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V prosinci se můžete vánočně naladit, protáhnout ve venkovním fitness a odpočinout si na návsi, která byla
upravena za podpory MAS Železnohorský region. Zavítejte do Bukoviny u Přelouče, ochutnejte regionální
produkt Štrúdl paní mlynářky nebo v blízkém okolí navštivte kovárnu regionálního výrobce pana Kučery
v Turkovicích. Dostupnost si ověřte na webu regionálních značek a naplánujte si přesný čas návštěvy přímo
s výrobcem. Tip na další akce v regionu najdete na www.zeleznohorsky-region.cz
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BUKOVINA U PŘELOUČE
Vesnička na úpatí Železných hor vám při
toulkách regionem má co nabídnout. Obec je
typem vrcholně středověké vesnice s tzv. návesovkou. Nemá sakrální stavbu, pouze smírčí kříž neznámé datace u silnice Chrudim–Čáslav. Prostor návse
byl dlouhá léta téměř prázdný a obci chyběl přirozený
střed, místo pro setkávání lidí. V rámci úpravy obecního prostranství, kterou podpořila MAS Železnohorský
region, náves protnula mlatová cestička s kruhovým
prostranstvím ohraničeným kamennou obrubou. Tak
vznikl základ otevřeného altánu, do jehož věžičky byl
přestěhován historický zvon od staré hasičské zbrojnice. Altán doplňuje dřevěné molo nad vodu a lavičky
pro odpočinek občanů.
V předvánočním čase můžete obdivovat odraz rozsvíceného altánu na vodní hladině a vánoční atmosféru dotváří i nasvícený jednoduchý figurální betlém,
který nemůžete minout u cesty z návse k Mlýnskému
rybníku.
Skvělou relaxační zónou pro občany i návštěvníky
obce je Mlýnský rybník. Je využíván k procházkám,
koupání, a když udeří mráz i k bruslení. Po hrázi vás ces-

ta zavede k mokřadům a venkovnímu
fitness, které také vzniklo
za podpory ze strany MAS Železnohorský Region. Po
cvičení si můžete odpočinout a načerpat energii z obnovitelného zdroje v blízkém infopointu.
Obec Bukovina patří do území Geoparku Železné
hory. Na podzim roku 2018 byl v Bukovině u venkovního fitness hřiště nainstalovaný zajímavý geologický
objekt, který popisuje cestu vody. Bez vody by nebyl
život. Kdo by tohle nevěděl? Ne každý však už ví, jakými cestami a cestičkami se voda ubírá a jak se v přírodě
mění. Sami si můžete pomocí donesené vody v hrníčku z nedalekého potoka nebo studánky vyzkoušet, jak
celý koloběh funguje.
Ať už se vaše cesty ubírají kamkoli, v Bukovině se
nudit nebudete.
Tým Železnohorského regionu

