
 

 

                            V Heřmanově Městci, dne 15. 3. 2022 
 

Vážení přátelé, 

 
 

jako již tradičně duben patří Dnům Železnohorského regionu, které zahajují turistickou sezónu a jsou zaměřeny na prezentaci 
zajímavých realizovaných projektů v rámci SCLLD MAS ŽR 2016-2023.  
Letošní XIV. ročník ve dnech 22.-24.4. proběhne opět v rovině přátelského osobního setkání aktivních lidí s veřejností a 
možností organizované návštěvy aktivit a areálů realizovaných za přispění realizace Strategie komunitně vedeného místního 
rozvoje MAS ŽR 2016-2023, registrační číslo CZ.06.4.59/0.0/0.0/15_003/001101.   
 
Veškeré akce Železnohorského regionu jsou zaměřeny záměrně víceúčelově, ale vždy ve vhodné symbióze s dlouhodobým cílem – 
zkvalitnění lokální ekonomiky regionu, zajištění udržitelného rozvoje venkova a celoživotní vzdělávání. Dalším a nedílným cílem akce je 
„zviditelnit“ činnost Železnohorského regionu, obcí, subjektů a lidí v něm. 
 

 
Tímto si Vás dovolujeme pozvat (nejen) na akci pro širokou veřejnost: 

 

DNY ŽELEZNOHORSKÉHO REGIONU 2022  
 

Kdy:   22. 4. 2022 
Zahájení:  9.00 hod. 
Kde:   Hostinec U Mlýna, Bukovina u Přelouče 16, 535 01 Bukovina u Přelouče 
                               (parkovat lze přímo před objektem) 

Program:  
8.30 – 9.00 Prezentace a burza propagačních materiálů 
9.00 – 9.10 ZAHÁJENÍ Úvodní slovo: Josef Blažek, předseda MAS ŽR 
9.10 – 11.00 Představení nových realizovaných projektů v rámci SCLLD MAS ŽR 2016-2023 a možnosti realizace projektů 

v období 2020-2027: Kateřina Korejtková, strategické řízení MAS ŽR 
11.00 – 11.00 Slavnostní předávání certifikátu ŽELEZNÉ HORY - regionální produkt: Josef Blažek, předseda MAS ŽR + vlastní 

prezentace produktů producenty – představení se 
11:30 – 12:30      Přestávka 
12.30 – 13.30 Nové aktivity v oblasti marketingu: Kateřina Korejtková, strategické řízení MAS ŽR (inspirace lidským příběhem 

regionálního producenta, fotografie vyjadřující děj, aj.) 
13.30 – 14.30  Inspirativní příběh malé obce (89 obyvatel), ukázka realizovaných projektů: Leona Turynová, starostka obce 

Bukovina u Přelouče, členka představenstva MAS ŽR, zodpovědná za sekci certifikace regionální produkce. 
Prezentace aktivit.  

14.30 – 15.00 přestávka, občerstvení – certifikovaná lokální produkce 
15.00 – 16.00 Komentovaná prohlídka zcela nové výstavní expozice Historie místních mlynářů (část realizována za přispění 

PRV SCLLD MAS ŽR): Leona Turynová, starostka obce Bukovina u Přelouče 
16.00… diskuze o potenciálních společných aktivitách 

 

Z organizačních důvodů prosíme o závazné potvrzení vaší účasti do 10. 4. 2022 na: Pisar@seznam.cz. 

 

Na setkání s vámi se těší 

 

Josef Blažek, předseda 
 

 


