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                     LEDEN V ŽELEZNÝCH HORÁCH     

 

 

S nastupujícím rokem 2014 a s jeho prvním měsícem nám dovolte popřát všem příznivcům, 

turistům a návštěvníkům Železnohorského regionu jen to nejlepší, štěstí, stálé zdraví a 

pohodu. Náš kraj láká ke své návštěvě krásnou přírodou, vlídnými obyvateli a stále pestrou 

nabídkou akcí a aktivit po celém svém území. 

Za vánočními svátky ještě nezacinkal poslední zvoneček a již mnoho obcí chystá další 

činnosti, jakými jsou např.tradiční Tříkrálové sbírky, které pořádají farnosti téměř po celých 

Železných horách hned v prvním nebo druhém lednovém týdnu. 

Lidé se však také chtějí bavit a jak známo, touto dobou se již v některých obcích i městech 

konají plesy různých spolků a sdružení. Zveme vás do Nasavrk 11. 1. na Myslivecký nebo 24. 

1. na Fotbalový. V Třemošnici je pořádán 24. 1. ples města nebo 31. 1. ples Stavařů. Choltice 

chystají 17. 1. sportovní ples Slavoje.  

Společnost přátel Železných hor láká zájemce o zemětřesné roje 15. 1. na odbornou přednášku 

do Heřmanova Městce, skauti z Ronova pořádají 25. 1. turnaj v šipkách, město Přelouč pak 

všechny zve 29. 1. na koncert folk/trampské skupiny Lokálka. Na přelomu ledna a únoru 

přivítá hrad Lichnice všechny statečné a odvážné již na 41. ročníku Zimního táboření. 

A kdyby snad přeci jen napadl sníh? Nasaďte si běžky, vyrazte na běžkařské trasy kolem 

Hodonína, Krásného nebo Seče. Ale i pěšky lze navštívit mnoho krásných míst v Železných 

horách, ať zvolíte výšlap k hradu Ohebu, k tajuplné tvrzi ve Svojšicích, kolem meandrů 

Struhy u Veselého, do choltické obory či pralesa Polom nedaleko Horního Bradla. Všude jste 

vítáni. 

                               

                              


