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     PROSINEC V ŽELEZNÝCH HORÁCH                                                                     

                                                                                                        

 

Poslední měsíc v roce znamená pro většinu lidí kouzlo vánoc, třpytivého sněhu, sladké chuti a 

vanilkové vůně vánočního cukroví. Tato doba je také příslibem něčeho nového, budoucího a v 

očekávání šťastného vstupu do dalšího roku. Příroda Železných hor se uložila k zimnímu 

spánku.Říčky a potoky jakoby zpomalují své toky, ozdobené zmrzlými třpytivými krůpějemi 

čisté vody. Když přijde klasická zima, husté lesy bývají pokryty polštáři bělostného sněhu a 

procházka ztichlou krajinou je provázena jen zvuky křupající sněhové pokrývky. 

 V cukrárně v Třemošnici je pro všechny zájemce připravena 5.12. Mikulášská nadílka a 

poté se 9. 12. tamtéž můžete se svými dětmi učit zdobit vánoční perníčky.  6. 12. vás 

všechny zveme na Adventní odpoledne na choltickém zámku s tradičním jarmarkem, vůní 

purpury a vánočního punče. Již na začátku prosince na mnoha místech regionu začínají série 

adventních a vánočních koncertů, které končí až těsně před Štědrým dnem (přesnější 

informace o termínech získáte na informačních centrech v Nasavrkách nebo Přelouči). 

10. 12. bude večer v Heřmanově Městci patřit autorskému čtení folkloristky a regionalistky 

Kamily Skopové (Rok na vsi), 20. 12. si přijďte zazpívat tradiční i neznámé koledy na 

Mladotický mlýn. Na štědrovečerní odpoledne je tradičně připraveno vánoční troubení 

z věže kostela sv. Bartoloměje na heřmanoměsteckém náměstí. Druhý vánoční svátek (26. 

12.) si můžete protáhnout těla procházkou na Expedici Krkanka, kterou pořádají skauti 

z Ronova nad Doubravou. 

Poslední den roku 2014 nabízí Music Club Zámek v Cholticích perfektní zábavu při 

„Silvestru na zámku hezky česky a slovensky“. Jistě se všichni budete dobře bavit i při 

jiných akcích v regionu nebo se svými rodinami v soukromí. Za MAS Železnohorský region 

vám i vašim blízkým přejeme mnoho zdraví, osobních a pracovních úspěchů v roce 2015 a 

hodně krásných zážitků v krajině Železných hor.   Za MAS ŽR zpracovala Hana Böhmová 

 

                                                                                                                                  


