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 První období EU 2007–2013 (pro 
Českou republiku, která vstoupila do EU  
v r. 2004) pro Železnohorský region začalo 
reálně rokem 2008. Podporu do regionu 
jsme začali realizovat dle Komunitní strategie  
s názvem „Návrat ke kořenům“. Motto re-
gionu bylo tehdy stanoveno natolik vhodně, 
že jej do dnešní doby nebylo nutno re-
vidovat. V tomto období jsme podpořili 65 
projektů cca 22 miliony korun. Byli jsme 
všichni na začátku, jak my administrátoři, 
vy žadatelé/realizátoři, tak i pracovníci mi-
nisterstev a platebních agentur. Nebylo nás 
mnoho a byla to docela dobrá „rodina“. 
Fungovala zpětná vazba a vzájemná tole- 
rance. Řešily se věci podstatné. Za dané 
období byla MAS ŽR na základě objektivního 
hodnocení SZIF zařazena mezi nejefektivněji 
pracující MAS ČR. To však bylo poprvé  
a naposledy. Žádná další objektivní hodno-
cení již ze strany řídících orgánů neproběhla.

 Druhé období EU 2014–2020 bylo na 
startu zdrženo ještě více než první, takže 
Železnohorský region začal s podpo-
rou území až v r. 2016, a to ještě mezi 
prvními MAS v ČR. Byrokratický aparát se 
rozbujel. Každý si začal prosazovat to své 

a začaly se projevovat důsledky – mnohdy 
nereálnost stanovených podmínek minister-
ských úředníků a netolerance konkrétních 
návrhů a připomínek nás, lidí z praxe. Na 
žadatelích bylo znát, jak zvažují efektivitu 
žádosti o podporu svého projektu, zda jim 
to za to „papírování“ a „nervy“ vůbec stojí. 
A to pracovníci Železnohorského regionu, 
především Martin a Petra dělali maximum. 
V tomto období jsme rozdělili do území 
cca 120 mil. Kč, a protože jsme pracovali 
efektivně, na konci období jsme dostali bo-
nus dalších cca 9 mil. Kč, především na 
projekty našich obcí, které jsou základem 
Železnohorského regionu. Poslední akce 
budou vybrány v r. 2022 a zrealizovány  
v r. 2023.

TŘETÍ OBDOBÍ EU 2021–2027 
je prozatím pouze „na papíře“. Žele-
znohorský region má splněny veškeré 
podmínky, má schválenou certifikaci in-
terních postupů a principů a koncepční 
část komunitní strategie.
 Nyní čekáme na tzv. metodické doku-
menty z ministerstev, které nám stanoví de-
tailní podmínky, jak a na co vám můžeme 
přidělené finanční prostředky přerozdělit. To 

znamená, co vše konkrétně bude moci býti 
podpořeno, v jaké procentuální míře a jaké 
podmínky musí žadatel splňovat, jaké musí 
předložit dokumenty, atd. Je toho dost, ale 
s tím si už poradíme a jsme připraveni vám 
opět maximálně pomoci a celou administra-
ci projektu vám usnadnit. Hlavně, abychom 
již brzy tyto podmínky znali.

 Pro toto období jsme definovali de-
tailní oblasti vašich projektů, které jsme 
na základě zkušeností rozčlenili do pěti 
okruhů (viz zelený rámeček výše).
 Z jakých všech operačních programů 
EU budeme moci nakonec čerpat finanční 
zdroje pro vás, tj. jaký celkový finanční ob-
jem budeme moci přerozdělit do území, 
pro to prozatím nemáme zcela konkrétní  
a podložené informace (k listopadu 2021). 
Aktivně vývoj sledujeme a jakmile bude vše 
konkretizováno, budete o všem informová-
ni. Proto jsme zefektivnili systém a zdroje 
informací, abyste se mohli dobře orientovat. 
Sice celkově financí již nebude tolik jako  
v minulém období, ale o to kvalitnější aktivity 
budou podpořeny. 

 Již víme, jaké má náš region reálné 
potřeby, zdroje, možnosti, ale i limity. Protože 
však také známe místní lidi, tak víme, že ten 
nejkvalitnější zdroj máme a vše ostatní půjde 
snadno.J

Kateřina Korejtková, strategické řízení

Současnost je bohužel charakterizována informačním zmat-
kem, matením pojmů a používáním prázdných bezobsažných 
frází. Situace je vyhrocena různými, v mnoha případech 
protichůdnými názory. Proto je nejvhodnější zaměřit činnost na 
drobnosti, které sice nemají celospolečenský dopad, ale přináší 
radost do života mnoha lidí, a to je možná to nejcennější. 
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1. Životní prostředí, příroda a krajina
2. Podnikání na venkově
3. Cestovní ruch a marketing 
4. Venkov, rozvoj obcí
5. Funkční komunita 
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 Bohužel sociální sítě nám totálně na-
bouraly systém a strukturu předkládaných 
informací. Každý si může zveřejňovat, co 
chce, každý může vyjádřit svůj názor. V de-
mokratickém zřízení je to a musí být dobře. 
Bohužel výsledek je ten, že jsme všichni 
zmateni, odděleni vlastním názorem od os-
tatních. 
 Alespoň v rámci naší komunity 
Železnohorského regionu se vám poku-
síme i nadále předkládat informace 
ověřené, uvedené praktickým jazykem, 
abychom si rozuměli a měli šanci se lidsky 
pochopit.
 Zásadně se budeme i nadále snažit 
pracovat především s pozitivními  
a motivačními informacemi. Co se kde 
povedlo, kde je něco nového a stojí za 
návštěvu, kde jsou šikovní lidé, kteří vám 
nabízí lokální produkty a služby. Prostě mo-
tivovat, abychom všichni šli ven, za humna 
nebo na delší výlet do přírody, v jakémkoli 
čase. Konkrétních zajímavých cílů máme 
dost.

WEB – ZÁKLADNÍ ZDROJ 
INFORMACÍ
Jako základní zdroj důležitých informací 
zůstává nadále web – www.zeleznohor-
sky-region.cz.
 Základní menu je jasné, přehledné  
a člení informace především dle cílových 
skupin: pro širokou veřejnost (infoservis, 
výpravy za dobrodružstvím, mapa mikrore-

gionu, fotogalerie) a pro členy, jak stáva-
jící, tak budoucí či potenciální zájemce 
se zapojit do některých aktivit a využít 
možnost finanční podpory svého záměru 
(region, strategie, aktivity, kontakty).
 Žádné informace nejsou zahes-
lované, vše je přístupné komukoli. Infor-
mace z webu a z uvedených dokumentů  
a materiálů můžete využívat, při jejich dalším 
zveřejňování (jak celku, tak částí) pouze  
nutno uvést zdroj.

AKTUÁLNÍ ZPRAVODAJSTVÍ
JSME PŘESUNULI 
NA SOCIÁLNÍ SÍTĚ. 
V roce 2021 Facebook dostal nové kon-
tury a přehlednou strukturu, Instagram  
a Pinterest jsou nově vytvořené plat-
formy.  Zaangažovali jsme mladou generaci 
tvůrců. Nastavili systémy práce s informace-
mi tak, abyste si měli možnost zvyknout, co 
kde hledat. Aby vás platformy neobtěžovaly, 
ale průběžně udržovaly v obraze. A spíše 
motivovaly k vašemu osobnímu zapojení se. 
 Efektivním nastavením propojení 
sítí, lidí a informací znásobíme naši 
společnou vloženou energii. To je vlastně 
přirozený konkrétní výsledek mnohaletého 
hlavního úkolu MAS, jako funkční komunitní 
organizace – síťování subjektů v regionu.
 Sociální sítě a jejich obsah je zaměřen 
především na podporu lokální ekonomiky 
regionu jako funkčního celku. Na producen-
ty, produkty, místa odbytu v podobě areálů, 

trhů, obchůdků, restaurací a kaváren. 
Také na akce pro veřejnost, které probíhají  
v normální době v našich obcích. Na work-
shopy, exkurze, výlety. Na akce partnerů  
a spolupráci s firmami. Ukazují krásu přírody 
našeho regionu a lákají na procházky po 
tematických stezkách a místních zákoutích. 
Odkazují na zajímavé naučné materiály – lá-
kají ke čtení a vzdělávání se. 
 Když jsme připravovali koncept, obsah 
a skladbu informací, zjistili jsme, že je již  
v regionu vytvořených tolik aktivit, že máme 
co dělat, abychom je všechny nějakým 
způsobem zahrnuli. 

•	JESTLI	 CHCETE	BÝT	 INFORMOVÁNI	
	 O	AKTUÁLNÍCH	AKTIVITÁCH	VE	VA-
	 ŠEM	 REGIONU,	 PROPOJTE	 SE	 NA	
	 SÍTÍCH.	

•	ODKAZ	 NA	 WEB	 DOPORUČUJEME	
	 UMÍSTIT	NA	VAŠE	WEBOVÉ	STRÁNKY.

Důležité informace však budeme i nadále 
posílat cíleně e-mailem (především infor-
mace pro členy, partnery, producenty). Vždy 
je předmět e-mailu označen MAS ŽR... Tak 
můžete i zpětně vyhledat a ověřit, zda vám 
nějaká informace nezapadla. 

KK, strategické řízení
Specifický cíl 1.4. Podpora osvěty obyvatel 

a environmentální výchovy a vzdělávání na školách

Zdrojová informace versus aktuální zpravodajství
V této době, kdy i zcela zásadní informace má chvilkovou platnost, 
anebo ještě hůře, nelze ověřit její plnou relevantnost či odbornost, 
by se kvalitní informační zdroj měl tak říkajíc „platit zlatem“.

V roce 2021 se povedlo sdružit finanční prostředky Železnohorského regionu, Turistické oblasti Chrudimsko-Hlinecko, kde jsme 
členem a firmy CEMEX Czech Republic, s. r. o. (Cementárna Prachovice) a mohli jsme si dovolit angažovat profesionálního fotografa 
pana Tomáše Karlíka, který je autorem fotokampaně všech producentů se značkou ŽELEZNÉ HORY regionální produkt.

Fotografie budou využity pro prezentační účely jak regionu, tak producentů samotných (především na sociálních sítích), kteří je 
obdrželi zdarma k využití. Portfolio fotografií bude postupně doplňováno o nové producenty či aktivity.



4

AKcE A LIdé 2021

Protože si uvědomujeme, že 
příklady dobré praxe a sdílená 
zkušenost jsou v oblasti regio-
nálního rozvoje nejefektivnějším 
motivačním nástrojem, opět jsme 
se v r. 2021 vydali na cesty.

V ZÁŘÍ JSME VYRAZILI 
NA ÚZEMÍ MAS PODŘIPSKO
Pohybovali jsme se na oběžné dráze města 
Roudnice nad Labem, což je přirozené cen-
trum regionu a sídlo místní MAS. Během tří 
dnů pro nás naši místní kolegové zorgani-
zovali pestrou paletu realizovaných projektů 
a po celou dobu se nám věnovali. Také se 
nám věnovali a zásobili nás nejen informa-
cemi a zkušenostmi všichni členové a pro-
ducenti, které jsme navštívili, za což jim patří 
náš dík.

 Samozřejmě, že jsme vystoupali i na 
horu Říp, která je spojena s naší českou 
historií. V rotundě sv. Jiří jsme měli velmi 
zajímavou přednášku a následně ještě 
zajímavější diskuzi s místním historikem. Při 
cestě na Říp jsme se občerstvili na farmě 
Vražkov při diskuzi s majiteli.

	 Románská	 rotunda	 sv.	 Jiří, původně 
zasvěcená svatému Vojtěchovi, je přístupná 
veřejnosti. V rotundě lze shlédnout zajímavé 
osvětové video, které vtipně polemizuje  
o tom, co je v souvislosti s praotcem Čechem 
historie a co báje. Současná podoba ro-
tundy je výsledkem puristické přestavby  
v 70. letech 19. století. Každoroční pouť 

se koná v neděli před svátkem svatého Jiří 
(24. dubna). Roku 1868 zde byl vyzvednut 
a do Prahy  dopraven jeden ze základních 
kamenů Národního divadla.  
 Roku 1907 byla v sousedství rotundy 
postavena turistická Boumova chata, která 
dodnes slouží jako výletní restaurace a spe-
cializuje se na lokální produkty. Po výstupu 
přijde k chuti především místní pivo. 

	 Dominantou	Roudnice	nad	Labem	je	
Lobkowiczký	 zámek	 a	 románský	 hrad. 
V 17. stol. byl objekt přebudován do raně 
barokní podoby zachované dodnes. Akti-
vity rodiny Lobkowiczů jsou provozovány  
v rámci organizace House of Lobkowicz, vč. 
vinařství. Zajímavostí je, že město se stalo  
i vinařskou obcí dle vinařského zákona. No-
vou vinici dle historických zvyklostí můžete 
vidět přímo v areálu zámku, je viditelná  
i z hlavního náměstí.

 Přímo v Roudnici je velmi zajímavě  
a kvalitně vybavené informační centrum, 
které provozuje organizace Říp, o. p. s., ak-
tivní člen MAS Podřipsko. Tato organizace 
je hybnou silou cestovního ruchu v regionu, 
a tím i v MAS.

 Na svých cestách za poznáním jsme 
navštívili soukromou školu ZŠ	 SMART	
Roudnice, kde nám paní ředitelka před-
stavila jejich zajímavý a specifický přístup  
k dětem, ale i rodičům. V Židovicích jsme 
si prohlédli nevšední mateřskou školku, jak 
vybavením, tak rozsáhlou upravenou zahra-
dou. Následně jsme navštívili pštrosí farmu, 
která disponuje uzavřeným provozem, který 
je ke zvířatům nejšetrnější. Od vylíhnutí, přes 
výběhy až po porážku a zpracování, nej-
sou zvířata stresována převozy z místa na 
místo. History	 park	 Ledčice je zábavný  
a vzdělávací areál pro rodiny a školy. V rámci 

programů představuje archeologii zábavnou 
formou. Zkušení archeologové chtějí přinést 
radost z poznání i objevování naší minulosti. 
MAS podporuje v areálu příměstské tábo-
ry. Kouzelné zastavení bylo v Ledčicích,	 
U	Cinků. Obec zachránila historické stavení 
a vybudovala v něm unikátní prostory pro 
spolkovou činnost. Velmi pohostinní ma-
jitelé farmy Krabčice prezentovali nové 
formy podnikání rodinné farmy a potřebnou 
kvalitu a pestrost služeb. Obec Ctiněves je 
v sousedství Řípu a pan starosta přítomné 
seznámil jak s historií, tak s novými aktivitami 
obce, která nemá dlouhodobě žádné roz-
vojové plochy pro novou výstavbu, přesto 
žije zajímavým komunitním životem, možná 
i díky rodinnému pivovaru Ctiněves, který je 
návštěvníky Řípu hojně využíván. Poslední 
zastávkou a zkušeností byla Lesní	 školka	
ve Vědomicích. Až na místě, mezi dětmi, 
jsme si uvědomili, jaký je rozdíl mezi klasic-
kou a lesní školkou a jaké mají místní děti jiné 
podněty pro život. Restaurace	Hamráček	
u Roudnice je příkladem provozu, který 
využívá v maximální míře lokální a sezónní 
produkci a tím jde příkladem ostatním.

KK, strategické řízení
Specifický	cíl	3.2.	Rozvoj	a	využití	

místního ekonomického potenciálu

www.zeleznohorsky-region.cz

Příklady dobré praxe
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ZAJÍMAVOSTI

Jak vůbec vznikly Výpravy 
za dobrodružstvím? Původní 
myšlenkou bylo napsat návo- 
dy pedagogům pro výlety se 
školními dětmi a dětmi z ma-
teřských škol. Prostě tro-
chu jiné školní výlety. Pak se 
nám ale zdálo škoda to takto 
zbytečně zužovat. Výpravy 
jsou nakonec napsané pro 
široké spektrum lidí, par-
tu seniorů, rodiče s dětmi, 
prarodiče s vnoučaty, ka-
marády, i pro paní učitelku 
s dětmi… Naše výpravy jsou 
prostě pro všechny! Stačí si 
vybrat správnou kategorii.
 

 Za poslední roky jsme si zvykli vyrážet 
za poznáním daleko, co nejdál, do cizích 
světů…Ideálem se stala co největší exo-
tika a cestování přes půl světa. Vlivem to-
hoto trendu jsme pozapomněli na naše 
bezprostřední okolí a přestali jsme s ním 
vlastně tak trochu počítat. Myslím, že jsme 
ho přestali i znát. 
 Proto jsme pro vás připravili ohromné 
množství pěších výletů v Železnohorském 
regionu, kde jsou všechny tyto informace 
podány. Jejich trasy jsme prošli a důkladně 
popsali, aby se nikdo neztratil. Výlety nej-
sou nikterak dlouhé. Jsou jasně struk-
turované podle náročnosti. Jsou mezi nimi 
i procházky, které zvládnou malé děti. Ani 
dlouhé výlety pro „velké“ ovšem nejsou zas 
tak dlouhé. Nejdelší má 10,5 km. 

 Zvolili jsme výlety pěší, protože když člo-
věk jde, nejlépe je schopen vstřebávat kraji-
nu i všechny zajímavosti v ní. Svýma nohama 
poznává svou zem. Chůze je navíc bezpro-
blémová pro všechny věkové kategorie. 

 Byli jste někdy na procházce s od-
borníkem – po městě, přírodní památce, 
v muzejní expozici? Taky vám připadalo 
ohromné, kolik zajímavostí nám dokáže 
předat? Kolika věcí jsme si nikdy nevšimli,  
i když jsme kolem nich třeba pravidelně 
chodili nebo se na ně celý život dívali? 
 Jinak vnímáme, když jdeme kolem 
obyčejného potoka a najednou se dozvíme, 
že je to unikátní vodní kanál ze 14. století! 
Když nás někdo upozorní na to, že tento 
kanál prochází skálou a donutí nás zamyslet 
se nad tím, jak takovou skálu tehdy prora-
zili. Když si návdavkem ještě poslechneme 
pověst, která se k němu váže. Když nám 
někdo onu pověst zasadí do dobových 
souvislostí… Najednou tu „obyčejnou“ vodu 
vidíme úplně nově. Už to není nějaký potok, 
už je to úžasný zážitek!

K a ž d o u 
výpravou provází 
vypravěč jako ten, který 
všechno ví a všemu rozumí. Jeho 
text je napsán tak, jako by mluvil, tedy nijak 
složitě. Jsou vynechána všechna cizí slova 
a věty nejsou nijak dlouhé. Vám už stačí text 
pouze číst, sobě nebo svým souputníkům 
na výletě, a máte tak odborníka vlastně  
s sebou.
 Nejen délka tras, ale i způsob vyprávění 
je strukturován. Některé výpravy jsou určeny 
předškolním dětem a jsou napsány tak, aby 
děti vypravěči rozuměly. Druhým stupněm 
obtížnosti jsou výpravy určené pro děti 
prvního stupně. I jim je přizpůsoben ja-
zyk, kterým k nim vypravěč promlouvá. 
Třetí kategorií jsou už všechny starší děti 
a dospělí, ale i jim vypravěč vše vysvětluje 
srozumitelně. 
 Nejde jen způsob, jakým vypravěč 
„hovoří“, jde i o to, co říká. Nejmenší učí 
poznávat svět kolem sebe, třeba druhy 
stromů, jak se z pulce stane žába, jak se  
z květů stane jablíčko, kde se bere duha. 
Vypráví jim o koloběhu vody v přírodě nebo 
o tom, jak se těžil kámen v lomu. Ukazuje jim 
zajímavosti, které je opravdu mohou zajímat. 
Dospělým vypravuje do větších podrobností 
a přidává fascinující souvislosti, ale i je učí 
se dívat.

	 Čím	víc	víme,	tím	více	vidíme.	Čím	víc	
vidíme, tím zajímavější a krásnější nám 
náš	 prostor	 připadá.	 Ani	 na	 obyčejné	
polní cestě se už nenudíme! Stále je co 
objevovat a poznávání je dobrodružství!

Některé výpravy jsou doplněny i o drobné 
úkoly. Vždy je uvedeno, co si mají účastníci 
vzít s sebou, aby je mohli plnit. Někdy to 
není o tvoření, ale třeba o tom, aby si všichni 
s sebou vzali repelent proti komárům, když 
se v létě chystáme na výpravu k meandrům 

Struhy. U výprav, kde je možné koupání, 
jsou pro horké dny připomenuty 

plavky.
U každé výpravy je 

také dále doporuče-
no, čím můžeme vý-

pravu ještě dále rozvi- 
nout, vylepšit a pro-

dloužit. 

 Třeba o návštěvu archeoskanzenu, 
zámku, hradu nebo muzea, kolem kterého 
nás výprava vede.
  A to ještě pořád není vše. Na konci každé 
výpravy je ještě TIP, kam dále se můžeme 
vypravit přiměřeně dané obtížnosti a ka-
tegorii. Co dalšího ještě můžeme v regionu 
objevit. Například kromě Raškovických lomů 
i lom u Stolan, kromě heřmanoměsteckého 
parku i ten choltický, kromě výpravy za Kelty 
také výpravu do doby románské.
 Výpravy byly tvořeny opravdu s ma- 
ximální péčí a snahou připravit pro 
všechny úžasné zážitky tak říkajíc za hum-
ny.	 Není	 potřeba	 nikam	 daleko	 a	 dlou- 
ze jezdit, není potřeba ani mnoho peněz 
ani	 speciální	 vybavení!	 Tak	 neváhejte	
a	 POJĎTE	 S	 NÁMI	 NA	 VÝPRAVY	 ZA	
DOBRODRUŽSTVÍM!	 Ke	 stažení	 na	
www.zeleznohorsky-region.cz, odkaz vý-
pravy za dobrodužstvím.

Ing.	arch.	Tereza	Šmídová
Specifický cíl: 4.2. Podpora celoživotního 

učení jako prostředku zajištění 
kvality života a spokojenosti obyvatel 

Pojďte s námi za dobrodružstvím!
www.zeleznohorsky-region.cz
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SPOLUPRácE

V jarním kole certifikace získali certifikát dva 
zájemci. 

Náš celozrnný závin od  
Ing. Dany Šťastné z Kruhu 
zdraví Chrudim
Těsto na záviny připravují v Kruhu zdraví dle 
vlastního receptu, který používají ke zdravé-
mu pečení již od roku 2011. Využívají tak 
vynikající chuti a konzistence „janderovské 
pšeničné mouky“, která má oproti jiným 
druhům opravdu velké kousky celého zrna. 
Do těsta dávají jen suroviny rostlinného 
původu, proto jsou záviny vhodné i pro ve-
gany. Další výhodou závinů je, že jsou zdra-
vou svačinou pro celou rodinu. Zakoupit či 
ochutnat můžete v Kruhu zdraví v Chrudimi.

World Coffee  z World Coffee 
Roaster s. r. o. Medlešice 
Dopřejte si i vy výjimečné zážitky u vás 
doma a vychutnejte si výtečné druhy kávy, 
dovezené přímo z daleké země a čerstvě 
pražené v Medlešicích. Výrobek si můžete 
zakoupit přímo v pražírně v Medlešicích, 
nebo vychutnat šálek kávy v obchůdku 
na náměstí v Chrudimi, případně objednat  
v e-shopu na www.worldcoffee.cz

Podzimní certifikace rozšířila skupinu ŽELEZ- 
NÉ HORY regionální produkt o čtyři nováčky.

Ručně tkané textilní výrobky 
od Marcely Bezouškové z Bo-
janova 
Učarovala vám také krása starého řemesla 
tkaní? Paní Marcela Bezoušková se s radostí 
věnuje výrobku od návrhu, výběru materiálu 
a barev, po natažení osnovních nití na tkal-
covský stav, až po samotné tkaní, zapošití  
a zpracování třásní. Co je vlastně tkaní? Pro-
tahování útkových nití osnovou. Pod jejíma 
rukama vznikají ručně tkané výrobky, kde 
každý kus je originálem.

Tuněchodské selské mléko 
z První zemědělské, a. s.
Tuněchody 
Akciová společnost byla založena v roce 
1993. V současné době obhospodařuje 
1500 ha orné půdy. Zabývá se rostlinnou 
i živočišnou výrobou. Produkuje pšenici, 
ječmen, žito na námel, řepku, cukrovou 
řepu, kukuřici, hrách, brambory, vojtěšku 

a jetel. Chová cca 1050 kusů dobytka,  
z toho cca 400 kusů dojnic. Produkuje mléko 
i maso. Mléko zpracované šetrnou pasterací 
je určeno pro přímou konzumaci nebo k další 
kuchyňské úpravě. Můžete ho zakoupit přímo 
na váze v Tuněchodech po–st 7.00–15.00, 
út–čt 7.00–18.00 so 8.00–9.30. Během 
letních a podzimních měsíců je možné do 

Tuněchod přijet pro brambory nebo 
cibuli z rostlinné produkce. 

Dobroty z Horeckého Dvora 
dodává EKOfarma Horecký
Dvůr s. r. o. z Jedousova

Všechny dobroty (džemy, sirupy, jablečné 
mošty, sušené „Horecké plody“ a štrúdláky) 
vyrábějí ručně, podle tradičních rodin-
ných receptur a bez zbytečné chemie, 
konzervantů a barviv. Zpracovávají plody, 
které na Horeckém Dvoře dozrají, nebo 
bylinky, které zde pěstují. Džemy vyrábějí 
pouze s pektinem z ovoce, sirupy z pečlivě 
připravovaných bylinných výluhů nebo 
ovocných šťáv. Sušené „Horecké plody“ 
suší z vlastního BIO ovoce a ořechových 
plodů. Štrúdláky jsou pasterizovaná na-
strouhaná jablka připravena pro celoroční 
použití do jablečného štrúdlu nebo jiných 
dobrot ze strouhaných jablek.

Farmářské mléčné výrobky od 
Ladislava Jiráska z Proseče 
Farmu najdete v obci Proseč nedaleko 
Sečské přehrady. Hospodaří na 50 ha půdy 
v nadmořské výšce přibližně 600 m n. m. 
Od roku 1990 chovají mléčný skot, křížence 
české straky a holštýna. Mléko zpracovávají 
v objemu cca 300 litrů denně. Krávy chovají 
volně, mají celoroční přístup na pastvinu. 
Krmnou dávku tvoří senážované pícniny, 
obilný šrot, melasa a minerální doplňky.
 V mlékárně přímo na farmě nebo na 
stránce e-shopu si můžete objednat a po-
zději vyzvednout výborný kefír, bílý či ovocný 
jogurt, měkktý tučný tvaroh, čerstvý přírodní 
nebo ochucený sýr, zrající přírodní nebo 
uzený sýr a sýr určený k opékání na grilu.
 Otevřeno: 8.00–17.30, od 1. 1. 2022 
středa zavíracím dnem.

Lea	Turynová
koordinátor certifikace a marketingu

ŽELEZNÉ HORY regionální produkt 

www.zeleznohorsky-region.cz
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PROGRAM ROZVOJE VENKOVA

PR Programu rozvoje venkova 
Výzva:    2021/007 k předkládání Žádostí o podporu v rámci operace 19.2.1. 
    Programu rozvoje venkova na období 2014–2020
Příjem žádostí:   od 1. 3. 2021 do 31. 5. 2021,   Celková	alokace	na	výzvu: 10 652 534 Kč, Vyhlašované fiche: č. 9
Vybrané projekty k realizaci:

Vybrané projekty, které byly ukončeny na vlastní žádost:

Číslo	 Číslo	žádosti	 Název	žadatele	 Název	projektu	 	 Místo	realizace	 Opatření			 Celkové	náklady	 Požadovaná
	v	mapě	 MAS	 projektu	 	 	 	 	 	 	 výše	dotace
	 1	 21/007/19210	 Obec	Stolany	 Veřejné	prostranství	v	obci	Stolany	 	 Stolany	 9	 511	093,00	 408	874,00
	 	 /453/036/	 	
	 	 /001868
	 2	 21/007/19210	 Obec	Lipoltice	 Vybavení	zázemí	Základní	 	 Lipoltice	 9	 464	600,00	 371	680,00
	 	 /453/036/	 	 a	mateřské	školy	Lipoltice
	 	 001871
	 3	 21/007/19210	 Obec	Načešice	 Regenerace	kulturního	 	 Načešice	 9	 490	000,00	 392	000,00
	 	 /453/036/	 	 a	spolkového	zařízení	Licomělice	 	
	 	 001878
	 4	 21/007/19210	 Obec	Klešice	 Úprava	návsi	a	veřejných	ploch	 	 Klešice	 9	 497	032,00	 397	625,00
	 	 /453/036/	 	 v	Klešicích	a	Nákli	 	
	 	 001877	 	
	 5	 21/007/19210	 Obec	Třebosice	 Vybavení	společenského	sálu	v	Třebosicích	 Třebosice	 9	 380	700,00	 280	000,00
	 	 /453/036/	 	
	 	 001879
	 6	 21/007/19210	 Město	Seč	 Veřejné	prostranství	 	 Seč	 9	 536	393,00	 429	114,00
	 	 /453/036/	 	 u	Městského	úřadu	Seč	 	
	 	 001870
	 7	 21/007/19210	 Obec	Ostřešany	 Revitalizace	parku	na	návsi	a	parku	u	školy	 Ostřešany	 9	 1	210	371,00	 968	296,00	
	 	 /453/036/	 	
	 	 001873
	 8	 21/007/19210	 Obec	Lipovec	 Úprava	ploch	určených	pro	veřejnost	 	 Lipovec	 9	 884	006,00		 707	204,00
	 	 /453/036/
	 	 001869			
	 9	 21/007/19210	 Základní	a	mateřská	škola	 Modernizace	prostor	ZŠ	a	MŠ	Stolany		 	 Stolany	 9	 772	400,00				 617	920,00			
	 	 /453/036/	 Stolany	
	 	 001872
	 10	 21/007/19210	 Město	Třemošnice	 Rekonstrukce	vnitřních	prostor	 	 Třemošnice	 9	 3	058	880,00				 2	447	104,00
	 	 /453/036/	 	 MŠ	Třemošnice
	 	 001876			
	 	 	 	 	 	 	 	 	 8	805	475,00	 7	019	817,00

Číslo	 Číslo	žádosti	 Název	žadatele	 Název	projektu	 	 Místo	realizace	 Opatření			 Celkové	náklady	 Požadovaná
	v	mapě	 MAS	 projektu	 	 	 	 	 	 		 výše	dotace
	 		 21/007/19210	 Městys	Bojanov	 Částečná	rekonstrukce	prostor	ZŠ	Bojanov	 Bojanov	 9	 900	240,00	 720	192,00
	 	 /453/036/	 	
	 	 /001874
	 		 21/007/19210	 Obec	Valy	 Úprava	areálu	tržiště	ve	Valech	 	 Valy	 9	 1	749	997,00	 1	399	997,00
	 	 /453/036/	 	
	 	 001875
	 	 	 	 	 	 	 	 	 2	650	237,00	 2	120	189,00

PR Integrovaného regionálního operačního programu
Výzva	MAS: 17. výzva MAS ŽR-IROP-Bezpečná a dostupná doprava VI.
Registrační	číslo: 603/06_16_038/CLLD_15_01_258
Příjem žádostí: od 12. 5. 2021 do 14. 6. 2021 do 12:00 hodin, Alokace	výzvy: 2 698 798,60 Kč
Vybrané projekty k realizaci:
Číslo	 Číslo	žádosti	 Název	žadatele	 Název	projektu	 	 Místo	realizace	 Opatření			 Celkové	náklady	 Požadovaná
	v	mapě	 MAS	 projektu	 	 	 	 	 	 		 výše	dotace
	 11	 CZ.06.4.59/0.	 Obec	Valy	 Rekonstrukce	části	chodníku	v	ulici	 	 Valy	 1	 1	366	698,00	 1	288	494,00
	 	 0/0.0/16_038	 	 Veselská	v	obci	Valy	–	2.	etapa	
	 	 /0016437
	 12	 CZ.06.4.59/0.	Město	Přelouč	 Rekonstrukce	chodníku	 	 Přelouč,		 1	 1	259	303,60	 656	313,58
	 	 0/0.0/16_038	 	 ve	Lhotě	podél	sil.	III/03323		 	 m.	č.	Lhota
	 	 /0016471
	 	 	 	 	 	 	 	 	 2	626	001,60	 1	979	350,40
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Martin	Písař,	manažer	strategie
Specifický cíl 3.1. Podpora atraktivity a rozvoje venkova

zajištěním kvalitních a dostupných služeb včetněpodpory technické infrastruktury

Plán výzev na rok 2022

V roce 2021 bude ještě vyhlášeno

Integrovaný regionální operační program
Výzva	MAS:   18. výzva MAS ŽR-IROP-Bezpečná a dostupná doprava VII
Alokace	výzvy:   745 573,850 Kč
Termín	podání	žádostí:  od 1. 11. 2021 do 1. 12. 2021 do 12.00 hodin

Ukázka realizovaného projektu v roce 2021

KULTURNÍ A SPOLKOVÉ ZAŘÍZENÍ VČETNĚ KNIHOVEN
Název	projektu:                Rekonstrukce	společenského	sálu	v	kulturním	zařízení	obce	Bukovina	u	Přelouče
Žadatel:                             Obec Bukovina u Přelouče
Celkové	náklady:            610 000 Kč      
Dotace:                              488 000 Kč (80 %)

1) Rekonstrukce prostor, společenský sál a sociální zařízení
 a) Renovace stávající parketové podlahy – 105 m2

– broušení, tmelení, lakování, výměna poškozených parket, 
lištování

 b) Výměna osvětlení sálu
– stropní LED svítidla – 8 ks
– boční osvětlení 5 ks

 c) Výmalba a nátěry sálu – 90 m2, sociální zařízení 22 m2 
 d) Sociální zařízení – výměna stávajících dveří 6 ks

2 Vybavení společenského sálu
 a) Nábytek do sálu

– Stůl 10 ks
– Židle – 60 ks

3) Vybavení letního parketu k pořádání kulturních a společenských 
 akcí

  a) 2 ks mobilní WC – objem nádrže 250 
  b) 1 ks party stan o rozměrech 6 x 14 m, který zajistí konání 
     kulturní a společenské akce i za špatného počasí
  c) 10 ks třídílná pivní sestava – 2 ks lavička  
      (175 x 23 x 46,5 cm) a 1 ks stůl (175 x 46 x 76,5 cm). 

4) Rekonstrukce vstupního schodiště – délka 5 m a šířka 1,5 m 
  (max. 30 % z celkových způsobilých výdajů)

Veškeré realizované aktivity jsou investiční.

Program rozvoje venkova
Výzva	č.	8	–	Program	rozvoje	venkova	(PRV)	–	článek	20	(Program	EU)
Fiche: 9
•	Základní	služby	a	obnova	vesnic	ve	venkovských	oblastech
•	Veřejná	prostranství
•	Mateřské	a	základní	školy	a	jejich	vybavení
•	Hasičské	zbrojnice	JPO	V
•	Kulturní	a	společenská	zázemí,	včetně	knihoven
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VZděLáVáNÍ NA VENKOVě www.zeleznohorsky-region.cz

Mateřské i základní školy v ČR mají možnost 
zapojit se do řady projektů či čerpat 
prostředky z různých dotačních zdrojů. Pro 
školy	 jsou	MAS	spolehlivým	zdrojem	 in-
formací, dokáží jim pomoci a poskytnout 
informace z oblasti vhodných dotačních 
zdrojů. Každá škola se tak na svou MAS 
může obrátit, prodiskutovat s ní svou situa-
ci a následně projít možnosti, rozhodnout 
se, do čeho se chce zapojit či co má začít 
připravovat a chystat.

Místní akční plán rozvoje
 vzdělávání = MAP
Díky angažovanosti ředitelů škol lze v těchto 
projektech propojit teorii s praxí, na což je  
v dnešní době kladen velký důraz, a daří se 
tak činit i prostřednictvím Místních akčních 
plánů vzdělávání (MAP). V rámci MAP mo-
hou nyní školy využít zpracovaných manuálů 
exkurzí Výpravy za dobrodružstvím (detailně 
viz. str. 5) pro pěší výlety naším regionem. 
Jejich součástí je také pracovní list se spou-
stou zábavných úkolů, které jsou doplněny 
vyprávěním, jež účastníky výpravy provází po 
celou dobu cesty. Zábava a poučení jsou tak 
připraveny pro děti i dospělé. Všechny výpra-
vy jsou zveřejněny na webových stránkách 
Místní akční skupiny Železnohorský region, 
z. s. k neomezenému využití. Místní akční 
plán rozvoje vzdělávání v ORP Přelouč nabízí 
také vzdělávání „tváří v tvář“ či on-line, využití 
Manuálu při představování povolání rodičů 
dětem a žákům, a mnoho další aktivit. Nově 
jsou k volnému využití připravena také videa 
o zdravém stravování z alternativní jídelny 
Kruh zdraví.

Podpora škol v rámci dotač-
ních zdrojů = IROP, PRV, OPZ
Podporu vzdělávání může přinést také rozvoj 
infrastruktury škol, na niž vyhlašují MAS výzvy 
z Integrovaného regionálního operačního 
programu (IROP). MAS ŽR přistoupila rovněž 
k vyhlášení článku 20 v rámci Programu roz-

voje venkova (PRV), který zahrnuje možnost 
investic do mateřských a základních škol 
nenavyšujících kapacitu zařízení. Pomoci se 
slaďováním pracovního a rodinného života, 
k podpoře rodiny a k předcházení sociálního 
vyloučení osob včetně jejich uplatnitelnosti 
na trhu práce, mohly pomoci i výzvy Pro-
rodinná opatření vyhlašované MAS v rámci 
Operačního programu Zaměstnanost (OPZ). 

Šablony pro školy
Největší zájem mívají školy o školní asistenty. 
Díky této aktivitě je jim poskytnuta dočasná 
personální podpora, která poskytuje přímou 
nepedagogickou podporu dětí a žáků, 
podporu pedagogovi při administrativní  
a organizační činnosti, pomoc v zajišťování 
výjezdů školy (výlety, školy v přírodě apod.) 
a s organizační podporou pedagogických 
pracovníků při práci s dětmi a žáky se 
speciálními vzdělávacími potřebami aj. Školy 
také často vybírají projektové dny, které se 
mohou konat přímo ve škole či mimo školu. 
 Mateřské školy často volí aktivitu 
Komunitně osvětová setkávání. Rozvíjí se 

tak kompetence dětí v oblasti vzájemného 
porozumění, mezigeneračního soužití, záj-
mu a odpovědnosti za dění v komunitě  
a otevřeného přístupu ke kulturní rozmani-
tosti.  
 Naopak základní školy více vybírají ak-
tivity Klub pro žáky a Doučování žáků ZŠ 
ohrožených školním neúspěchem. 

Novinky v Šablonách III
V Šablonách III si mohou školy nově zvolit 
aktivitu Zahraniční stáže pedagogických 
pracovníků. Cílem aktivity je profesní roz-
voj pedagogických pracovníků MŠ a ZŠ, 
prostřednictvím zahraniční stáže (v zemích 
EU/Norsku/Islandu) a sdílením příkladů do-
bré praxe v oblasti práce s heterogenní sku-
pinou dětí, žáků a studentů v zahraničí. 

 Povinnou aktivitou, kterou si školy  
v žádosti o podporu musí zvolit, je Pro-
jektový den ve výuce. A právě ten můžou 
třeba využít pro Výpravy za dobrodružstvím 
nebo si pozvat do školy odborníka  
z Železnohorského regionu na historii kraje 
či zdravé stravování z lokálních surovin.

Co nás čeká po roce 2021?
Jednání o nadcházejícím programovém 
období 2021–2027 stále probíhají. V sou-
časné době je jisté pokračování Místních 
akčních plánů vzdělávání. Na ostatní pod-
mínky operačních programů si budeme 
muset ještě počkat. Již nyní však můžete 
konzultovat své potřeby s pracovníky MAS, 
kteří jsou připraveni vám pomoci.

Petra Sotonová, manažerka projektů
Specifický cíl 4.2. Podpora celoživotního 

učení jako prostředku zajištění kvality 
života a spokojenosti obyvatel

Vzájemná spolupráce MAS a škol
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Specifický cíl 4.3. Podpora kulturních a volnočasových aktivit

LEDEN

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

6. ledna Tříkrálová	sbírka

7. ledna Sportovní	ples,	TJ	Načešice | Načešice 

21. ledna Hvězdičkový	ples	města	Třemošnice | Třemošnice

ÚNOR

5. února Zimní	táboření	na	Lichnici | Třemošnice 

 Koupání otužilců v Sečské přehradě | Seč

11. února Hasičský	ples | „Hostinec U Beranů“, Klešice 

12. února Ples	SOŠ	a	SOU	technické	Třemošnice | Třemošnice 

 Dětský karneval | „Hostinec U Beranů“, Klešice

18. února Hasičský	ples | Seč 

 Staročeská maškara | Žďárec u Seče

19. února Maškarní	ples	pro	děti | Načešice

BŘEZEN

15.–16. března Dny	otevřených	dveří	Agrometall |

 Heřmanův Městec

16. března Den otevřených dveří pro budoucí prvňáčky |

 ZŠ Heřmanův Městec

19. března Vítání jara – turistický pochod na počest prvního  

 jarního dne | Ronov nad Doubravou

 Hasičský	ples	SDH | Načešice

26. března Vodácká	Chrudimka	pod	Sečí | Seč

DUBEN

2.–3. dubna Odemykání	Doubravy | Ronov nad Doubravou

3. dubna Country	bál | Ronov nad Doubravou

5.–6. dubna Zápis do 1. ročníku ZŠ | Heřmanův Městec

16. dubna Pletení pomlázky, oslava velikonočních svátků | 

 Lichnice

17. dubna Velikonoční jarmark | Seč

18. dubna Krojovaná pomlázka, velikonoční obchůzka | Klešice

21.–24. dubna Dny Železnohorského regionu

23. dubna Memorial	Josefa	Duška | Načešice

30. dubna Pálení čarodějnic | obce regionu

 Pálení čarodějnic + lampiónový průvod | Třemošnice

 Beltine | Keltský archeoskanzen Nasavrky

KVĚTEN

1. května Prvomájový recesistický průvod | Třemošnice 

7. května Cyklovýlet	Od	pramenů	Doubravy | Třemošnice

 Turnaj	v	minigolfu | sportovní areál Třemošnice

 Turnaj	v	nohejbale	trojic,	Běh	o	Pohár	města	

	 Třemošnice	–	hasičské	závody | Třemošnice

14. května 17.	ročník	Licomělického	Fichtlcupu | Licomělice

21. května Setkání jedné stopy-Fichtl | Třemošnice

28. května Dětský den s hasiči | Žďárec u Seče

ČERVEN

4. června Keltský dětský den | Keltský archeoskanzen Nasavrky  

 Hasičská	soutěž	v	požárním	sportu | Klešice 

11. června 26.	ročník	hasičské	soutěže	O	putovní	pohár	

	 starosty	SDH	Licomělice | Licomělice

16. června Školní akademie | ŽŠ Heřmanův Městec

18. června 8.	ročník	Nohejbalového	turnaje | Žďárec u Seče

25. června Zahájení letní výstavy výtvarného umění 

 v nasavrckém zámku | Nasavrky

ČERVENEC

2. července 35. ročník licomělické lávky | Licomělice

2.–3. července Zkrocení kovů – dny metalurgie | Keltský

                            archeoskanzen Nasavrky

5.–6. července Šerm	na	Lichnici | Lichnice

8.–9. července Divadelní představení Princ a chuďas v provedení  

 Divadla ze mlejna | letní kino na Konopáči

16. července Folk	na	Lichnici | Lichnice

 Staročeské stínání kohouta | Načešice

23. července Čwachták	fest | koupaliště Třemošnice

25.–29. července Příměstský tábor | Yachtclub Pardubice, 

 Sečská přehrada

29.–31. července Festival	keltské	kultury	Lughnasad | Nasavrky

SRPEN

1.–5. srpna Příměstský tábor | Yachtclub Pardubice, 

 Sečská přehrada

5.–6. srpna PŘEHRADY	FEST | Seč

8.–12. srpna Příměstský tábor | Yachtclub Pardubice, 

 Sečská přehrada 

13.–14. srpna Staročeská pouť | Ronov nad Doubravou

13. srpna 8. Úherčický sekáč | Úherčice

19. srpna Noční	hasičská	soutěž | Seč

20. srpna Železnohorský traktor | Žďárec u Seče

 Medokvas | Keltský archeoskanzen Nasavrky

 Nefestival | kemp na Konopáči

25.–29. srpna Setkání karavanistů | Autokempink Konopáč

26.–28. srpna Bartolomějská	pouť | Heřmanův Městec S
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ZÁŘÍ

4. září Nasavrcká	pouť	| Nasavrky

16.–17. září 25.	Babí	léto	na	Železných	horách | Konopáč

 Chovatelská	a	zahrádkářská	výstava		 	

	 SVINČANY	2022 | Svinčany

 Chrudimka	pod	Sečí | podzimní vodácký sjezd

24. září Jablkobraní	| Keltský archeoskanzen Nasavrky

 Cyklovýlet	K	ústí	řeky	Doubravy

28. září Podzimní slavnosti aneb návrat ke kořenům |

 Choltice, zámek

ŘÍJEN

8. října Setkání jedné stopy-Fichtl II | Třemošnice

22. října Kaštanobraní | Nasavrky

 Doubrava bez odpadků – úklid řeky

29. října Zamykání Doubravy

 Samhain | Země Keltů u Nasavrk

29. října Halloweenská	zábava | Načešice LISTOPAD

5. listopadu Lampionový	průvod	s	posvícenským	posezením	| 

 Bukovina u Přelouče

13. listopadu Cyklozavírání | Ronov nad Doubravou

26. listopadu Vánoční trhy se slavnostním rozsvěcením 

 vánočního stromu | Ronov nad Doubravou

 Rozsvícení	vánočního	stromu,	jarmark	a	vánoční

  koncert | Seč

27. listopadu Slavnostní rozsvěcení vánočního stromu |

 Třemošnice

 Rozsvícení	betlému | náves Klešice

PROSINEC

3. prosince Slavnostní rozsvícení vánočního stromu 

 a mikulášská nadílka | Žďárec u Seče

24. prosince Štědrovečerní	troubení	z	kostela	sv.	Bartoloměje |  

 Heřmanův Městec 

26. prosince Expedice Krkaňka – vánoční přechod Železných hor

30. prosince Silvestr nanečisto | Seč

31. prosince Silvestrovská plavba | Třemošnice

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: tic@spokul.cz
 Web: 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
Web: www.pernikova-chaloupka.cz

Kancelář 
MAS ŽELEZNOHORSKÝ REGION, z.s.
nám. Míru 288, 538 03 Heřmanův Městec v 1. patře
Tel.: 725 156 016
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

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.
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