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ŘÍJEN 2015 V ŽELEZNÝCH HORÁCH 

Ani jsme se nenadáli a podzimní měsíc říjen se hlásí o své slovo. Spolu s barevností a pestrostí podzimu, je 

stejně tak pestrý, zajímavý a „barvitý“ program akcí v našem Železnohorském regionu - vše detailně tradičně 

uvedeno na webových stránkách MAS Železnohorský region http://zeleznohorsky-region.cz. Vybrali jsme 

pro Vás tentokrát akci vztahující se ryze k podzimu. Rádi bychom Vás pozvali na NASAVRCKÉ 

KAŠTANOBRANÍ. Pojďme tedy společně nahlédnout do programu, „oč“ se přesně jedná. 

 

VÝLET DO MĚSTA KELTŮ, MEDU A JEDLÝCH KAŠTANŮ - DO NASAVRK 
 

NASAVRCKÉ KAŠTANOBRANÍ aneb slavnosti jedlých kaštanů a podzimní trhy (jarmark) 

regionálních výrobků se konají 17. 10. 2015 od 12:00 – 17:00 v Kaštance v Nasavrkách. Slavnostní 

zahájení ve 13:00. 
 

Slavnosti jedlých kaštanů se vztahují, stejně tak jako zdejší regionální produkt Kaštanový závin, 

k penzionu Galérka, Ochoz – Nasavrky. Letos poprvé jsou slavnosti pořádány ve spolupráci s městem 

Nasavrky (organizátor). Penzion Galérka je významným partnerem (hlavní „ideový tvůrce“ slavností). 

Jedná se oficiálně o 1. ročník - NASAVRCKÉHO KAŠTANOBRANÍ. 
 

Nabízí se zde jednoduchá a prostá otázka – proč 

kaštanobraní? Odpověď je zřejmá – protože se zde nachází 

ojedinělá státní přírodní památka (chráněna od r. 1990) - sad 

jedlých kaštanů zvaný „Kaštanka“ o rozloze téměř 1,1 ha. A 

protože v říjnu je období sklizně kaštanů, mohou se konat 

slavnosti spojené s hojnou úrodou kaštanů ze starých košatých 

kaštanovníků zde v Kaštance v Nasavrkách rostoucích.  

Kaštanovníky mají výšku do 25 metrů a průměr koruny kolem 

13–15 metrů. Rozkvetlý strom kaštanovníku setého má město 

Nasavrky ve svém znaku.  
 

Chtěli byste ochutnat kaštanový závin a další pokrmy z 

kaštanů? Rádi byste se dozvěděli něco z historie Kaštanky či 

byste rádi soutěžili o nejlepší Kaštanovou nádivku? Neváhejte 

a zúčastněte se NASAVRCKÉHO KAŠTANOBRANÍ. 

Seznámíte se nejen s jedlými kaštany a místní 

Kaštankou, ale také i s regionálními výrobky nejen ze 

Železnohorského regionu a s Arboretem ve 

Včelařském učilišti, jehož prohlídka je plánována 

mezi 13:30 – 15:30.  

Dále je pro Vás připraven samosběr jedlých kaštanů, 

občerstvení, medovina a pivní speciality, pochoutky a 

sladkosti s jedlými kaštany, kulturní a hudební 

program: od 14:00 – 17:00 vystoupí žáci ZUŠ pod 

vedením sbormistra Korečka, dětský folklórní 

soubor Kuřátka, přednáška o jedlých kaštanech a 

Kaštance, tvořivá dílnička nejen pro děti a soutěž o 

nejlepší kaštanovou nádivku, jejíž vyhlášení se 

uskuteční v 16:00. Více informací o soutěži a o celé 

akci najdete na www.nasavrky.cz  a www.muzeum-galerka.cz.  

Věříme, že s Vámi coby s návštěvníky se nám podaří založit tradici těchto slavností, neboť již příští rok 

budeme moci společně oslavovat 240 let od vysázení sadu tehdejším majitelem nasavrckého panství Janem 

Adamem Auerspergem v r. 1776. Pojďme se sami přesvědčit o jedinečnosti a originalitě 

NASAVRCKÉHO KAŠTANOBRANÍ. Jste srdečně zváni! 

http://www.nasavrky.cz/
http://www.muzeum-galerka.cz/

