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Květnová pozvánka míří do areálu Barborka v Horních Raškovicích, který je příjemným cílem výletníků. Za vším stojí lidé z jejichž vizí čerpá mikroregion Podhůří Železných hor do dnes... Pojďme si
jejich jména připomenout.
www.zeleznohorsky-region.cz

KAMENY ŽELEZNÝCH HOR
Rozhledna Barborka v Horních Raškovicích umožňuje pohled na rozsáhlé území Východních Čech a to
od Železných hor po Krkonoše. Co je ukryto pod zemí
železnohorského masivu vám přiblíží soubor kamenů
pocházejících z okolních lomů, které najdete v areálu
Barborka. Jsou zde rozmanité druhy hornin, minerálů
a usazenin dokládající historii krajiny delší než 600 milionů let. Na malé ploše se v Železných horách nalézá
úžasné množství hornin různého původu a stáří.
Jednotlivé druhy kamenů jsou vždy představeny několika kusy, aby nestály osaměle a bylo jim na Barborce
dobře. Kameny jsou opatřeny tabulkou se základními
informacemi, odkud pochází a najdete na nich také
jména těch, kteří stáli u zrodu areálu.
1. Kameny Křemenec, lom Skala v Horních Raškovicích, „Pepča“. Připomínají pana Josefa Blažka, který
jako starosta obce Svinčany (1990–2010) stál u zrodu
myšlenky vybudovat na kopci rozhlednu. Areál byl
slavnostně otevřen 17. 11. 2004. Pan J. Blažek je od
roku 2010 předsedou MAS ŽH.
2. Kameny Pískovec, lom Dolní Raškovice, „Toník“.
Připomínají pana Antonína Kratochvíla, který jako starosta obce Svinčany v roce 2013 zajistil rekonstrukci
nosných prvků rozhledny a v roce 2017 podpořil záměr
vytvořit v areálu Barborka dílo „Kameny Železných hor“.
3. Kameny Diabas, lom Mariánka Chrtníky, „Jarda“.
Připomínají pana Jaroslava Procházku, střelmistra chrtnického lomu, starostu Choltic (1976–1988) a starostu
obce Chrtníky (1988–99). Pan Procházka byl příkladem
starostům mikroregionu Podhůří Železných hor.
4. Kameny Amfibolit, lom Markovice u Žlebů, „Karel“, jsou nazvány jménem pana Karla Vančury, který
byl starostou obce Jedousov (1998–2010), kdy se vytvářela koncepce cyklostezky PŽH. Byl také členem realizační skupiny projektu „Kameny Železných hor“.
5. Kameny Žula, lom Matula Srní u Hlinska, „Honza“. Připomínají pana Jana Málka, starostu městyse
Choltice (1994–2010). Jako předseda mikroregionu
PŽH (2002–2010) byl u vzniku stezky „Krajem Gerštorfů“, která dala obcím podnět k tvorbě nových obecních
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symbolů, byl u zrodu rozhledny Barborky a realizace
projektu „Kameny Železných hor.“
6. Kameny Žula, lom Litická u Skutče, „Petr“. Připomínají pana Petra Janka, starostu obce Stojice
(1990–2005), zakládajícího člena mikroregionu PŽH
a spolutvůrce jeho znaku. Mikroregion těžil z jeho profesních stavařských zkušeností.
7. Kameny Rohovec, lom Humperky u Skutče, „Dušan“, připomínají pana Dušana Doležala, starostu obce
Valy (od r. 2008). Jako předseda mikroregionu PŽH (od
r. 2010) výrazně podpořil záměr „Kamenů“ na Barborce.
8. Kameny Opuka, lom Přibylov u Skutče „Fanda“.
Připomínají pana Františka Blažka, zdatného správce
a obětavého průvodce areálem (2007–2017).
9. Kameny Žula, lom Chvaletice, „IRČA“. Připomínají paní Irenu Burešovou, starostku města Přelouč od
roku 1998. Od téhož roku působí v radě mikroregionu
PŽH a je spolutvůrcem veškerých projektů mikroregionu.
10. Kameny Vápenec, lom Prachovice, „Katka“.
Připomínají paní Kateřinu Korejtkovou, organizační
poradkyni mikroregionu. Od roku 2002 pomáhá starostům s realizací jejich záměrů a je spolutvůrcem veškerých projektů mikroregionu PŽH.
11. Kameny Grafický vápenec, lom Prachovice,
„Aleš“. Připomínají pana Aleše Kalinu ml., který v roce
2001 předložil starostovi městyse Choltice studii tvorby svazku obcí, která dala základ vzniku mikroregionu
PŽH.
12. Kameny Žula, lom Žumberk, „Jiří“. Připomínají pana Jiřího Vašicu, který vtiskl uměleckou hodnotu
uspořádání souboru kamenů do uceleného díla „Kameny Železných hor“.
Tým Železnohorského regionu

