané informace 
a překvapené krásou a schopnostmi celého 
regionu. Poděkování patří všem členům 
a přátelům Železnohorského regionu, kteří 
se akcí zúčastnili a představili své projekty 
a zajímavé aktivity. 

www.zeleznohorsky-region.cz

Koncert k poctě L. van Beethovena zahájil 
Hudební léto v Heřmanově Městci

Návštěvy u nás v regionu 
O tom, že Železnohorský region má co nabídnout, svědčí i řada návštěv  
z partnerských MAS, které k nám přijely získávat zkušenosti.
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Kaple v Deblově vznikla recyklací dvou 
nefunkčních trafostanic, které hyzdily návsi 
místních částí v Mladoňovicích a Deblově.
Původní myšlenka přestavět trafostanici na 
kapli vznikla v roce 2010, ale až v adventu 
roku 2013 byl pozván Ing. Arch. Jan Klimeš, 
který vyhotovil studii a projektovou dokumen-
taci stavby. V průběhu roku 2014 bylo získáno 
stavební povolení, otevřena veřejná sbírka 
a také vysvěcen základní kámen. Vlastní stav-
ba byla zahájena v květnu roku 2015. Dne 
2. října 2016 proběhlo slavnostní otevření.
Kaple je zasvěcená Strážným andělům 
a je v ní instalován zvon vysvěcený jako 
„andělský“, který byl odlit ve slavné zvonař-
ské dílně Leticie Dytrychové v Brodku 

u Přerova. Má průměr 55 cm, váží 92 kg, 
ladění G2 a je ozdoben reliéfním obecním 
znakem obce Mladoňovice. Na spodní 
obrubě zvonu jsou názvy všech místních 
částí obce.
Architektura objektu vychází z archetypu ev-
ropské zvonice. Kaple byla navržena v mini-
malistickém stylu bez jakýchkoliv historizu-
jících detailů. Přízemí je prostorem s výtvarně 
řešenou skleněnou stěnou, za kterou je 
technický prostor se skladem a žebříkovým 
výlezem do zvonice. V té je tradiční dřevěná 
zvonová stolice a zvon. Skleněná pískovaná 
stěna je ideovým těžištěm kaple. Je dělená 

do jednotlivých polí s křesťanskými sym-
boly (alfa – ryba, omega – kalich a kříž). 
V hlavním centrálním poli je andělský motiv 
(vzhledem k patronům a zasvěcení kaple). 
Výtvarný účinek stěny se mění podle inten-
zity protisvětla ze zadního okna v závislosti 
na počasí a úhlu slunečního svitu. Funguje 
tak na principu kostelních vitráží.  Součástí 
výtvarného řešení je vnitřní i vnější osvětlení. 
Kaple se zvonicí je objekt v majetku obce, 
který je veřejnosti běžně nepřístupný, ale 
návštěvník má možnost nahlédnout do in-
teriéru zvenčí celoprosklenými vstupními 
dveřmi. Každodenní polední zvonění probí-
há automaticky.
Vážní zájemci si mohou objednat exkurzi na 
tel. čísle 469 685 160, 605 484 333. Ostatní 
informace na www.obec-mladonovice.cz.
        Ivana Blehová – Mladoňovice

V pondělí 22. května 2017 se konalo oficiální 
otevření rozhledny na Lichnici. Do roku 1997 
zde stála původní dřevěná vyhlídka, která byla 
kvůli špatnému technickému stavu stržena. 
V roce 2007 se začalo uvažovat o zno- 
vu vybudování vyhlídky. V roce 2010 projekt 
získal stavební povolení, které bylo kvůli do-
taci v roce 2014 prodlouženo o další dva roky. 
Rozhledna vznikla za podpory Pardubic- 

kého kraje, Mikroregionu Železných hor tj. 
11 sdružených obcí, města Seče a dalších 
sponzorů.
K rozhledně vede dřevěné schodiště. Je 
vysoká 10 m a tvořena z 15 dřevěných 
a 48 železných schodů, umístěna na třech 
ocelových pilířích ukotvených do betonové-
ho základu. Dva pilíře jsou nosným prvkem 
vyhlídkových podest. Třetí pilíř je opěrným 
bodem pro spirálovité schodiště. Kon-
strukce není vzhledem k ochraně památky 
spojena se zdivem hradní věže. 
Inspirací pro jméno rozhledny se stala 
pověst o kruté panně Miladě. Rozhledna 
byla slavnostně pokřtěna. V současné 
době zbývá jen vyřešit problém s par-
kováním, což značně omezuje návštěvníky 
této historické památky.

Tereza Mrázková, Zdeněk Sasín ml.

Západně, asi 3 km od Heřmanova Městce, 
se na nedalekém návrší nachází malebná 
vesnička Horní Raškovice,  která územně 
náleží k obci Svinčany. Není složité v místě 
zaniklých lomů objevit areál, který je chlou-
bou svazku obcí nesoucí název Podhůří 
Železných hor. V roce 2004 zde byla 
vystavěna rozhledna Barborka a v násled-
ných letech byl areál doplněn o technické 

zázemí, sochařská díla a herní prvky. Roz-
hledna Barborka otvírá krásné pohledy na 
rozsáhlé území Polabí a do Železných hor. 
Za jasného počasí  jsou vidět Krkonoše, Ji-
zerské a Orlické hory a také část Jeseníků. 
Neméně zajímavé pohledy jsou i do historie 
vlastního místa. V místních lomech se těžil 
křemitý velkozrnný slepenec a křemenec, 
ze kterého se od roku 1541 vyráběly mlýn-
ské kameny, které byly známé v celém 
Českém království. Raškovice patřily pod 
panství choltické a mlýnský kámen se dos-
tal i do znaku městečka Choltice. Těžba ka-
mene byla zařazena pod hornickou činnost 
a horníci mají patronku svatou Barboru, 
proto také rozhledna, která stojí v Horních 
Raškovicích v místech vytěžených lomů, 
dostala název Barborka. Za léta své činnosti 
si areál rozhledny Barborka získal velkou 
přízeň turistů a návštěvníků, hlavně rodin 

s dětmi, kteří zde tráví volné chvíle v pěkném 
a zajímavém prostředí přírody Železných 
hor. Závěrem roku 2017 byl areál obohacen 
o zajímavou sbírku hornin. Z podnětu  přátel 
a příznivců rozhledny Barborka, za od-
borného přispění Geoparku Železné hory 
a finančního zajištění mikroregionu Podhůří 
Železných hor a obce Svinčany bylo vybu-
dováno 12 stanovišť, kde jsou umístěny 
kameny z okolí a hlavně z různých lomů 
Železných hor, ve kterých se nalézá úžasné 
množství hornin různého stáří a původu. Vše 
je uspořádáno do  výtvarně hodnotných se-
skupení, včetně informační tabule s jejich 
popisem. Nově vzniklý geopark na Barborce 
nabízí nejen množství informací o geologic-
kém složení Železných hor, ale i dokládá, že 
dobrá myšlenka v přátelském prostředí jeho 
tvůrců dává záruku vzniku hodnotného díla.

Jan Málek – Choltice, Josef Blažek – Svinčany

Českým stromem roku 2016 se 
stala 800 let stará lípa malolistá 
rostoucí nedaleko bývalé tvrze 
v obci Lipka u Horního Bradla.
V únoru 2017 získala třetí místo 
v soutěži Evropský strom roku. 
Zajděte se na krásný strom podívat. Lípa 
roste u cesty směřující od panského sídla 
na Lipce k bývalému hřbitovu, který je dnes 
upravený jako hrobka původních majitelů 
panství Kustošů. První panské sídlo zde 
postavili ve 13. stol., a tak lípa vítala na svět 
mnoho narozených na Lipce a pak je zase 
vyprovázela při jejich poslední cestě. Tradu-
je se, že láska partnerů, kteří se pod lípou 
pomilují, bude nesmrtelná.

Foto Ludvík Plašil, www.stromroku.cz

Obecní kaple 
se zvonicí v Deblově

Vyhlídka Milada 

Kameny Železných hor na Barborce

Lípa na Lipce, 
strom roku 2016
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loKÁlnÍ ProDUKCe

Rodinu certifikovaných výrobků Železné hory, 
regionální produkt rozšířila paní Ilona Hovorková 
svým Řemeslem pro radost.

Zabývá se převážně výrobou korálkových oz-
dob, náušnic, přívěšků či talismánků. Dále si 
můžete vybrat mezi výrobky z papírového pedigu 
a v  neposlední řadě můžete potěšit nejen své 
nejmenší ručně vyřezávaným lampiónem či 
lucerničkou. Zkrátka i drobnost pro radost může 
být na zakázku.
Jarní certifikace obohatila řadu certifikovaných 
výrobků o tři udělené certifikáty ŽELEZNÉ HORY, 
regionální produkt a jednomu výrobku byl po 
roční pauze certifikát obnoven.
Pan Mgr. Miroslav Kroulík v Naší DOBRÉ pekár-
ně peče kvasové chleby a pečivo tradičním 

řemeslným způsobem, kdy nepotřebujete žádné 
„zlepšující“ přípravky, ale pouze kvalitní mouku, 
dostatek času a šikovné ruce.

Druhou certifikovanou se stala paní Jana No-
votná ze Zaječic, která certifikovala výrobek Zmrz-
lina Zaječice. Zmrzlinu vyrábí sama ze smetany 
a ovocného pyré.  V jejích dortech a čokoládových 
pralinkách se odráží dlouholeté zkušenosti 
cukrářky.
Posledním žadatelem o cetifikaci byla paní Jana 
Baboráková z Chrudimi s výrobkem „Jsem 
Pecka – ovocné a bylinné sirupy za studena liso-
vané“. Lisováním za studena zůstanou v sirupu 
veškeré cenné látky a vitamíny. Do receptů vkládá 
zkušenosti získané po generace.

Pan Josef Lojda ze společnosti Trikam, v.o.s. 
z Nasavrk obnovil certifikaci výrobku Železno-
horská medovina. Celkem je v Železných horách 
47 certifikovaných producentů.

www.regionalni-znacky.cz/zelezne-hory

Na nádvoří pivovaru ve Žlebských Chvalovicích 
jste měli možnost 19. srpna 2017 ochutnat pět 
druhů piva a ovocné limonády na prvním festivalu 
regionálních produktů. Nechyběl ani býk na rožni 
a výrobky od místních regionálních producentů.  
„Vím, co jím a podporuji místní produkci“ bylo 
hlavním heslem této akce. A že to i chutná, bylo 
vidět ve tvářích všech účastníků. K poslechu 
i tanci zahrály v doprovodném programu heligon-
ka a country kapely.

Druhou srpnovou sobotu ozářilo slunce na 
nádvoří zámku v Pardubicích na třicet stánků, na 
nichž byla připravena přehlídka toho nejlepšího 
z české kotliny. To zajistili lokální výrobci, řemeslníci 
a umělci sdružení pod regionálními značkami Kraj 
Pernštejnů, Železné hory, Polabí, Podkrkonoší, 
Krkonoše a Orlické hory kteří se zde sešli, aby 
prezentovali své výrobky.
V tento den se konal již druhý ročník akce Festival 
chutí, vůní a řemesel. Jedná se o přehlídku zručnosti 
všech šikovných lidí. Díky tomu můžete zjistit, že ve 
vašem okolí existují malí producenti a obchodníci, 
kteří vynakládají nemalé úsilí, aby přinesli na naše 
stoly pochoutky a speciality, které jsou výjimečné, 
zdravé, chutné a především regionální a tuzemské. 
Jde v podstatě o prezentaci toho, co dnešní doba 
nazývá vznosně lokální ekonomikou. Za touto inicia-
tivou na Pardubicku a v okolí stojí dvě Místní akční 
skupiny Region Kunětické hory a Železnohorský 
region. Tyto spolky se dlouhodobě snaží o pod-
poru venkova a rádi přinášejí očím Čechů výsled-
ky vzorné lidské práce a vyzdvihují právě přínos 
lokální ekonomiky, která je základem rozvoje našich 
regionů. A co že to tedy je? Lokální ekonomika 
se dá jednoduše definovat: Bude-li podporovat 
soused souseda, prospěje pak sobě, Frantovi od 
vedle i svému kraji. A právě tito výrobci jsou těmi, na 
jejichž práci lokální ekonomika stojí.
A protože je potřeba nejen ekonomicky filozofovat, 
jíst, ale i se bavit, byl pro návštěvníky připraven bo-
hatý kulturní program, o který se postaralo KC Par-
dubice. Big Band Chrudim zahájil v rytmu swingu, 
děti se bavily loutkovým divadlem, dospělí po-

tom improvizovaným ochotnickým představením. 
V podvečer pak náměstí rozezněly tóny balkán-
ských rytmů a netradiční rockově-cimbálové 
muziky. Tedy bylo co poslouchat i na co se dívat.
Festival se setkal s velkým ohlasem, neboť zazna-
menal až nespočet návštěvníků, kteří s nadšením 
ochutnali zmrzlinu, sýry, pivo, víno či uzeniny, 
přivoněli k levandulím, ozdobili si perník nebo se 
pokochali tím, jak se vyřezávají dřevěné sošky, 
vyrábějí srdce z pedigu a mnohé další. Bylo 
potěšující pozorovat, jak sortiment všech výrobců 
postupně mizí a někteří dokonce museli uzavřít své 
stánky i nějakou tu hodinku před koncem akce, 
neboť jednoduše už nebylo co prodávat.
Pečlivě připravený program, zajímavé produkty, 
příjemní lidé, prostor pro diskuzi producentů 
a návštěvníků, nádherné počasí i prostory Pardu-
bického zámku, to všechno přispělo k tomu, že 
návštěva festivalu byla neopakovatelným zážitkem 
a lze se jen těšit na další podobná setkání.

Tým Regionu Kunětické hory                                                        
a Železnohorského regionu

ŽELEZNÉ HORY regionální produkt 
Nové certifikace: řemeslo pro radost, kvasové chleby, zmrzlina, ovocné a bylinné sirupy

Regionální produkty 
v Kutílkově palírně a pivovaru

Festival chutí, vůní a řemesel 
Zaznamenal rekordní návštěvnost a potěšil obyvatele i ná-
vštěvníky Pardubicka

www.zeleznohorsky-region.cz
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MAS Železnohorský region byla na kraji ledna schválena jejich Strategie komunitně vedeného místního rozvoje na období 2014–2020. 
Následně byly schváleny interní postupy a byly vyhlášeny první výzvy ke sběru projektových žádostí do jednotlivých programových rámců (PR).

PR OP Zaměstnanost 
Výzva:    MAS ŽR: OPZ – PRORODINNÁ OPATŘENÍ I, č. CLLD_15_01_258
Příjem žádostí:  od 20. 3. 2017 od 8.00 hodin do 30. 4. 2017 do 12.00 hodin

PR OP  Program rozvoje venkova 
Výzva:   č. 2017/002 k předkládání Žádostí o podporu v rámci operace 19.2.1. 
   Programu rozvoje venkova na období 2014–2020
Příjem žádostí: od 15. 5. 2017 do 9. 6. 2017 do 16.00 hodin, Vyhlašované fiche: č. 1, 2, 3, 4, 5, 6 a 7

VYBRANNÉ PROjEKTY 
MAS V ROCE 2017
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Od září 2017 funguje v Morašicích Dětský 
klub MOMA při ZŠ Morašice, který je fi-
nancován z prostředků Evropské unie 
prostřednictvím Operačního programu Za-
městnanost, jenž zřizuje Ministerstvo práce 
a sociálních věcí. Zakladatelka MOMA 
Morašice, z. s., Jana Navrátilová, podala 
v březnu za spolek žádost o podporu na 
základě výzvy MAS Železnohorský region 
a jejich projekt byl doporučen k financování. 
Hlavním posláním dětského klubu je zajistit 
hlídání žáků ZŠ Morašice (prvního stupně) 
v pracovní dny mimo dobu školního vyučování.
Dětský klub (DK) pracuje v součinnosti se 
školní družinou, které pomáhá vykrývat její 
nedostatečnou kapacitu. Provozní doba se 
řídí provozem ZŠ, standardně funguje pon-
dělí až pátek v době 6.30–7.30 před vyučo-

váním a po vyučování v době 12.00–16.00. 
V čase letních prázdnin má MOMA na-
plánované také uskutečnění příměstských 
táborů, 1 týden v červenci a v srpnu.
Na žáky v DK dohlíží 2 pečující osoby, které 
zajišťují jejich bezpečnost a připravují pro-
gram. Dětský klub využívá pronajatých pros-
tor budovy v těsné blízkosti školy a také ven-
kovních prostor před školou, které hodlá se 
souhlasem majitelů spolek MOMA zabezpečit 
plotem, aby bylo eliminováno nebezpečí úra-
zu. Náklady na materiál plotu jsou součástí 
uznatelných nákladů dotace a samotná 
realizace proběhne v rámci rodičovské 
brigády. Realizace projektu potrvá 2 roky, 
přičemž zakladatelka již nyní podniká 
další kroky, aby projekt mohl pokračovat 
a rodiče tak nemuseli řešit, kam umístí 

své děti v době výkonu jejich povolání.
V rámci zmíněné výzvy MAS byly podpořeny 
také další dva projekty. Prvním je realizace 
příměstských táborů spolkem Yachtclub 
Pardubice, která je plánovaná v let-
ních měsících r. 2018 na přehradě Seč. 
Druhým pak obdobný projekt jako MOMA 
Morašice, kdy při Domu dětí a mládeže 
v Heřmanově Městci vznikne dětský klub pro 
děti prvního stupně a letní příměstský tábor.
V rámci dané výzvy bylo na projekty při-
děleno celkem 2 755 326,75 Kč.

Jana Navrátilová, tým MAS ŽR

MOMA Morašice, z. s. čerpá jako první 
dotace v programovém období 2014–2020

Číslo	 Název	žadatele	 Název	projektu	 IČ	 Místo	realizace	 Opatření			 Celkové	náklady	 Požadovaná
	v	mapě	 projektu	 	 	 	 	 	 výše	dotace
	 1	 Yachtclub	Pardubice,	z.	s.	 Jachtařský	příměstský	tábor	na	přehradě	Seč	 48159387	 Seč	 4	 500	225,00	 500	225,00
	 2	 Dům	dětí	a	mládeže	 Podpora	rodičů	při	DDM	Heřmanův	Městec	 70154091	 Heř.	Městec	 4	 1	124	954,25	 1	124	954,25
	 	 Heřmanův	Městec
	 3	 MOMA	Morašice,	z.	s.	 Podpora	rodičů	dětským	klubem	MOMA	 05110271	 Morašice	 4	 1	130	147,50	 1	130	147,50
	 	 při	ZŠ	Morašice,	Chrudim

Číslo	 Název	žadatele	 Název	projektu	 IČ	 Místo	realizace	 Opatření			 Celkové	náklady	 Požadovaná
	v	mapě	 projektu	 	 	 	 	 	 výše	dotace
	 1	 Yachtclub	Pardubice,	z.s.	 Půjčovna	sportovních	potřeb	v	areálu	 48159387	 Seč	 4	 114	000	 51	300
	 	 	 Yachtclubu	Pardubice,	z.s.	na	Seči
	 2	 Josef	Hudec	 Nesený	obracecí	pluh	 41237048	 Sovolusky	 1	 193	600	 96	000
	 3	 První	zemědělská	a.s.	 Zametač	pro	středisko	Třibřichy	 47468297	 Třibřichy	 1	 386	560	 160	000
	 4	 Jan	Vašíček	 Pořízení	žací	soupravy	na	výrobu	krmiv	 45973164	 Licoměřice	 1	 847	000	 350	000
	 	 	 pro	mastný	skot
	 5	 Hana	Kabelková	 Obnova	strojového	parku		 74000896	 Vápenný	Podol	 1	 995	000	 493	388
	 	 	 –	traktor	s	čelním	nakladačem
	 6	 Město	Ronov	n.	Doub.	 Pojdďme	do	Bažantnice	 00270822	 Ronov	n.	Doub.	 5	 999	969	 999	969
	 7	 Kamil	Holub	 Šetrné	sečení	luk	v	CHKO	 48176834	 Míčov	–	Sušice	 1	 580	800	 288	000
	 8	 Josef	Navrátil	 Pořízení	stroje	pro	hospodářskou	činnost	 43503667	 Seč	–	Kraskov	 1	 726	000	 360	000
	 9	 Jaroslav	Kutílek	 Zvýšení	kapacity	ležáckého	sklepa	pivovaru	 45520241	 Žlebské	Chvalovice	 4	 980	100	 364	500
	 10	 ZOD	družstvo	Stolany	 Pořízení	krmného	míchacího	vozu	 25927892	 Stolany	 1	 1	633	500	 675	000
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Na konci roku 2017 byly ještě vyhlášeny následující výzvy s termíny sběru žádostí:
PR OP Životní prostředí
výzva MAS ŽR: OPŽP – VÝSADBA DŘEVIN – I – příjem žádostí: 16. 11. 2017–16. 2. 2018

PR Zaměstnanost 
výzva MAS ŽR: OPZ – Sociální služby – I, č. 282/03_16_047/CLLD_15_01_258, Příjem žádostí: od 6. 12. 2017 do 23. 1. 2018 do 12.00 hod.
výzva MAS ŽR: OPZ – Vzděláváním k zaměstnanosti – I, č. 283/03_16_047/CLLD_15_01_258, Příjem žádostí: od 6. 12. 2017 do 
23. 1. 2018 do 12.00 hodin
výzva MAS ŽR: OPZ – Sociální podnikání – I, č. 284/03_16_047/CLLD_15_01_258, Příjem žádostí: od 6. 12. 2017 do 27. 2. 2018 do 12.00 hod. 

V rámci vyhlášené výzvy MAS ŽR do Programu rozvoje ven-
kova podalo žádost o dotaci také Město Ronov nad Doubravou. 
V rámci projektu dojde k posílení rekreační funkce lesa „Bažantnice“, 
který se nachází v blízkosti města. V hospodářském listnatém lese 
bude obnovena rekreační stezka, která provede návštěvníky lesem a 
seznámí je s funkcí lesa, v rámci pohybu v lese si budou moci zacvičit 
na fitness stezce a budou moci zrelaxovat v klidném prostředí. 

V rámci projektu vznikne rekreační stezka v délce 1,4 km a šíři 
1,5 m, na které bude osazeno 9 fitness – workoutových prvků 
a odpočinkové prvky, jako jsou stůl, lavičky, odpadkový koš 
a informační tabule.
Hlavním cílem projektu je zkvalitnění a rozšíření nabídky v oblasti 
atraktivit turistiky v regionu. Projekt si klade rovněž za cíl enviromen-
tální vzdělávání, výchovu a osvětu, která bude realizována osazením 
informačních tabulí, jež povedou k představení a seznámení turistů 
s regionem, městem a funkcí lesa.

Fiche: Rekreační lesy
Dotace: 100 %, min. 50 000 Kč
Žadatel:  soukromí a veřejní držitelé lesů, jiné soukromoprávní a ve-
řejnoprávní subjekty a jejich sdružení
Aktivity:
• značení, výstavba a rekonstrukce stezek pro turisty (do šíře 2 m)
• značení významných přírodních prvků
• výstavba herních a naučných prvků, fitness prvků

• zřizování odpočinkových stanovišť, přístřešků, informačních tabulí, 
   závory
• zařízení k odkládání odpadků a opatření k zajištění bezpečnosti 
   návštěvníků lesa, např. mostky, lávky, zábradlí

Pozor! Projekt musí být realizován na pozemcích určených k plnění 
funkce lesa s výjimkou zvláště chráněných území a oblastí Natura 
2000. Termín předložení žádosti o dotaci:  březen 2018.

Pojďme do Bažantnice

I vy můžete realizovat obdobný projekt. Podmínky realizace:

PR Integrovaného regionálního operačního programu
Výzva: 1.výzva MAS ŽR-IROP-Bezpečná a dostupná doprava, č. 054/06_16_038/CLLD_15_01_258

Výzva: 2.výzva MAS ŽR-IROP-Ochrana regionu, č. 010/06_16_076/CLLD_15_01_258 

Příjem žádostí:  od 7. 8. 2017 od 8.00 hodin do 30. 9. 2017 do 12.00 hodin 
Výzva: 3. výzva MAS ŽR–IROP – Kvalita a dostupnost sociálních služeb, č. 043/06_16_072/CLLD_15_01_258
Příjem žádostí: od 9. 10. 2017 od 8.00 hodin do 9. 11. 2017 do 12.00 hodin.

Výzva: 4. výzva MAS ŽR-IROP-Rozvoj sociálního podnikání, č. 011/06_16_074/CLLD_15_01_258
Výzva: 5. výzva MAS ŽR-IROP-Školy dostupné všem, č. 044/06_16_075/CLLD_15_01_258
Příjem žádostí: od 7. 8. 2017 od 8.00 hodin do 30. 9. 2017 do 12.00 hodin. 
V těchto výzvách nebyly žádosti podány.

Číslo	 Název	žadatele	 Název	projektu	 IČ	 Místo	realizace	 Opatření			 Celkové	náklady	 Požadovaná
v	mapě	 projektu	 	 	 	 	 	 výše	dotace
	 1	 Obec	Kněžice	 Rekonstrukce	chodníků	v	obci	Kněžice	 15054250	 Kněžice	 1	 2	793	890	 950	000
	 2	 Obec	Klešice	 Výstavba	nových	chodníků	v	obci	Klešice	 15054195	 Klešice	 1	 1	432	429	 950	000

Číslo	 Název	žadatele	 Název	projektu	 IČ	 Místo	realizace	 Opatření			 Celkové	náklady	 Požadovaná
	v	mapě	 projektu	 	 	 	 	 	 výše	dotace
	 3	 Obec	Ostřešany	 Stavební	úpravy	garážového	prostoru	 00274020	 Ostřešany	 2	 999	867	 949	873,65
	 	 	 JPO	Ostřešany

Program ozvoje venkova
Výzva č. 3 - PRV
Fiche: 1 – Krajina krásnější, 2 – Regionální produkce, 3 – Lesnická 
infrastruktura, 4 – Rozvoj nezemědělské činnosti), 5 – Rekreační lesy, 
6 – Lesnická technika, 7 – Podpora místních trhů
Termín: 5/2018 Alokace:  10 364 673 Kč

OP ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
6. Výzva – OPŽP – Výsdba dřevin – II
Termín: 9–11/2018  Alokace: 6 040 560 Kč

OP ZAMĚSTNAOST
MAS ŽR: OPZ – Sociální služby – II 
Termín: 8–9/2018  Alokace: 4 287 508 Kč

Integrovaný regionální operační program
6. Výzva – MAS ŽR–IROP – Bezpečná a dostupná doprava – II
Termín: 6–8/2018 Alokace:      5 933 360 Kč
7. Výzva – MAS ŽR–IROP – Ochrana regionu – II
Termín: 5–6/2018 Alokace:     1 695 250 Kč
8. Výzva – MAS ŽR–IROP – Kvalita a dostupnost sociálních služeb – II
Termín: 3–4/2018 Alokace:     4 382 840 Kč
9. Výzva – MAS ŽR–IROP – Rozvoj sociálního podnikání – II
Termín: 3–4/2018 Alokace:     4 382 840 Kč
10. Výzva – MAS ŽR–IROP – Školy dostupné všem – II
Termín: 6–8/2018 Alokace:     8 939 010 Kč

Plánované výzvy MAS Železnohorský region 2018

Číslo	 Název	žadatele	 Název	projektu	 IČ	 Místo	realizace	 Opatření			 Celkové	náklady	 Požadovaná
	v	mapě	 projektu	 	 	 	 	 	 	 	 výše	dotace
	 4	 Charita	Přelouč	 Jakub	klub	18	 70188769	 Přelouč	 3	 1	751	070,30	 1	580	221,76
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Vzdělávání na venkově www.zeleznohorsky-region.cz

Vyzpovídali jsme ředitelku mateřské školky 
v Turkovicích, paní Helenu Zikudovou.

Proč jste žádali o personální podporu?
O dotaci jsme požádali z důvodu individuální 
péče a bezpečnosti menších dětí ve školce. 
V letošním školním roce máme přihlášeno 
25 dětí. Denní docházka je v průměru okolo 
20 dětí. Školku navštěvuje 10 dětí, které jsou 
ve věku 2–3 roky. Dvě děti dovrší tří let až 
v druhém pololetí školního roku 2017–2018.

Kolik lidí jste přijali a co mají za úkol?
Přijali jsme jednu chůvu na částečný úvazek 
s osvědčením o získání profesní kvalifikace: 
Chůva pro děti do zahájení povinné školní 
docházky. Chůva má za úkol pečovat o děti 
ve věku 2–3 let. Uplatňuje metody peda-
gogické práce s ohledem na věk dítěte. Dbá 
na dodržování zásad prevence a bezpečnosti 
dětí. Poskytuje první pomoc při úrazech 
a poranění dětí. Vede děti k získání správných 
hygienických návyků a ke správnému ži-
votnímu stylu dle věku dítěte. Dodržuje etické 
principy při práci chůvy a vede děti k morálním 
hodnotám. Řeší nepříznivé výchovné situa- 
ce z pedagogicko-psychologického hlediska. 

Jak jste museli školku přizpůsobit dvou-
letým dětem a jak Vám pomáhá zřizovatel?
V prvé řadě jsme museli pořídit hračky přímo 
pro dvouleté děti. Hračky mají uložené 
odděleně ve vlastní skříni. Ne všechny hrač-
ky jsou totiž pro ně vhodné. A vysvětlete ma-

lému capartovi, že s touto hračkou si hrát 
nemůže. Někdy je to nadlidský úkol. Před 
dvěma lety proběhla rekonstrukce hygie-
nického zázemí školky. Už tehdy jsme věděli, 
že budeme chtít přijímat i takto malé děti 
a při rekonstrukci s tím bylo počítáno. Máme 
níže umístěná umyvadélka, sprchový kout 
i dostatečný počet WC. Děti plenky nemají 
a jsou schopné WC použít. Obec Turkovice 
jako zřizovatel nám vychází maximálně vstříc, 
v loňském roce pro nás zrekonstruovali 
kuchyň. V běžné výbavě školky je myčka 
nádobí i sušička prádla.
I když jsme venkovská školka úroveň vy-
bavení rok od roku stoupá a hlavně se sna-
žíme o kvalitní poskytování péče o předškolní 
děti. I z tohoto důvodu jsme využili možnost 
dotace na personální podporu ve formě 
chůvy pro nejmenší.

Děkujeme za rozhovor! Tým MAS ŽR

V Železnohorském regionu jsou konzultační 
střediska založena v Čepí, Lukavici, Nasavr-
kách, Srnojedech (již od r. 2010) a Třemoš-
nici. Nově otevřena jsou v Přelouči a Ronově 
nad Doubravou. Pro srovnání: v ČR je 247 
konzultačních středisek a jejich počet se 
stále rozrůstá.
Celé vzdělávání lze charakterizovat jako 
poznávání, setkávání, zábavu a také nava-
zování nových přátelství. Tato setkávání pro-
bíhají 6 krát za půl roku (tj. 1 semestr) v čase, 
na kterém se dohodnou sami účastníci 
konzultačního střediska. Po jejich úspěšném 
ukončení účastníci absolvují reálnou pro-
moci v aule pod vedením domovské České 
zemědělské univerzity v Praze a obdrží 
„Osvědčení o absolutoriu U3V“. 
Studijní poplatek za 1 semestr činí 300 Kč 
za 1 účastníka, přičemž nejčastěji ho za své 
studenty hradí sama obec. Celé studium je 
dobrovolné a lze přerušit kdykoli během se-
mestru či před novým semestrem a po čase 

se k novým kurzům opět vrátit.
Senioři si mohou vybrat z různých předmětů: 
astronomii, cestování, čínskou medicínu, 
pěstování a využití jedlých a léčivých hub, eti-
ku, evropské kulturní hodnoty, osobní finance, 
vývoj informačních technologií, geometrii, 
hudební nástroje či lidské zdraví aj. Výběr 
probíhá většinou tak, že se studenti společně 
dohodnou, co by je daný semestr zajímalo.
Zájem studentů je značný a potvrzuje se, že 
se navzájem rádi scházejí a mají společná 
témata k vyprávění. Místostarostka obce Lu-
kavice, Bc. Dagmar Krčilová, dodává: „Těší 
mě, když slyším od studentů, že např. po 
pauze mezi semestry se už nemohli dočkat 
dalšího setkání. Vidím, jak jejich sebevědomí, 
které utrpělo vlivem různých životních situací 
a událostí, opět vzrůstá a oni jsou ještě plni sil 
a mohou se cítit prospěšně a mít s ostatními 
nový cíl – nový zájem.“ 
Nejlepší na celém systému vzdělávání 
seniorů je, že i ta nejmenší obec může mít 

svou „univerzitu“, své konzultační středisko, 
ve kterém výuka probíhá. Stačí v obci mít: 
místnost s počítačem připojeným na inter-
net (obecní úřad, knihovna, škola, dům pro 
seniory, sportovní klub aj.), dataprojektor, 
plátno, ozvučení a min. 1 zapálenou osobu, 
která je v obci aktivní, má mnoho přátel, jež ji 
budou v této aktivitě následovat. 
Poté můžete kontaktovat MAS Železnohorský 
region, aby pomohla s vyřízením formalit. 
A nakonec uzavřít smlouvu (nejčastěji obec 
či jiný subjekt v ní) s Českou zemědělskou 
univerzitou Praha o zřízení konzultačního 
střediska. Pro více informací o celoživotním 
vzdělávání se obraťte na MAS Železnohorský 
region (mas@zeleznohorsky-region.cz) či pří-
mo na manažerky Virtuální Univerzity třetího 
věku na (www.e-senior.cz).

Petra Sotonová, manažerka MAS

Personální podpora a rozvojové aktivity v MŠ Turkovice

Celoživotní vzdělávání na venkově 

MŠ Turkovice za pomoci MAS Železnohorský region podala v červnu 
2017 žádost o poskytnutí dotace v rámci  Výzvy Podpora škol formou 
projektů zjednodušeného vykazování – Šablony pro MŠ a ZŠ I. Dota-
ce přes MŠMT z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání je 
poskytnuta od 1. 9. 2017 do  31. 8. 2019 až do výše 244 510 Kč. 

V současné době se prodlužuje lidský věk, a tudíž i čas, kdy můžeme strá-
vit další životní etapu – seniorský věk příjemně a především aktivně. MAS 
Železnohorský region na základě dlouhodobé spolupráce s Provozně 
ekonomickou fakultou České zemědělské univerzity v Praze (PEF ČZU) 
a partnerskou MAS Pošumaví stála u zrodu konzultačních středisek pro 
výuku Virtuální Univerzity třetího věku (VU3V). Ta se stala přívětivými 
místy pro setkávání aktivních lidí. Univerzita přinesla na venkov, přímo do 
obcí, k lidem, příjemnou formu zájmového celoživotního vzdělávání, která 
jednoznačně podporuje a rozvíjí pozitivní aktivitu mnoha našich seniorů.

S
p

ec
ifi

ck
ý 

cí
l 4

.1
. Z

kv
al

itn
ěn

í p
ře

d
šk

ol
ní

ho
 a

 š
ko

ln
íh

o 
vz

d
ěl

áv
án

í
S

p
ec

ifi
ck

ý 
cí

l 4
.2

. P
od

p
or

a 
ce

lo
ži

vo
tn

íh
o 

uč
en

í j
ak

o 
p

ro
st

ře
d

ku
 z

aj
iš

tě
ní

 k
va

lit
y 

ži
vo

ta
 a

 s
p

ok
oj

en
os

ti 
ob

yv
at

el



www.zeleznohorsky-region.cz
PozVÁnÍ nA AKCe

Tr a d i č n í  a k c e 
v Železnohorském regionu v roce 2018

11zpravodaj VIII./2017

Specifický cíl 4.3. Podpora kulturních a volnočasových aktivit

LEDEN
1. ledna Novoroční vejšlap, sraz na náměstí 13.30 | Nasavrky
5.–7. ledna Tříkrálová sbírka
17. ledna Staré stromy na Heřmanoměstecku, přednáška
 Heřmanův Městec
19. ledna Společenský ples | Seč
26. ledna Hvězdičkový ples | Třemošnice

ÚNOR
3. února Koupání otužilců v Sečské přehradě | Seč
 Zimní táboření na Lichnici | Třemošnice
 Hasičský ples SDH Jezbořice | Dubany
9. února Hasičský ples | Klešice „Hostinec U Beranů“
10. února Dětský karneval | Klešice „Hostinec U Beranů“ 
 XXVIII. reprezentační ples PS Vlastislav | Heřmanův 
 Městec, Sokolovna 
 Maškarní průvod | Míčov-Sušice, Žlebské Chvalovice
14. února O Báře na Podhůře, přednáška | Heřmanův Městec
16. února 24. Sokolský ples | Nasavrky 
 Ples recesistů | Třemošnice
23. února Hasičský ples | Seč

BŘEZEN
2. března Hasičský ples | Heřmanův Městec
13.–14. března Dny otevřených dveří Agrometall | Heřmanův Městec
14. března Naše Železné hory, přednáška | Heřmanův Městec
23. března Ples firmy Kovolis Hedvikov | Třemošnice
24. března Vítání jara – turistický pochod na počest prvního
 jarního dne | Ronov nad Doubravou
25. března Skořápkovník | Ronov nad Doubravou
31. března Vodácká Chrudimka pod Sečí – sjezd 
 Jarní turnaj neregistrovaných ve stolním tenisu –  
 Memoriál Jindřicha Buriána 1. roč. | Klešice 

DUBEN
1. dubna Velikonoční jarmark a koncert | Seč 
 Pletení pomlázky – oslava velikonočních svátků 
 na Lichnici | Třemošnice 
2. dubna Velikonoční pondělí na Babiččině dvorečku |
 Licibořice 
 Krojovaná pomlázka, velikonoční obchůzka | Klešice
7. dubna Velikonoční turnaj ve stolním tenise | Seč
 Výstava 100 let trampinku | zámek Choltice
7.–8. dubna Odemykání Doubravy – country bál | Ronov n. D. 
19.–22. dubna Dny Železnohorského regionu
27. dubna Seminář –  jóga pro učitelky MŠ a ZŠ 
 „Emoce dětí i dospělých“ | Třemošnice
 Ukázky techniky SDH pro školy a veřejnost |
 Heřmanův Městec
28. dubna Beltine, archeoskanzen | Nasavrky 
 Seminář – jóga pro dospělé | Třemošnice
30. dubna Pálení čarodějnic | obce regionu
 Lampiónový průvod | Třemošnice

KVĚTEN
1. května Prvomájový recesistický průvod | Třemošnice  
 Rybářské závody | Klešice, nádrž
5. května Den řemesel pro děti | Babiččin dvoreček, Licibořice
 Cyklovýlet Od pramenů Doubravy | Ronov nad. D.
 O pohár starosty – tradiční hasičské závody |
 Třemošnice
8. května Malá cena Nasavrk (běh pro děti) | Nasavrky
9. května Turnaj v minigolfu | Třemošnice
12. května 13. ročník licomělický Fichtlcup | Licomělice
 Festival Dětské sbory zpívají s Choltickým 
 vodníkem | zámek Choltice

13. května Profilový koncert PS Vlastislav a jeho hostů | 
 Heřmanův Městec, Synagoga
19. května Soutěž o pohár starosty města a putovní pohár  
 Ondry Sachse + oslavy 140. let založení SDH | 
 Heřmanův Městec
 Nasavrcká bludička (cyklo závod) | Nasavrky
 Zahájení sezóny | pivovar Žlebské Chvalovice
25. května Noc kostelů | www.nockostelu.cz 
26. května Dětský den | Žďárec u Seče 
 YESbořice 2018 (Jezbořice fest) | Jezbořice
 Pirátská rybičkiáda | Bukovina u Přelouče
ČERVEN
1.–3. června Dětský den s karavanem 
 – setkání Caravanů a obytných vestaveb | Konopáč
2. června Polanského Přelouč – 14. ročník festivalu dechových  
 hudeb | Přelouč
 Slavnosti města při příležitosti 700 let od první  
 písemné zmínky Seče | Seč
 Hasičská soutěž v požárním útoku 
 O pohár starostky obce | Klešice
8. června Řemeslné Choltice | zámek Choltice
9. června 12. ročník hasičské soutěže o putovní pohár 
 starosty SDH Licomělice | Licomělice
10. června XIV. ročník mezinárodního festivalu „Hudební léto 
 v kostele sv. Bartoloměje“ | Heřmanův Městec
16. června MANATRMAN (MAlý NAsavrcký TRiatlon) | Nasavrky 
 Turkovice heligonka, 5. setkání | Turkovice
 15. ročník Festivalu chrámových a komorních  
 sborů | zámek Choltice
23. června Svatojánský jarmark | Ronov nad Doubravou 
23.června–2. září Nasavrcká paleta, 23. 6. vernisáž výstavy | Nasavrky
23. června Cyklozávod MTB 09 | zámek Choltice 
 Nohejbalový turnaj | Žďárec u Seče 
 Dětský den | Jezbořice
 Gulášfest | pivovar Žlebské Chvalovice
24. června XIV. ročník mezinárodního festivalu „Hudební léto  
 v kostele sv. Bartoloměje“ | Heřmanův Městec
29. června Nasavrkání, festival folkové a country hudby |  
 Nasavrky
30. června Vítání prázdnin – fotbalový turnaj a taneční zábava | 
 Nasavrky
ČERVENEC
6. července Jak se dříve žilo a hospodařilo | Babiččin dvoreček,
 Licibořice
7. července 31. ročník licomělické lávky | Licomělice
8. července XIV. ročník mezinárodního festivalu „Hudební léto
 v kostele sv. Bartoloměje“ | Heřmanův Městec
14. července „Svojšický 5boj“, 11 ročník klání trojic v pěti 
 disciplínách | Svojšice 
 Staročeské stínání kohouta | Načešice
 Svinčanský fichtl cup | Svinčany 
 Folk na Lichnici | Třemošnice
21. července Triatlon „Ocelák“ + Juniorský Duatlon | Kraskov
 Čwachták fest | koupaliště Třemošnice
 Klobásfest | pivovar Žlebské Chvalovice
22. července XIV. ročník mezinárodního festivalu „Hudební léto  
 v kostele sv. Bartoloměje“ | Heřmanův Městec
27.–28. července Festival keltské kultury Lughnasad | Nasavrky

SRPEN
3. a 4. srpna Benátská noc | Mladotice
4. srpna Nohejbalový turnaj | Turkovice
 Setkání rodáků a pouťová zábava | Žďárec u Seče
 X. ročník O pohár starosty obce Jezbořice,
 II.ročník Memoriál Ladislava Turyny | Jezbořice
 Triatlon Iron Man | Autokempink Konopáč
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5. srpna XIV. ročník mezinárodního festivalu „Hudební léto  
 v kostele sv. Bartoloměje“ | Heřmanův Městec
10.–12.srpna Vavřinecká Pouť | Ronov nad Doubravou
11. srpna Dožínky pro děti | Babiččin dvoreček, Licibořice 
 „Pupíčkův memoriál“ | Svojšice
 Úherčický sekáč | Úherčice
12. srpna Svatovavřinecká pouť | Seč (kostel)
17. srpna Noční hasičská soutěž | Seč
18. srpna Ukončení prázdnin pro děti | Kraskov
 Jam Sečsion | Seč   
 Železnohorský traktor | Žďárec u Seče
 Regionální produkty | pivovar Žlebské Chvalovice
19. srpan XIV. ročník mezinárodního festivalu „Hudební léto  
 v kostele sv. Bartoloměje“ | Heřmanův Městec
23.–27. srpna Setkání karavanistů | Autokempink Konopáč
24.–26. srpna Bartolomějská pouť | Heřmanův Městec
25. srpna Plavba na čemkoliv | Bukovina u Přelouče,
 Mlýnský rybník 

ZÁŘÍ
1. září Lipovecké posvícení | Lipovec
 XX. ročník memoriálu Zdeňka Kubína, 
 soutěž hasičských družstev | Svinčany
2. září Nasavrcká pouť | Nasavrky
8. září Choltický deštník | zámek Choltice
 Cyklovýlet K ústí řeky Doubravy | Ronov nad D.
9. září Lukavický kahan | Lukavice   
 Poutní mše sv. u kapličky v Počátkách | Počátky
15. září Vodácká Chrudimka pod Sečí  | Ronov nad D.
 DABING – 24. ročník udílení cen 
 F. Filipovského | Přelouč
 Burčákové slavnosti | zámek Choltice
21.–22. září Babí léto na Železných horách | Konopáč
22. září Nasavrcké městské slavnosti | Nasavrky   
 Posvícení na Babiččině dvorečku | Licibořice
 Pivní slavnosti | pivovar Žlebské Chvalovice
22.–23. září XXXVII. chovatelská a zahrádkářská výstava 
 SVINČANY 2018 | Svinčany
28. září Podzimní slavnosti aneb návrat ke kořenům |  
 Choltice, zámek
29. září Heřmanoměstecké slavnosti | Heřmanův Městec 

ŘÍjEN
6. října Plody podzimu | Babiččin dvoreček, Licibořice
13. října Drakiáda | Seč

20. října Kaštanobraní | Nasavrky
27. října Lampiónový průvod | Kraskov 
 Zamykání Doubravy | Ronov nad Doubravou
28. října Rojení světlušek | Babiččin dvoreček, Licibořice

LISTOPAD
2. listopadu Country večer k ukončení vodácké sezony | Klešice
 „Hostinec U Beranů“
3. listopadu Lampionový průvod s posvícenským posezením |  
 Bukovina u Přelouče
 Samhain, archeoskanzen | Nasavrky 
 Strašidla na zámku v Cholticích | Choltice 
 Splutí Opatovického kanálu z Břehů u Přelouče 
 do Semína

PROSINEC
1. prosince Vánoční trhy se slavnostním rozsvěcením 
 vánočního stromu | Ronov nad Doubravou
 Rozsvěcení vánočního stromu | Nasavrky
 Rozsvícení vánočního stromu, jarmark 
 a vánoční koncert | Seč
 Rozsvěcení Vánočního stromu | Jezbořice
2. prosince Slavnostní rozsvěcení vánočního 
 stromu | Třemošnice   
 Adventní koncert | Nasavrky
 Rozsvícení vánočního stromu | Heřmanův Městec  
 Mikulášská nadílka a rozsvícení vánočního 
 stromu | Žďárec u Seče
9. prosince Adventní koncert | Nasavrky
13. prosince Vánoční výstava SOUV-VVC | Nasavrky
16. prosince Vánoční koncert | Heřmanův Městec, Sokolovna
 Adventní koncert | Nasavrky
23. prosince Adventní koncert | Nasavrky
24. prosince Štědrovečerní troubení z kostela sv. Bartoloměje | 
 Heřmanův Městec 
 Štědroodpolední zastavení s koledami 
 u Vánočního stromu | Klešice
25. prosince Poslední leč – myslivecká zábava | Třemošnice
26. prosince Vánoční Punk – zábava | Třemošnice
 Expedice Krkaňka – vánoční přechod ŽH | Ronov
27. prosince Vánoční turnaj ve stolním tenisu 
 neregistrovaných | Klešice
28. prosince Silvestr nanečisto | KD Seč
30. prosince Vánoční turnaj ve fotbale | Třemošnice
31. prosince Silvestrovská oslava | Žďárec u Seče

Kontakty na turistická informační centra regionu a kancelář MAS
TIC Heřmanův Městec
Náměstí Míru 288, 538 03 Heřmanův Městec
Tel.: 469 625 147
E-mail: infocentrum@mesto-hm.cz
Web: www.zeleznohorsky-region.cz
 www.hermanuv-mestec.cz

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

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

TIC Třemošnice
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

Kancelář MAS ŽELEZNOHOR-
SKÝ REGION, z.s.
Nám. Míru 288, 538 03 Heřmanův Městec v 1. patře
Tel.: 725 156 016
Služby kanceláře jsou poskytovány:
po 8.00–17.00, út  8.00–16.00, st   8.00–17.00
E-mail: mas@zeleznohorsky-region.cz
Web: www.zeleznohorsky-region.cz
• informace a konzultace pro žadatele v rámci realizace SCLLD
• zajišťování celkové administrace SCLLD
• pořádání vzdělávacích akcí a seminářů
• koordinace regionálního značení ŽELEZNÉ HORY regionální      
   produkt
• zajišťování a koordinace marketingu, propagace  a aktivit 
   regionu v oblasti cestovního ruchu pro  návštěvníky, 
   obyvatele, zájmové subjekty, školy  a podnikatele
• zajišťování kontaktů s partnerskými MAS a dalšími subjekty
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Zpravodaj Železnohorský region byl podpořen z projektu 
„Zlepšení řídících a administrativních schopností MAS Železnohorský region“, r.č. CZ.06.4.59/0.0/0.0/15_003/0001101.


