V Heřmanově Městci, dne 14. 4. 2021
Vážení přátelé,
jako již tradičně duben patří Dnům Železnohorského regionu, které zahajují turistickou sezónu. Letošní XIII. ročník ve dnech
15.–18. 4. 2021 bohužel nemůže proběhnout na základě celospolečenských změn jako vždy, tedy při osobních přátelských setkáních
aktivních lidí a možností organizované návštěvy aktivit a areálů producentů a poskytovatelů služeb v regionu.
Věříme však, že se vše zklidní a my všichni se vypravíme do přírody a mezi lidi pro nové zážitky.
Je nutno v rámci života našeho regionu se podporovat navzájem a co nejvíce využívat lokální nabídky produktů a služeb. Místní
podnikatelé a producenti jsou připraveni poskytnout vše v té největší kvalitě.
Mottem XIII. ročníku je

NÁVRAT KE KOŘENŮ – K HLEDÁNÍ PODSTATY, KTERÁ SPOČÍVÁ V RESPEKTU K PŘIROZENÝM
JEVŮM PŘÍRODY A POTŘEBÁM ČLOVĚKA.

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.
Rádi bychom vás alespoň touto cestou informovali o aktivitách, které pro vás připravujeme v oblasti cestovního ruchu a turistiky, které budete moci v dohledné době jistě využívat. Sledujte prosím naše sociální sítě – odkazy na webu MAS ŽR.
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Noviny Doma v Železných horách, které přikládáme, se zaměřují na téma návratu ovocných stromů do naší krajiny, nové
cesty marketingu v rámci sociálních sítí, abyste nebyli informacemi zahlceni, ale v obraze a dále na prezentaci nových
certifikovaných produktů. Noviny v tištěné verzi si můžete vyzvednout v kanceláři.
Katalog certifikovaných produktů je ve zpracování a bude brzy připraven k distribuci a následně pro vaše využívání. Katalog
v tištěné verzi si následně můžete vyzvednout v kanceláři.
Granty na regeneraci přírody startují jako vždy 1. 5. 2021 (bude rozeslána výzva e-mailem), podporu až 10000,- Kč můžete
využít právě na výsadbu ovocných stromů. Dejte si do kalendáře!
Publikace Stará jabloň vypravuje příběh ovocného stromu (ke stažení z webu nebo si vyzvedněte tištěnou verzi v kanceláři)
– můžete využít jako doprovodnou osvětovou četbu při výsadbě.
Facebook, Instagram, Pinterest – nové cesty, jak vás upozornit v aktuálním čase na zajímavosti v regionu, poskytnout vám
tipy na výlety a třeba i na zajímavou četbu a samozřejmě budeme zde zveřejňovat pozvánky na akce, atd. Propojte se se sítěmi
regionu, abychom zefektivnili vzájemnou informovanost. Upozorněte na ně své okolí.
Profifotografie a příběhy lokálních producentů, které vznikají v rámci celé letošní sezóny, vám přiblíží inspirativní aktivity
místních lidí. Příběhy se stanou součástí výstavní expozice regionu a budou ke stažení z webu.
Bioekonomika – princip podpory lokální produkce, dokument přikládáme. Zaměřuje se na formy spolupráce nás všech
v regionu s cílem zvýšení podílu místní produkce na našem trhu. V případě, že znáte šikovného člověka, který by si zasloužil
marketingovou podporu, předejte mu prosím materiál a kontakty na nás. K tématu bioekonomiky a nových forem odbytu místní
produkce a služeb se připravuje speciální web.
Poznávání je dobrodružství – na sezónu připravujeme „manuály“ 33 pestrých tematických tipů na výlety jak pro školní
kolektivy, tak pro rodiče s dětmi i vlastně všechny, kteří máte zájem se podívat na své okolí nevšedním pohledem. Intenzivně
pracujeme, abychom zúročili vše, co jsme v této oblasti již vytvořili, aby na léto byly manuály ke stažení z webu, a vy jste
mohli vyrazit na poznávací cesty.
Interaktivní mapa vzniká v letošním roce a bude nám všem po dokončení na podzim sloužit jako základní informační zdroj
propojený s mapovým podkladem (bude na hlavním webu regionu). Najdeme tam vrstvy turistické, např. naučné stezky,
památky, rozhledny, přírodní lokality, ale i instituce v podobě obecních úřadů, knihoven, škol. Dále zde budou trasy výše
uvedených tipů na výlety a v neposlední řadě i informace o aktivitách a projektech, které za 15 let činnosti v regionu na základě
vaší aktivity vznikly. Interaktivní mapu budeme moci využívat ve svých mobilech.

Samozřejmě můžete využívat aktivity již tradiční, jako jsou cyklotrasy, naučné stezky, rozhledny, muzea, ale i novodobější, např.
výstavní venkovské expozice, komunitní parky a zahrady, geolokality, FIT prvky, infopointy aj.
Lidé v kanceláři MAS v Heřmanově Městci a ve všech infocentrech na území regionu jsou připraveni vám poskytnout veškeré
informace. PŘEJEME PŘÍJEMNOU SEZÓNU, UŽIJTE SI DOBRODRUŽSTVÍ PŘI POZNÁVÁNÍ SVÉHO OKOLÍ!
Na setkání, při některé z akcí či aktivit, s vámi se těší
Josef Blažek, předseda

