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           ŘÍJEN V ŽELEZNÝCH HORÁCH      

                                                                                                        

I když se nám ráno rtuť teploměru začíná nebezpečně pohybovat kolem nuly, určitě babí léto 

chvilku udrží svou vládu nad barvícím se listím bučin a hlubokých lesů Železných hor. Ještě 

stále zve příroda tohoto kraje na nádherné procházky žlutým, červeným a vínově zabarveným 

lupením, které se snáší za příjemného větříku do mechu, v němž na své lovce čekají hřiby 

praváci a oranžové hlavičky osikových křemeňáků. 

Hned na počátku října (4. 10.) zvou skauti z Ronova všechny sportovce na cyklovýlet k ústí 

řeky Doubravy. Stejná parta pak 16. 10. tuto řeku pro letošní rok uzamkne při akci na 

Pařížově (Zamykání Doubravy), aby opět na jaře příštího roku mohla přivítat její příznivce a 

obdivovatele. Jestli chcete říčku zase vidět v plné kráse, můžete pomoci při jejím podzimním 

čištění 25.10. (Doubrava bez odpadů). 

V Třemošnici je možné od 3. 10. (vernisáž v městské galerii) do 25. 10. prohlédnout i 

zakoupit si krásné výtvory naší regionální producentky paní Sadílkové v podobě originální 

keramiky a obrázků malovaných krajkovou kresbou. 5. 10. vás pozvou obyvatelé Babiččina 

dvorečku v Licibořicích na Michalské posvícení se soutěžemi pro děti, posvícenskými 

dobrůtkami a regionálními produkty (sýry, mléko aj.) 

Pro příznivce kultury, vzdělávání a společenských akcí nabízíme kromě tradičních tanečních 

kurzů v Heřmanově Městci, Přelouči a Třemošnici také Anivečery v Mladotickém mlýně 

(každou druhou sobotu v měsíci až do konce roku), dále pak Toulky po Železných horách 

(16. 10.) spojené s povídáním a promítáním starých fotografií pana F. Pleskota v Třemošnici, 

nebo první odbornou přednášku SPŽH v Multifunkčním centru v Heřmanově Městci (15. 10.) 

o kouzlu čínské medicíny s paní E. Joachimovou.  

Jako vždy jste srdečně zváni na všechny připravované akce a do krásného kraje podzimních 

Železných hor.                                                              Za MAS ŽR zpracovala Hana Böhmová 

                                                                                                                                                                             


