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LISTOPAD 2015 V ŽELEZNÝCH HORÁCH 

Podzimní počasí je v „plném proudu“ a naše myšlenky se pomalu ale jistě začínají ubírat směrem k 

blížícímu se adventnímu času, který bude „odstartován“ rozsvícením vánočních stromů v našich 

městech a obcích Železnohorského regionu na konci listopadu. Než však k tomu dojde, začátkem 

listopadu si připomínáme „Dušičky“ – Památku zesnulých. Z anglosaských zemí k nám také 

„přišel“ lidový svátek – halloween, k němuž se váží strašidla a zvyk dlabání dýní. V této souvislosti 

jsme pro Vás vybrali akce vážící se k těmto „tématům“. Tradičně je celý program na měsíc listopad 

detailně uveden na webových stránkách MAS Železnohorský region www.zeleznohorsky-region.cz.  

  

VÝLET ZA STRAŠIDLY NA CHOLTICKÝ ZÁMEK 
Máte rádi tajemno? Chtěli byste zažít 

strašidelné dobrodružství s dobrým koncem? 

Rádi byste svým ratolestem zpestřili sobotní 

odpoledne a večer? Potom je pro vás 

následující program „ušitý jako na míru“. 

Pokud navštívíte 7. 11. 2015 od 16:00 – 20:00 

zámek v Cholticích, vězte, že zažijete vše výše 

uvedené, ale jistě mnohem více. Letos bude 

navíc tato akce rozšířena i do přilehlého parku. 

Ve strašidelné zámecké škole budete hledět na 

strašidelný kabinet, sborovnu, ředitelnu, 

tělocvičnu a také čarodějnou třídu. Děti budou 

plnit úkoly a různé hádanky, za které je nemine 

malá odměna. V temném parku u zámku projdete strašidelným lesem, kde na vás bude číhat 

loupežník, či pirát, ale zřejmě také vodník, vlkodlak, medvěd či kostlivec. Do toho bude volat lesní 

duch hejkal, čerti řinčet řetězy…Potom svůj pohled jistě rádi zamíříte na tančící víly či se zajdete 

posilnit nějakou dobrotou u stánků, které zde budou pro vás připraveny. Přijďte a jistě budete 

nadšení vy i vaše děti.   
 

ROZSVÍCENÍ VÁNOČNÍCH STROMŮ 
Kdo by si rád nezavzpomínal na své dětství - na své pocity úžasu při rozsvícení vánočního stromu a 

kdo by se rád nepodíval na rozzářená očička 

svých dětí při tomto zhlédnutí? Jistě každý rád 

zavzpomíná… a každý rád uvidí… 

Před první adventní nedělí se rozsvítí vánoční 

strom v sobotu 28. 11. 2015 v Seči, dále bude 

následovat rozsvícení vánočních stromů v neděli 

29. 11. v Přelouči, v Nasavrkách, 

v Třemošnici a v Heřmanově Městci. 

S rozsvícením vánočních stromů se uskuteční 

doprovodný program s atmosférou vskutku 

vánoční - můžete se těšit na vánoční jarmark, 

k tomu dobré svařené víno, na kouzelné cinkání 

a při zvucích vánočních koncertů se jistě 

příjemně vánočně „zasníte“ a naladíte. Přejeme 

vám, ať toto vánoční naladění a „zasnění“ vám vydrží co nejdéle a ať se vaše nitro již pomalu 

připravuje na pokojné a radostné prožití období adventu bez zbytečného shonu, starostí a spěchu. 
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