
“VÍTEJTE I VY” 
Železnohorský region

www.zeleznohorsky-region.cz ročník IX. / 2018

Akce a lidé,
zajímavosti 
Jachtařské příměstské 
tábory na přehradě Seč

Fitstezky jsou přirozenou 
součástí krajiny

Spolupráce
Spolupráce turistické oblasti
Chrudimsko-Hlinecko

Program rozvoje 
venkova
Vybrané projekty MAS 
v roce 2018

Vzdělávání 
na venkově
Celoživotní vzdělávání 
a spolupráce se školami 

Tradiční akce 2019 

ŽELEZNO
HORSKÝ

region
Aktivity 
Informace
a spolupráce = partnerství



INFORMACE A SPOLUPRÁCE = PARTNERSTVÍ

2

www.zeleznohorsky-region.cz

zpravodaj IX./2018

AKTIVITY V REGIONU

Dnes nezní otázka, kde si zajistím informaci, 
ale zda se jedná o informaci podloženou, 
ověřitelnou z více důvěryhodných zdrojů. 
Otázka může pokračovat – jakou má infor-
mace vypovídající hodnotu? Záleží právě 
na důvěryhodnosti zdroje a jak informaci 
konkrétní člověk chápe. Vyplatí se tedy 
přemýšlet v souvislostech, o příčinách a do-
padech, které s konkrétní informací souvisí. 
Je nutné postupovat obezřetně: informaci 
najít, vyselektovat, ověřit důvěryhodnost, po-
rovnat v kontextu, zatřídit a dále s ní pracovat. 

 Pod novodobým pojmem „čtenářská 
gramotnost“ se skrývá nutnost informač-
nímu sdělení dobře porozumět a netýká se to 
zdaleka jen školních dětí. V současné době 
se potýkáme s frázemi bez obsahu nebo 
se pojmy používají v jiném kontextu, než zní 
jejich původní věcný obsah a výklad. A pak 
následuje další důležité umění – informaci 
v mysli zpracovat a správně ji zformulovat 
jak v písemné, tak v mluvené formě. O mno-
hostranném subjektivním pohledu na věc už 
ani nelze hovořit, jak je pestrý. Stará mou-
drost praví, kdo je připraven pochopit, 
pochopí, kdo není připraven, je zbytečné 
mu cokoli vysvětlovat. Ale i přesto má 
smysl se čas od času snažit, minimálně 
když se jedná o naše vlastní děti J.

 I z těchto uvedených důvodů se pořád 
točíme v kruhu. V rámci vývoje společnosti 
máme potřebu nacházet a využívat nové 
a nové technologické postupy komunikace. 
Avšak přirozeně cítíme, že v jednoduchosti 
je síla a krása. Možná o to více se nyní 
v době 4. průmyslové revoluce (rozvoj digi-
talizace) cíleně vracíme k osobní komuni-
kaci „tváří v tvář“. Pouze v této komunikační 
rovině jsme si schopni plně porozumět, 
vysvětlit si vlastní pohled na věc, prodisku-

tovat argumenty a dojít ke shodě ve věcné 
i smyslové rovině. Z elektronické komuni-
kace vznikají velká nepochopení, deziluze či 
dokonce dezinformace. Takto se postupně 
zanáší informační prostor, který není scho-
pen odlišit podstatné od nepodstatného. 
Tím ztrácíme drahocenný čas.

 Proto nejraději využíváme v Železnohor-
ském regionu osobní komunikaci a jsme si 
plně vědomi, že tato forma je sice časově 
náročná, ale rozhodně se vyplatí a mno-
hokrát zhodnotí. A zhodnotí se ve spolupráci 
subjektů či lidí. Spolupráci, která je založena 
na dlouholetém vyrovnaném partnerství. 
Říkáme tomu „vzdělanostní aliance“. Je
založena na principu, kdy lidé v rámci 
pestrých aktivit regionu nezištně sdílejí své 
vlastní informace, odbornost a zkušenosti 

s ostatními. Tak region, komunita, získávají 
značný informační náskok, který zhodnocují 
v kvalitě společné práce. Máme snad ale 
tomu říkat inovace? Nikoliv. Pouze jsme 
dospěli k přirozenému principu fungu-
jícího společenství, jak to bylo, je a bude.

 Máme dobrý pocit, že název dlouhodobé 
strategie našeho regionu „Návrat ke 
kořenům“ byl před lety zvolen smysluplně. 
V kontextu výše uvedeného vše můžeme 
chápat jako potřebu zbavit se nepodstat-
ných zbytečností, které se během doby 
nabalují, znovu najít podstatné a to rozvíjet. 
Opět žádná inovace, ale jednoduchý 
princip „kritického myšlení“. O to víc chá-
peme nutnost osobní komunikace mezi 
lidmi, mezi partnery, protože tak dostáváme 
nejcennější a nejrychlejší zpětnou vazbu 
a máme šanci některé ne úplně vhodné ak-
tivity rychle korigovat.

 Vážíme si všech partnerů, se kterými 
v rámci regionu sdílíme otevřeně infor-
mace napříč obory, vážíme si vás všech, 
kteří ostatním předáváte své těžce na-
byté zkušenosti a své životní příběhy. To 
nám dává motivaci pracovat dál. Prostě, 
minimálně čas od času se snažíme J.

Kateřina Korejtková, strategické řízení

Specifický cíl 3.1. Podpora atraktivity a rozvoje 
venkova zajištěním kvalitních a dostupných služeb včetně 

podpory technické infrastruktury

Každý region, každá komunita má šanci pracovat efektivně za předpokladu, že umí dobře nakládat s infor-
macemi a ty následně vhodně využívat k upevňování forem spolupráce v území.

V rámci zjednodušení a pochopení sou-
vislostí jsme graficky zpracovali dia-

gram fungujícího systému lokální 
ekonomiky v Železnohorském 

regionu na základě v praxi 
ověřených zkušeností.
Za každým obecným 
pojmem se skrývá a lze
dosadit v regionu kon-
krétní  osobu, sub-
jekt či aktivitu. Kdo se 
detailněji seznámí s naší 
činností, měl by tuto 

tajenku vyluštit. Můžete 
si to sami vyzkoušet a dát 

nám vědět, jak vám to šlo.

Specifický cíl 3.2. 
Rozvoj a využití místního 

ekonomického potenciálu

Informace, spolupráce a partnerství 
se zhodnocuje v mnoha oblastech
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AKTIVITY V REGIONU

Od svého založení v r. 2005 se Železno-
horský region opíral o zkušené partnery 
z MAS Pošumaví. Od nich se rychle učil 
a nabýval zkušenosti. Zde jsme již na 
počátku viděli, že funkční region není úřad 
– rozdělovač dotací, prostě administrativní 
jednotka, ale především komunita lidí, kteří 
mají chuť a energii pracovat pro druhé a tím 
i pro sebe, protože společně rozvíjejí pros-
tor, kde žijí.
 Díky Pošumaví jsme si uvědomili hned 
na počátku, že se budeme rozvíjet tak rych-
le a kvalitně, kolik dáme síly do získávání 
ověřených informací z praxe. Tak se zrodil 
další základ naší práce – učení se na základě 
příkladů z praxe, které dále rozvíjíme.
 A protože aktivity regionu jsou tak široké 
a naše členská základna je velmi oborově 
pestrá, každoročně uskutečňujeme několik 
výjezdních akcí, kde se pokoušíme s na-
šimi partnery přijít na to, jak dál rozvíjet 
naši činnost. Na druhou stranu i my sami 
nabízíme naše nabyté zkušenosti a vhodné 
ověřené příklady dalším. Tuto formu spolu-
práce lze tedy chápat jako vyrovnané part-
nerství sdílící své zkušenosti.
 Proto zcela vědomě mnoho času trá-
víme na poznávacích cestách a hovoříme 
s lidmi. Žádný turistický bedekr, odborná 
publikace či elektronická aplikace vám 
neposkytne tolik informací, a to v širokých 

souvislostech, jako místní člověk. A proto 
je zcela přirozeným mottem dnešního cel-
kového poznávání – příběh.

MAS Opavsko   
Region v meziprostoru mezi Opavou a Ostra-
vou. V příhraničí s Polskem. Se zajímavou 
historií. S reliéfem krajiny hodně podobným 
Železnohorskému regionu. Zaznamenali 
jsme zde i velkou podobnost myšlenkového 
směřování vývoje regionu, a proto jsme tu 
byli jako doma. Zaměřili jsme se na výměnu 
informací v rámci témat regionální ekonomiky 
a cestovního ruchu, lokálního vzdělávání 
a technologických inovací. Do budoucna se 
otevírá vhodná cesta spolupráce k tématu 
geologie (výuka, osvěta, cestovní ruch). Na 
Opavsku se připravuje založení geoparku, 
který by mohl být partnerem Národního 
geoparku Železné hory.

MAS Moravská cesta  
Historické území Hané, bohatého země-

dělského kraje. Zde jsme se pohybovali mezi 
fortifikačním opevněním Olomouce a hra-
dem Bouzov. V obci Bouzov jsme navštívili 
Muzeum historie obce a řemesel, jehož 
vytvoření podpořily finance místní MAS. 
Zde se snoubilo nejen seskupení historic-
kých památek na doby minulé dané oblasti, 
ale především nadšení místních lidí, kteří se 
podíleli na zajištění muzejních předmětů. 
Muzeum je provozováno obcí a příběh míst-
ních exponátů vypráví místní nadšenec. 
 Dále jsme navštívili a hovořili s lidmi z fa-
rem, z obcí, s regionálními producenty, 
a všude jsme se snažili poslouchat příběhy 
lidí, kteří tvoří své aktivity a ty pak nezištně 
předávají dál v podobě ověřeného příkladu 
z praxe.

Kateřina Korejtková, strategické řízení

Specifický cíl 3.2. 
Rozvoj a využití místního ekonomického potenciálu

Ve dnech 13.–15. 6. 2018 se členové a za-
městnanci partnerské MAS Pošumaví vy-
pravili k nám do Železnohorského regionu, 
aby načerpali nápady a podívali se po 
zrealizovaných projektech obcí a místních 
podnikatelů. 
 Po příjezdu přivítali skupinu v kanceláři 
MAS pan předseda Josef Blažek a ma-
nažer Martin Písař. Po diskuzi účastníci 
navštívili prodejnu zdravé výživy Heřmánek 
a židovské památky v Heřmanově Městci 
– synagogu, galerii Cyrany a židovský 
hřbitov. Poté se vydali do místní hasičské 
zbrojnice, která byla zrekonstruována z PRV 
a v současnosti se chystá projekt rekon-
strukce garážových prostor z IROP. Večer 
proběhla v Autokempinku Konopáč prezen-
tace aktivit MAS ŽR, kterou připravila ma-
nažerka Kateřina Korejtková a následovala 
diskuze i o připravovaném projektu spolu-
práce Venkov 21. století, v rámci kterého bu-
dou instalovány infopoity, vznikne interaktivní 
mapa a proběhnou vzdělávací semináře.
 Druhý den ráno se účastníci seznámili 
s projekty, které se realizovaly i přes MAS 
ŽR. V obci Klešice to byla rozsáhlá rekon-

strukce objektu obecního úřadu na kulturní 
centrum (OPŽP), dále Úprava veřejných 
ploch a dětského hřiště (PRV). V obci Čepí 
paní starostka představila úpravu veřejných 
ploch (PRV), školní zahradu u MŠ (MMR) 
a vytvoření biokoridoru mezi zástavbou 
a průmyslovou zónou (OPŽP). Na oběd 
skupina zavítala do Kruhu zdraví v Chrudimi, 
který je certifikovaným regionálním výrob-
cem ŽELEZNÉ HORY, regionální produkt, 
a který funguje jako sociální podnik s pod-
porou z IROP. Odpoledne účastníci ab-
solvovali výšlap na rozhlednu Milada na 

zřícenině hradu Lichnice a poté návštěvu 
v minipivovaru Žlebské Chvalovice.
 Třetí den začal prohlídkou areálu roz-
hledny Barborka v Horních Raškovicích. 
Závěr exkurze proběhl v zámeckém areálu 
v Cholticích, kde si účastníci prohlédli zá-
meckou expozici a prošli se zámeckým 
parkem.
 Děkujeme všem zapojeným subjektům 
za prezentaci svých zařízení.

Martin Písař

Specifický cíl 3.2.
Rozvoj a využití místního ekonomického potenciálu

PARTNERSTVÍ ZNAMENÁ SDÍLENÍ ZKUŠENOSTÍ

POŠUMAVÍ V ŽELEZNOHORSKéM REgIONU
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Sídlo má sice v Pardubicích, ale jeho aktivi-
ty se odehrávají především na přehradě Seč, 
kde má klub v části Ústupky k dispozici 
sportovní a ubytovací areál. Vedle pořádání 
závodů na přehradě Seč je stěžejní činností 
klubu práce s dětmi a mládeží. 
 Klub na Sečské přehradě každý rok 
tradičně pořádá jachtařský tábor pro 
začátečníky i pokročilé děti. V letošním roce 
se ovšem díky podpoře z evropských struk-
turálních a investičních fondů z operačního 
programu Zaměstnanost, a ve spolupráci 
s MAS Železnohorský region, mohl poprvé 
uskutečnit i jachtařský příměstský tábor, kde 

se děti seznamovaly s jachtingem a jejich 
rodiče mohli mezitím bez problémů docházet 
do zaměstnání, provozovat podnikatelskou 
činnost nebo se vzdělávat. Příměstské tábo-
ry proběhly ve dvou prázdninových týdnech, 
a to od 30. 7. do 3. 8. a od 6. do 10. 8.
Pobytový tábor začal 1. 8. a skončil 10. 8. 
Zdatní závodníci pak měli možnost zůstat 
i na závody Modrá vlajka Seče pořádané 
o následujícím víkendu 11. a 12. 8.
 V obou turnusech příměstských táborů 
se o děti staral tým jachtařů – instruktorů, 
s bohatými zkušenostmi jak ze závodů, tak 

z trénování dětí a mládeže. Instruktoři si pro 
děti připravili program obsahující mimo jiné 
základy přípravy plachetnic, jejich ovládání, 
děti se dozvěděli, co je kosatka a co je 
ploutev. Instruktoři s dětmi probírali i pravidla 
bezpečné jízdy a základy závodních pravidel 
jachtingu. Každé z dětí si vyzkoušelo jízdu 
na plachetnicích, nejprve na těch větších 
s instruktory, a potom i samostatně na jed-
noposádkových plachetnicích Optimist pro 
menší děti nebo na dvouposádkové plachet-
nici RS Feva pod dohledem instruktorů. 
 Mimo aktivity na plachetnicích využili in-
struktoři díky projektu zakoupené paddle-

boardy a kajaky, a děti si tak mohly vyzkoušet 
i další vodní sporty. S pomocí nové audio-
techniky pak bylo možné dětem ukázat vi-
dea s jachtařskou teorií a videa ze závodů 
plachetnic. Díky projektu bylo postaráno 
i o bezpečnost dětí na vodě, děti měly k dis-
pozici záchranné vesty, které se hodily jak pro 
jízdu na plachetnici, tak i s paddlebordy. Vedle 
sportovních aktivit na vodě si děti vyzkoušely 
i další hry, a to jak v areálu Yachtclubu na 
Ústupkách, tak i v okolní přírodě.
 Mnoho dětí a rodičů projevilo po ukon-
čení tábora zájem o tento sport a plánují 

přidat se k tréninkům pořádaným klubem 
v období školního roku, které probíhají buď 
o víkendech v areálu na Seči, nebo v týdnu 
v areálu Marina Kemp na Hrádku v blízkosti 
obce Stéblová. Díky tomu se rozšíří nejen 
mládežnická členská základna klubu, ale 
i povědomí o tomto netradičním, ale krásném 
sportu. 
 Máte-li doma děti, které baví sport a ne-
bojí se vody, chtěli bychom vás pozvat 
na jachtařské příměstské tábory, které 
proběhnou v podobném formátu i příští rok, 
a to první příměstský tábor od 29. 7. do 3. 8.
2019 a druhý v termínu  5.–9. 8. 2019. 
V případě, že máte trvalé bydliště v území 
MAS Železnohorský region a vaše děti jsou 
v předškolním věku nebo na prvním stupni 
základní školy, můžete využít podporu v rám-
ci dotace a získat pobyt pro děti zdarma jen 
ve výši příspěvku na stravu během tábora. 
Nebo můžete vaše děti přihlásit na normální 
tábor, který začíná ve středu 31. 7. a končí 
v pátek 9. 8. Pokud se dětem bude na táboře 
dařit a oblíbí si jachting, můžou si své nové 
dovednosti vyzkoušet hned o víkendu po 
ukončení táborů, kdy se na Sečské přehradě 
pojede závod O štít města Pardubic.

Za Yachtclub Pardubice a tým instruk-
torů letošního tábora Bára Košťálová

XIV. ročník mezinárodního festivalu „Hudební 
léto v kostele sv. Bartoloměje“ dospěl ke své-
mu závěru. Týden před heřmanoměsteckou 
bartolomějskou poutí proběhlo festivalové 
finále. Tečku za XIV. ročníkem učinil vokální 
a instrumentální soubor staré duchovní 
hudby Collegium 419 společně s Barokním 
orchestrem pražské konzervatoře s umělec-
kým vedoucím Lukášem Vendlem. Sólis-
tou koncertu byl basista Jaromír Nosek. 

Slavnostní program „Hudba westmin-
sterské katedrály – korunovační anthe-
my“ uzavřel festivalovou mozaiku barokní 
hudbou k oslavě výročí 100 let od vzniku 
Československa. Koncert začal tradičně 
v kostele sv. Bartoloměje v neděli 19. srpna 
v 17 hodin. Skvělý kulturní zážitek! 
  

         Marek Výborný
Specifický cíl 4.3. 

Podpora kulturních a volnočasových aktivit

www.zeleznohorsky-region.cz

Jachtařské příměstské tábory na přehradě Seč

Hudební léto v Heřmanově Městci si připomnělo 
100 let od vzniku Československa 
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Člen MAS Železnohorský region Yachtclub Pardubice je sportovním 
klubem, který sdružuje zájemce o jachting. 
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Od svého založení geopark nemůže jen 
zůstat definicí území na mapě, nemůže se 
spoléhat pouze na své přírodní geologické 
útvary a na odborné vzdělávání, musí 
vytvářet mix aktivit, které mají co nabídnout 
jak jednotlivcům, tak skupinám návštěvníků. 
Proto již na počátku vzniku a vyhlášení 
geoparku stála vedle sebe odbornost za-
stoupená geology ze společnosti Vodní 
zdroje Chrudim a tvůrci aktivit (obce, mikro-
regiony, podnikatelé, producenti) sdružení 
pod Železnohorským regionem. Oboustran-
ná spolupráce se stále prohlubuje a vhodně 
doplňuje. Pravidelně se informujeme o plá-
nech našich činností, aby se jejich přínos ve 
výsledku pro návštěvníka znásobil. 
 V roce 2018 Železnohorský region 
podpořil vznik dalších geolokalit, které jsou 
volně přístupné či přispívají k osvětě o místní 
geologické specifičnosti. Při tvorbě lokalit se 
vycházelo z návrhů geologa Jana Doucka 
a představitelů obcí. Železnohorský region ko-
rigoval souvislosti s již ostatními realizovanými 
nebo dalšími připravovanými akcemi. 
 Bukovina u Přelouče – V malebném 
zákoutí u rybníka za bývalým mlýnem – 
dnes hostincem s regionálními specialitami, 

si můžou děti pohrát s vodou, která stéká 
z uměle vytvořeného geologického útvaru, 
a tak přirozeně pozorovat působení pří-
rodních sil. V letních měsících se zde lze 
i vykoupat, celoročně se protáhnout ve ven-
kovní tělocvičně.
 Valy u Přelouče – V centrální části obce 
podél hlavní komunikace, v klidové zóně 
u hostince, najdete kompletně vybavené 
odpočívadlo pro návštěvníky. V altánu můžete 
posedět, na velkoplošných informačních 
panelech se dočtete o zajímavostech geo-
parku, na plastikách kamenů si vyzkoušíte 
své znalosti. Ve stojanech ponecháte svá 
kola, když navštívíte sousední hostinec. A po 
občerstvení můžete pokračovat do přírodní 
památky Meandry Struhy.

 Lipoltice – V blízkosti místní mateřské 
školky najdete geologické prvky – odlitky 
pravěkých organismů v podobě houpadel 
a prolézaček. Děti tak mají důvod se ptát, co 
to je za „zvířátko“, a tak přirozeně nabývají 
informace o geologické historii země.
 České Lhotice – Nové přístupové scho-
diště k turistické rozhledně Boika je tvořeno 
různými kamennými bloky. Zde se vhod-
ně propojila geologická expozice s technic-
kým řešením stavby. Jednotlivé kamenné blo-
ky jsou označeny názvy a vy můžete v přírodě 
hrát poznávací hru na geology. Pohled na ka-
meny si můžete vychutnat i z výšky při pohle-
du z volně přístupné rozhledny.

Kateřina Korejtková, strategické řízení

Dlouhodobě nejvhodnějším pohybem pro 
člověka je přirozená chůze. Podle věku 
a kondice ji modifikujeme na rekreační 
běh či Nordic walking. Vše se však děje 
v přírodě a celoročně. V Železnohorském 
regionu máme ke všem uvedeným formám 
pohybu mnoho příležitostí. 
 Fit prvky, nejlépe z přírodního materiálu, 
nabízejí zastavení, protažení, posílení a mo-
tivaci pohybovat se v krajině déle. Prvky mo-
hou být umístěny v jednom místě či tvořit 
okruh či trasu. Podmínky vychází z míst-
ních specifik. Každý z prvků je uveden na 
informačním panelu. Zde, v případě zájmu, 
najdete doporučení, jak prvek využívat, ale 
můžete samozřejmě zapojit i vlastní fantazii.

Fit stezky v r. 2018 vznikly v rámci mikrore-
gionu Podhůří Železných hor a jsou k dis-
pozici všem návštěvníkům. Ukazují směr, 
jak pracovat s okolní přírodou, jak lze citlivě 
novodobé prvky vybírat a instalovat, aby 
nenarušovaly ráz krajiny. Zastavení Fit-
stezky Podhůří Železných hor najdete 
v Bukovině u Přelouče u rybníka, v Chol-
ticích podél cyklostezky na rozhlednu 
Barborka, v Jedousově u rybníka, ve 
Svinčanech na návsi, ve Valech v cen-
tru u fotbalového hřiště a v relax zóně ve 
Veselí. Většina prvků byla vytvořena místním 
truhlářem a nese specifické prvky regionu.

Kateřina Korejtková, strategické řízení
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součástí krajiny

ŽELEZNOHORSKÝ REgION PODPORUJE ROZVOJ 
NÁRODNÍHO gEOPARKU ŽELEZNé HORY
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SpOlUpRáCE

Lokální ekonomika je založena na vzájemné 
podpoře místních producentů, podnikatelů, 
poskytovalelů služeb, a především místních 
lidí, kteří uvědoměle, zcela cíleně lokální 
nabídku využívají. „Já podpořím tebe a ty 
zase mě“ je oboustranně finančně výhodné 
pro podnikatele a ekonomicky prospěšné 
pro komunitu. Učí podnikatele spolupra-
covat. Tím vznikají aktivity, které jsou k vy-
užití pouze a jedině v daném regionu a ná-
vštěvník za nimi musí přijet. Vložené finance 
se zúročí na místním trhu a neodcházejí 
z regionu. Novým trendem je tedy podpo-
ra spolupráce subjektů tak, aby se místní 
produkce na farmách zpracovala a prodala, 
aby docházelo ke zkracování řetězce mezi 

výrobcem a spotřebitelem. Příkladem do-
bré spolupráce je Gurmánská stezka, na 
které můžete ochutnat regionální produkty 
Železných hor. V letošním roce se stezka 
rozšířila o další zastavení s novou nabíd-
kou. Na uvedených místech získáte navíc 
jedinečný otisk razítka Gumánské stezky:
1  Hostinec Pod Drnem
2  Farma a kovářství Navrátil
3 Rozhledna Milada
4  Kutílkova palírna a pivovar
5  Včelařství Vašíček
6  Hostinec Ve Starém mlýně Bukovina
7  Raba Choltice
8 Zámecká restaurace Choltice

Koordinaci spolupráce v turistické oblasti 
má od minulého roku na starosti spolek 
Chrudimsko-Hlinecko, jehož členy jsou 
místní akční skupiny (Železnohorský region; 
Chrudimsko; Skutečsko, Košumbersko 
a Chrastecko), Sdružení obcí mikroregionu 
Hlinecko a společnost Vodní zdroje Chrudim 
jako zřizovatel Geoparku Železné hory. Kromě 
těchto subjektů se spolupráce neobejde bez 
pracovníků turistických informačních center 
zřizovaných jednotlivými městy.
 V roce 2018 byla realizována celá řada 
marketingových aktivit. Jejich významnou 
součástí se již v minulém roce stala komu-
nikace na sociálních sítích, především face-
booku a instagramu, kde má turistická oblast 
svůj profil. Rovněž byl tento rok založen účet 
na kanálu youtube. Pro propagaci na sociál-
ních sítích jsou mimo jiného využívány neus-
tále obměňované fotografie a v současné 
době dokončovaná série tematicky laděných 
videopozvánek. 
 Jako novinku nejen pro nadcházející
veletrhy cestovního ruchu lze prezentovat
propagační materiál zaměřený na motorkáře. 
Několik tras vhodných pro tuto skupinu ná-
vštěvníků bude vyznačeno v mapě a do-
plněno o turistické cíle, místa vhodná k ob-
čerstvení nebo čerpací stanice. Propagace 
tras proběhla přímo v magazínu zaměřeném 
na motorkáře.
 Za aktivitu, která má v oblasti dlouhou 
tradici, lze považovat Turistické noviny oblasti 
Chrudimsko-Hlinecko. I letos zprostředkovali 
pracovníci turistických informačních center 
články o novinkách a akcích ze všech koutů 
oblasti. Noviny pak byly distribuovány nejen 
na informační centra v regionu, ale také na 
vybrané turistické cíle v rámci celé České 
republiky nebo, ve spolupráci s městem 
Chrudim, do stojanů v železničních sta-

nicích Chrudim, Pardubice a Česká Třebová.
 Další aktivitou udržovanou od prvních 
společných projektů (od roku 2008) je sprá-
va webových stránek navstevnik.cz. Stránky 
sdružují podstránky spravované jednotlivými 
turistickými informačními centry oblasti – 
např. nasavrcky.navstevnik.cz, chrudimsky.
navstevnik.cz apod. Každé informační cen-
trum spravuje svoji část turistické oblasti tak, 
že neexistují ,,bílá místa“. Informace z jednot-
livých podstránek se pak zobrazují na hlavní 
stránce oblasti. 
 V roce 2014 byl vytvořen Quest národ-
ním geoparkem Železné hory. Každé 
informační centrum oblasti vytvořilo jeden list 
s úkoly, jejichž řešení zavedlo návštěvníky na 
zajímavá místa v okolí. V případě úspěšného 
splnění úkolů a vyluštění šifry získali účastníci 
drobnou odměnu. Po absolvování více 
questů měli účastníci ve většině případů dost 
informací k vyluštění společné tajenky, což 
jim dávalo možnost zúčastnit se slosování 
o zajímavější ceny.  V roce 2018 započal 
spolek s aktualizací questů. V minulosti byl 
každý quest jinak graficky zpracován. Vždy 
záleželo na návrhu jednotlivých informačních 
center. Většina questů tak byla vytvořena 

,,na koleně“. V současnosti je připravován 
společný propagační materiál, ve kterém bu-
dou k dispozici všechny questy dohromady. 
Kromě toho zde turisté objeví také informace 
o turistických zajímavostech zúčastněných 
měst, jejich originální kresby apod. Tisk ma-
teriálu byl naplánován na rok 2019.
 Již v tomto roce však bude vytištěna mapa 
obsahující turistické zajímavosti oblasti. Infor-
mací chtiví a hraví návštěvníci využijí QR kódy, 
které je odkáží prostřednictvím jejich mobilních 
telefonů na webovou stránku s bližšími infor-
macemi o jednotlivých zajímavostech.
 Nedílnou součást spolupráce představují 
setkání zástupců spolku a turistických 
informačních center. Právě tam se rodí 
,,odspodu“ nejzajímavější nápady potřebné 
k tomu, aby se do oblasti podařilo přilákat 
návštěvníky. Zároveň je ovšem v regionu 
také co nejdéle udržet. V květnu tohoto roku 
proběhlo setkání před hlavní turistickou sezó-
nou v Autokempu Seč-Pláž. Další setkání je 
plánováno na prosinec.
 Na závěr uveďme, že v tomto roce po-
dají představitelé spolku žádost o certifikaci 
agenturou CzechTourism. 

Martin Písař
manažer MAS, místopředseda TO

ŽELEZNé HORY regionální produkt 
Spolupráce pro producenty ANO nebo NE? 
gurmánská stezka s rozšířenou trasou a nabídkou.

www.zeleznohorsky-region.cz

Spolupráce turistické oblasti Chrudimsko-Hlinecko
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Více na www.gurmanskastezka.cz.Lea Turynová
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PR OP Zaměstnanost 
Výzva:    MAS ŽR: OPZ – Vzděláváním k zaměstnanosti – I,
    283/03_16_047/CLLD_15_01_258
Příjem žádostí:  od 6. 12. 2017, 8:00 hodin do 23. 1. 2018, 12:00 hodin
Vybrané projekty k realizaci:

Výzva:    MAS ŽR: OPZ – Sociální služby – II, 488/03_16_047/CLLD_15_01_258
Příjem žádostí:  od 26. 3. 2018, 8:00 hodin do 11. 5. 2018, 12:00 hodin
Vybrané projekty k realizaci:

PřEHLED PROJEKTů 2018

8 zpravodaj IX./2018

program rozvoje venkova

PR Programu rozvoje venkova 

Výzva:    č. 2017/003 k předkládání Žádostí o podporu v rámci operace 19.2.1. 
    Programu rozvoje venkova na období 2014–2020
Příjem žádostí:   28. 5. 2018 do 22. 6. 2018
Vyhlašované fiche:  č. 1, 2, 3, 4, 5, 6 a 7
Vybrané projekty k realizaci:

PR Integrovaného regionálního operačního programu
Výzva MAS: 6. výzva MAS ŽR-IROP-Kvalita a dostupnost sociálních služeb II, 
   č. 085/06_16_072/CLLD_15_01_258
Příjem žádostí: od 14. 3. 2018 od 8.00 hodin do 16. 4. 2018 do 12.00 hodin

Odstoupil od realizace na vlastní žádost

Číslo	 Název	žadatele	 Název	projektu	 IČ	 Místo	realizace	 Opatření			 Celkové	náklady	 Požadovaná
	v	mapě	 projektu	 	 	 	 	 	 výše	dotace
	 1	 Koalice	nevládek	 Štěstí	přeje	aktivním	a	dobře	připraveným!	 26679485	 Heřmanův	Městec		 1	 2	607	047,70	 2	607	047,70
	 	 Pardubicka,	z.	s.	 	 	 Přelouč	(Nasavrky)
	 	 	 	 	 	 	 2	607	047,70	 2	607	047,70

Číslo	 Název	žadatele	 Název	projektu	 IČ	 Místo	realizace	 Opatření			 Celkové	náklady	 Požadovaná
	v	mapě	 projektu	 	 	 	 	 	 výše	dotace
	 2	 Charita	Přelouč	 NZDM	Jakub	klub	18	 70188769	 Přelouč	 1	 1	985	750,00	 1	985	750,00
	 	 	 	 	 	 	 1	985	750,00	 1	985	750,00

Číslo	 Název	žadatele	 Název	projektu	 IČ	 Místo	realizace	 Opatření			 Celkové	náklady	 Požadovaná
	v	mapě	 projektu	 	 	 	 	 	 výše	dotace
	 2	 Petr	Pilař	 Technika	pro	zemědělskou	činnost	 43501940	 Křižanovice	 1	 482	790	 199	500
	 3	 Obec	Mladoňovice	 Zpřístupnění	lokality	Deblov	–	etapa	I	 00270521	 Deblov	 5	 998	000	 998	000
	 4	 Obec	Stolany	 Revitalizace	písk.	lomu	Stolany	-	I.	etapa	 00654752	 Stolany	 4	 999	612	 999	612
	 5	 Michal	Kabelka	 Pořízení	zeměd.	techniky	pro	začínajícího	zemědělce	 06976573	 Vápenný	Podol	 1	 997	300	 698	110
	 6	 První	zemědělská	a.s.		 Svinovací	lis	na	seno	a	slámu	–	středisko	Třibřichy	 47468297	 Třibřichy	 1	 1	207	580	 499000
	 	 Tuněchody
	 7	 Petr	Novák	 Nákup	speciálního	zemědělského	stroje	 13192515	 Šiškovice	 1	 600	000	 360	000
	 8	 Jaroslav	Kutílek	 Pořízení	techniky	na	údržbu	sadu	v	Žlebských	 45520241	 Žlebské	Chvalovice	 1	 1	197	658	 494	900
	 	 	 Chvalovicích
	 9	 Ing.	Milan	Víšek	 Investice	Milan	Víšek	 71178384	 Lipina	 1	 1	208	790	 499	500
	 10	 Jan	Vašíček	 Pořízení	zemědělské	techniky	 45973164	 Licoměřice	 1	 1	161	600	 480	000
	 11	 Zemědělská	a.s.	Horní	Bradlo	 Technologická	linka	–	technologie	pro	zakládání	 25995421	 Horní	Bradlo	 1	 1	936	000	 960	000
	 	 	 porostů	drobných	semen	a	jetelovin
	 12	 Milan	Víšek	 Pořízení	obracecího	pluhu		 15052982	 Lipina	 1	 1	450	790	 719	400
	 13	 ZOD	družstvo	Stolany	 Úprava	prostor	pro	výdej	mléka	 25927892	 Stolany	 2	 2	178	000	 900	000
	 	 	 	 	 	 	 14	418	120	 7	808	022

	 	 Josef	Navrátil	 Pořízení	traktoru	pro	hospodářskou	činnost	 43503667	 Kraskov	 1	 1	608	794	 797	749
	 	 Kamil	Holub	 Nákup	traktoru	 48176834	 Míčov-Sušice	 1	 2	057	000	 1	002	000

Číslo	 Název	žadatele	 Název	projektu	 IČ	 Místo	realizace	 Opatření			 Celkové	náklady	 Požadovaná
v	mapě	 projektu	 	 	 	 	 	 výše	dotace
	 14	 Další	cesta	z.s.	 Centrum	denních	služeb	Další	cesta	 05670039	 Choltice	 3	 4	673	102,00		 4	329	681,05	
	 	 	 	 	 	 	 4	673	102,00	 4	329	681,05
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Program ozvoje venkova
Výzva č. 4 – PRV

Fiche:

2 – Regionální produkce

3 – Lesnická infrastruktura

4 – Rozvoj nezemědělské činnosti

5 – Rekreační lesy

6 – Lesnická technika

7 – Podpora místních trhů

Termín: 4–5/2019

OP ŽIVOTNÍ PROSTřEDÍ
3. Výzva OPŽP – Výsadba dřevin – III

Termín: 10/2019 –3/2020

OP ZAMĚSTNAOST
MAS ŽR: OPZ – Sociální služby – III

Termín: 4–5/2019

Integrovaný regionální operační program
11. Výzva – MAS ŽR-IROP-Bezpečná a dostupná doprava III

Termín: 7–9/2019

12. Výzva – MAS ŽR-IROP-Ochrana regionu III

Termín: 6–8/2019

13. Výzva – MAS ŽR-IROP-Školy dostupné všem III

Termín: 7–8/2019

Plán výzev na rok 2019

Výzva MAS:  10. výzva MAS ŽR-IROP- Školy dostupné všem II, č. 176/06_16_075/CLLD_15_01_258
Příjem žádostí: od 11. 6. 2018 od 8.00 hodin do 20. 8. 2018 do 12.00 hodin

Číslo	 Název	žadatele	 Název	projektu	 IČ	 Místo	realizace	 Opatření			 Celkové	náklady	 Požadovaná
v	mapě	 projektu	 	 	 	 	 	 výše	dotace
	 16	 Český	svaz	chovatelů,	z.	s.,		 Rekonstrukce	střediska	chovatelů	ve	Svinčanech	 68210779	 Svinčany	 5	 1	096	014,00	 1	096	014,00
	 	 Základní	organizace	Svinčany
	 17	 Obec	Ostřešany	 Stavební	úpravy	MŠ	Ostřešany	 00274020	 Ostřešany	 5	 4	855	190,53	 4	000	000,00
	 18	 Základní	škola	Ronov	nad	 Stavební	úpravy	dílen	–	ZŠ	Ronov	n.	Doub.	 70992487	 Ronov	n.	Doub.	 5	 3	144	972,81	 3	144	972,81
	 	 Doubravou,	okres	Chrudim
	 	 	 	 	 	 	 9	096	177,34	 8	240	986,81

Výzva:   7. výzva MAS ŽR-IROP-Rozvoj sociálního podnikání II, 
   č. 036/06_16_074/CLLD_15_01_258
Příjem žádostí:  od 14. 3. 2018 od 8.00 hodin do 16. 4. 2018 do 12.00 hodin

Výzva:   8. výzva MAS ŽR-IROP-, č. 045/06_16_076/CLLD_15_01_258
Příjem žádostí:  od 7. 5. 2018 od 8.00 hodin do 19. 6. 2018 do 12.00 hodin
V těchto výzvách nebyly žádosti podány.

PR OP Životní prostředí 
Výzva:   Výzva MAS ŽR: OPŽP – VÝSADBA DřEVIN – I, č. 006/05_17_088/CLLD_15_01_258
Příjem žádostí: 16. 11. 2017–16. 2. 2018
Vybrané projekty k realizaci:

Obec Ostřešany se rozhodla řešit nedo-
statečnou kapacitu v Mateřské školce 
stavebními úpravami. Využila dotační výzvu 
MAS ŽR – Školy dostupné všem II. Jednou 
z podmínek přestavby byla bezbariéro-
vost, kterou vyřešila obec stavbou výtahu 
s únikovým protipožárním schodištěm v zad-
ní části budovy, ke které vede nová pří-

stupová cestička. Na půdě vznikla krásná 
prosvětlená místnost pro dětské hry včetně 
hygienického zázemí. Stavba je v současné 
době po kolaudaci a již brzy přivítá první děti. 
Celkové náklady přestavby se vyšplhaly na 
částku 4 900 000 Kč. Přestavbou školky 
se zvýšila kapacita z 38 na 54 dětí a školka 
může přijímat i děti handicapované.

Stavební úpravy MŠ v Ostřešanech

Číslo	 Název	žadatele	 Název	projektu	 IČ	 Místo	realizace	 Opatření			 Celkové	náklady	 Požadovaná
v	mapě	 projektu	 	 	 	 	 	 výše	dotace
	 19	 Obec	Třemošnice	 Obnova	sadu	v	Třemošnici	 00271071	 Třemošnice	 1	 165	924,88	 141	036,14
	 20	 Obec	Žlebské	Chvalovice	 Výsadba	zeleně	na	hřišti	Žlebské	Chvalovice	 15054233	 Žlebské	Chvalovice	 1	 492	092,20	 422	528,37

Na konci roku 2018 byly ještě vyhlášeny následující výzvy:

PR OP Životní prostředí 
Výzva MAS ŽR:  OPŽP – VÝSADBA DřEVIN – II – příjem žádostí: 5. 11. 2018–30. 4. 2019

Výzva MAS: 9. výzva MAS ŽR-IROP-Bezpečná a dostupná doprava II,
   č. 163/06_16_038/CLLD_15_01_258
Příjem žádostí: od 11. 6. 2018 od 8.00 hodin do 20. 8. 2018 do 12.00 hodin

Číslo	 Název	žadatele	 Název	projektu	 IČ	 Místo	realizace	 Opatření			 Celkové	náklady	 Požadovaná
v	mapě	 projektu	 	 	 	 	 	 výše	dotace
	 15	 Město	Třemošnice	 Chodník	ke	hřbitovu	Třemošnice	–	II.	etapa	 00271071	 Třemošnice	 1	 4	162	075,13	 3	000	000,00
		 	 	 	 	 	 	 4	162	075,13	 3	000	000,00
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Vzdělávání na venkově www.zeleznohorsky-region.cz

Železné hory jsou výjimečný region nejen 
z hlediska pestrosti geologického utváření, 
o čemž svědčí Národní geopark Železné 

hory, ale i z hlediska vývoje lidské činnosti, 
která je úzce spjata s přírodou a převtěluje 
se do tradic a řemesel lidí místního kraje. 

Od založení Železnohorského regionu 
uteklo již třináct let. Region je živým a stá-
le se vyvíjejícím celkem, který se snaží 
držet prst na tepu doby. A proto letos na 
podzim došlo k výrazné proměně webových 
stránek Železnohorského regionu, které se 
po úpravě staly přehlednější a přístupnější 
široké veřejnosti. Region o lidech a pro lidi... 
je novým mottem Železnohorského regionu.
 V rámci úpravy webových stránek vznikly 
pro další propagační materiály ucelené řady 
piktogramů mající za úkol jasně navést 
i zahraniční turisty ke svému cíli. Nové we-
bové stránky Železnohorského regionu 
můžete vyzkoušet na www.zelenohorsky-
region.cz.

Lea Turynová
Specifický cíl 2.1. 

Zlepšení marketingu – propagace turistického ruchu

Vzdělávání v celé jeho šíři je přirozený 
nekončící proces, jak rozvíjet jedince a ce-
lou společnost. V dnešní době se klade 
důraz na dosažení maximálního vzdělání. 
Teoretické vzdělání a vědomosti jsou však 
pouze základ. Vzdělávání je nutné provázat 
s konkrétními poznatky z praxe a následně 
zapracovávat i zkušenosti, jako přirozenou 
zpětnou vazbu. Pouze tento mix = vzdě-
lávání (teorie) + praxe + zkušenosti, má 
šanci na úspěch.
 Děti se zcela přirozeně učí v tomto 
mixu od narození: rodič v dobrém po-
učuje, dítě si vše hned zkouší a získává 
z pokusů zkušenosti, které vyhodnocuje jako 
dobré či špatné. Čím jsou děti starší, postu-
pují od rodiny vzdělávacím systémem výše. 
Zde se však ukazuje, že s vyšším detailněji 
zaměřeným vzděláváním se mnohdy více 
a více vychyluje pouze ke vzdělávání teo-
retickému, bez možnosti získat poznatky 
z praxe, a tak korigovat zkušenosti. Z pohle-
du venkovských regionů, venkovské ekono-
miky, budoucích zaměstnavatelů včetně ven-
kovské správy, tento přístup není přínosem, 
a proto Železnohorský region vytváří mnoho 
aktivit, jak provázat vzdělávání v mnoha 
stupních a v mnoha formách s praxí.

Programy pro školy
Katalog programů pro MŠ, ZŠ a SŠ je ses-
taven pedagogy za spolupráce se subjekty 
v regionu tak, aby navazoval na školní 
vzdělávací plány škol. K vyučovanému teo-
retickému předmětu lze vybrat exkurzi, která 
vědomostní informace ověří v praxi. Žáci získají 
zkušenosti a vyhodnotí jejich důležitost. Nová 
informace se upevní a spojí s konkrétním pro-
cesem v regionu. Katalog je na vyžádání k dis-
pozici v elektronické formě vč. pracovních listů 
pro děti. Programy lze využívat pro jakékoli té-
matické a zájmové skupiny.

Spolupráce 
s Univerzitou Pardubice
Dlouhodobá spolupráce probíhá na půdě 
Fakulty ekonomicko-správní, především 
v oborech zabývajících se veřejnou správou 
a managementem. V rámci více praxe pro 
studenty Železnohorský region a univer-
zita připravily soutěž pro studenty, při níž 
mohli své práce konzultovat s představiteli 
obcí. Při příležitostné přednáškové činnosti 
představitelé regionu prezentují studentům 
příklady dobré praxe, jak se to či ono teo-
retické řeší v regionu. Zpětnou odbornou kon-
zultaci zajišťoval region univerzitě po tři roky 
mezinárodního projektu, kde bylo cílem vytvořit 
nový studijní program tak, aby odpovídal ak-
tuálním praktickým potřebám regionů. Do 
budoucna se počítá s další přednáškovou 
činností odborníků na půdě univerzity či 
s nabídkou praxí a stáží pro studenty.

Platforma spolupráce 
dítě + rodič + škola + region
Takto široká spolupráce probíhá již mno-
ho let prostřednictvím jednak výše uve-
dených aktivit Železnohorského regionu, 
do jehož působnosti patří i metodická po-
moc pro školy při realizaci zjednodušených 
projektů, tzv. šablon či infrastrukturní roz-

voj škol v obcích, tak v posledních letech 
i prostřednictvím realizace Místních akčních 
plánů vzdělávání (pro MŠ, ZŠ, ZUŠ). Že-
leznohorský region byl a je realizátorem 
„MAP“ na území ORP Přelouč. Protože 
však velká část regionu zasahuje na území 
ORP Chrudim, je i zde v realizačním týmu 
a podílí se na tvorbě a realizaci aktivit. Prak-
ticky na celém území Železnohorského 
regionu budou organizovány exkurze pro 
žáky, budou probíhat setkání pedagogů 
nad vzdělávacími tématy, bude probíhat 
podpora žáků při volbě budoucího studia či 
povolání a mnoho dalších aktivit v partner-
ské spolupráci se všemi místními školami.

Celoživotní vzdělávání
Na podporu vztahu místních obyvatel k re-
gionu a šíření osvěty o lokálních zdrojích 
Železnohorský region vydává osvětové 
publikace, které jsou určeny jak školám, tak 
veřejnosti. Mezi ně se řadí noviny a katalogy 
regionální produkce pod značkou Doma 
v Železných horách či publikace k tématům 
lokální ekonomiky a úprav veřejných pros-
tranství. Uvedené materiály jsou dostupné 
na vyžádání v elektronické formě.

Kateřina Korejtková, strategické řízení

Železnohorský region v novém grafickém designu

Celoživotní vzdělávání a spolupráce se školami 
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Region o lidech a pro lidi…
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Specifický cíl 4.3. Podpora kulturních a volnočasových aktivit

LEDEN
1. ledna Novoroční vejšlap, sraz na náměstí 13.30 | Nasavrky

4.–6. ledna Tříkrálová sbírka

5. ledna Novoroční koncert v kostele sv. Václava | Jezbořice

18. ledna Společenský ples | Seč

 Sportovní ples TJ Mezilesí | Načešice

19. ledna Turnaj neregistrovaných ve stolním tenisu 

 k ukončení Tréninkového kempu 2018 | „Hostinec

 U Beranů” Klešice

 Železný Kelt | Archeoskanzen Nasavrky

25. ledna Hvězdičkový ples | Třemošnice

ÚNOR
2. února Koupání otužilců v Sečské přehradě | Seč

 Zimní táboření na Lichnici |  Třemošnice

 Hasičský ples SDH Jezbořice | Dubany

9. února Maškarní průvod Míčov-Sušice | Míčov-Sušice

15. února Nasavrky 24. Sokolský ples | Nasavrky

 Hasičský ples | Klešice „Hostinec U Beranů“

16. února Maškarní ples pro děti | Načešice

 Dětský karneval | Klešice „Hostinec U Beranů“

 XXIX. reprezentační ples PS Vlastislav | Heřmanův  

 Městec, Sokolovna

23. února Masopustní průvod | Žlebské Chvalovice

BřEZEN
1. března Hasičský ples | Heřmanův Městec

12.–13. března Dny otevřených dveří Agrometall 

 Heřmanův Městec

16. března Hasičský ples SDH Našešice | Načešice

23. března Vítání jara – turistický pochod na počest prvního  

 jarního dne | Ronov nad Doubravou

30. března Jarní turnaj neregistrovaných ve stolním tenisu –

 Memoriál Jindřich Buriána 2. roč. | Klešice „Hostinec

  U Beranů“ 

DUBEN
7. dubna Odemykání Doubravy | Ronov nad Doubravou

11.–14. dubna Dny Železnohorského regionu

13. dubna Keltská kuchyně | Archeoskanzen Nasavrky

18.–22. dubna 69. F. I.C.C. YOUTH Rally | Autokempink Konopáč

19. dubna Otevření Babiččina dvorečku | Licibořice

26.–28. dubna Dobrovolníci pomáhají Zemi Keltů | Nasavrky

27. dubna Memorial Josefa Duška | Načešice

 Zahájení sezóny železničního Muzea Rosice nad

  Labem s doprovodným programem a jízdou

 historických vlaků | Pardubice

30. dubna Pálení čarodějnic | obce regionu

KVĚTEN
1. května Prvomájový recesistický průvod | Třemošnice 

5. května Beltine: Barbarské trhy | Archeopark Nasavrky 

8. května Den řemesel pro děti | Babiččin dvoreček, Licibořice

 Malá cena Nasavrk (běh pro děti) | Nasavrky

10.–11. května Studentský Majáles | Pardubice

11. května Oslavy 75 let Sboru dobrovolných hasičů | Žďárec

 u Seče

 14. ročník Licomělického Fichtlcupu | Licomělice

18.–19. května Jarní závod na přehradě Seč, Yachtclub 

 Pardubice | Seč

24. května Noc kostelů

25. května XIV. setkání pěveckých sborů | Heřmanův Městec

 Zahájení sezóny | Pivovar Žlebské Chvalovice

ČERVEN
1. června Hasičská soutěž v požárním sportu | Klešice 

8. června Polanského Přelouč – 15. ročník festivalu dechových  

 hudeb | Přelouč

 24. ročník hasičské soutěže O putovní pohár 

 starosty SDH Licomělice | Licomělice

9. června XV. roč. mezinárodního festivalu „Hudební léto 

 v kostele sv. Bartoloměje” | Heřmanův Městec

15.–16. června Tradiční závod O perníkovou chaloupku 

 na přehradě | Seč, Yachtclub Pardubice

21. června Festival folkové a country hudby Nasavrkání |  
 Nasavrky

22. června Gulášfest | Pivovar Žlebské Chvalovice

 Rodiny s dětmi pomáhají Zemi Keltů | Nasavrky

22. června–1. září Nasavrcká paleta | Nasavrky

22. června 5. ročník Nohejbalového turnaje | Žďárec u Seče

23. června XV. roč. mezinárodního festivalu „Hudební léto 

 v kostele sv. Bartoloměje” | Heřmanův Městec

28.–30. června Dobrovolníci pomáhají Zemi Keltů | Nasavrky

ČERVENEC
4.–7. července Dny metalurgie | Archeopark Nasavrky

5. července Jak se dříve žilo a hospodařilo | Babiččin dvoreček,  

 Licibořice

6. července 32. ročník licomělické lávky | Licomělice

7. července Poprask na laguně | areál letního kina Konopáč

 XV. ročník mezinárodního festivalu „Hudební léto  

 v kostele sv. Bartoloměje“ | Heřmanův Městec

13. července „Svojšický 5boj“, 12. ročník klání trojic v pěti 

 disciplínách | Svojšice 

 Staročeské stínání kohouta | Načešice

21. července XV. ročník mezinárodního festivalu „Hudební léto  

 v kostele sv. Bartoloměje“ | Heřmanův Městec

26.–27. července Festival keltské kultury Lughnasad | Nasavrky

29. července–   Příměstský tábor Yachtclubu Pardubice | Seč-

–2. srpna Ústupky

SRPEN
31. července– Pobytový tábor Yachtclubu Pardubice | 
–9. srpna Seč-Ústupky

4. srpna XV. ročník mezinárodního festivalu „Hudební léto  

 v kostele sv. Bartoloměje“ | Heřmanův Městec

5.–9. srpna Příměstský tábor Yachtclubu Pardubice |  
 Seč-Ústupky

9.–11. srpna Vavřinecká Pouť | Ronov nad Doubravou

10. srpna Dožínky pro děti | Babiččin dvoreček, Licibořice
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 „Pupíčkův memoriál“ | Svojšice

 Úherčický sekáč | Úherčice

10.–11. srpna Závod O štít města Pardubic, Yachtclub Pardubice  

 Sečská přehrada

10.–18. srpna Sportovní park Pardubice – Science Point | Pardubice

11. srpna Svatovavřinecká pouť | Seč (kostel)

16. srpna Noční hasičská soutěž | Seč

18. srpna Železnohorský traktor | Žďárec u Seče

 Dožínky pro děti | Babiččin dvoreček Licibořice

17.–18. srpna Setkání zahradních železnic v Muzeu Rosice nad 

 Labem | Pardubice

18. srpna XV. ročník mezinárodního festivalu „Hudební léto  

 v kostele sv. Bartoloměje“ | Heřmanův Městec

19.–23. srpna Letní škola pro SŠ | Pardubice

23.–26. srpna Setkání karavanistů | Autokempink Konopáč

23.–25. srpna Bartolomějská pouť | Heřmanův Městec

31. srpna Plavba na čemkoliv | Bukovina u Přelouče,

 Mlýnský rybník 

ZÁřÍ
7. září Choltický deštník | zámek Choltice

8. září Lukavický kahan | Lukavice   

14.–15. září Druhé setkání uměleckých kovářů | Turkovice

20.–21. září Babí léto na Železných horách | Konopáč

21. září DABING – 24. ročník udílení cen F. Filipovského |  
 Přelouč

 Posvícení na Babiččině dvorečku | Licibořice

 Pivní slavnosti | Pivovar Žlebské Chvalovice

21. září Jablkobraní | Archeopark Nasavrky

21.–22. září XXXVIII. Chovatelská a zahrádkářská výstava

 SVINČANY 2018 | Svinčany

27. září Evropská Noc vědců v Pardubicích – populárně-

 naučný program pro veřejnost pořádá Univerzita  

 Pardubice | Pardubice

28. září Podzimní slavnosti aneb návrat ke kořenům |  
 Choltice, zámek

 Heřmanoměstecké slavnosti | Heřmanův Městec 

řÍJEN
5. října Běh naděje | Pardubice

19. října Kaštanobraní | Nasavrky

 Archeoden | Archeopark Nasavrky

26. října Rojení světlušek | Babiččin dvoreček, Licibořice

LISTOPAD
1. listopadu Country večer k ukončení vodácké sezony | Klešice

 „Hostinec U Beranů“

2. listopadu Halloweenská zábava | Načešice 

 Lampionový průvod s posvícenským posezením |  
 Bukovina u Přelouče

 Samhain: Keltský nový rok | Archeopark Nasavrky 

 Strašidla na zámku v Cholticích | Choltice 

 Splutí Opatovického kanálu z Břehů u Přelouče 

 do Semína

30. listopadu Adventní jarmark a rozsvěcení vánočního stromu |  
 Nasavrky

PROSINEC
1. prosince Adventní koncert zámek | Nasavrky

 Rozsvícení vánočního stromu | Heřmanův Městec

 Slavnostní rozsvícení Vánočního stromu 

 a Mikulášská nadílka | Žďárec u Seče

8. prosince Adventní koncert | Nasavrky

15. prosince Adventní koncert | Nasavrky

22. prosince Adventní koncert | Nasavrky

 Vánoční koncert PS Vlastislav | Heřmanův Městec,  

 Sokolovna

24. prosince Štědrovečerní troubení z kostela sv. Bartoloměje |   
 Heřmanův Městec 

 Štědroodpolední zastavení s koledami 

 u Vánočního stromu | Klešice

27. prosince Vánoční turnaj ve stolním tenisu 

 neregistrovaných | Klešice

31. prosince Silvestr a přivítání Nového roku 2018 | Žďárec u Seče

Specifický cíl 4.3. Podpora kulturních a volnočasových aktivit

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 ŽELEZNOHORSKÝ 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.


