
7. ročník Železnohorského traktoru se koná v sobotu 
21. 8. 2021 ve Žďárci u Seče, v areálu za kulturním domem. 
Ve 13.00 proběhne zahájení celého programu. Registrace 
traktoristů budou probíhat od 12.00 u vjezdu do areálu za 
kulturním domem. Pořadatelé budou rádi, když traktoristé 
účast potvrdí předem přes registrační formulář a tím tak 
urychlí odbavování na místě. Každý traktorista dostane dá-
rek za účast, přičemž v případě účasti na soutěžích bude od-
měněn cenou.

Srpen 2 0 2 1

Prázdniny se přehouply do své druhé poloviny a ve Žďárci u Seče se chystají na konání další traktoriády. Rádi 
bychom vás v srpnu pozvali na tuto tradiční akci s bohatým doprovodným programem. Svoji návštěvou se 
přesvědčíte, že i na malé obci se dají pořádat velké akce. Na některou další se nechte zlákat z kulturního ka-
lendáře na stránkách Železnohorského regionu. www.zeleznohorsky-region.cz

Tým Železnohorského regionu

Traktoriádu doprovodí soutěže pro děti, rodiče a trakto-
risty se společností AGROAD o hodnotné ceny. Můžete na-
vštívit výstavu historických, zahradních, moderních traktorů 

ŽELEZNOHORSKÝ TRAKTOR

Program Železnohorského traktoru 2021
12.00 | Registrace traktoristů
13.00 | Zahájení celého programu
14.15 | Spanilá jízda přes Seč a zpět
15.15 | Soutěžní jízdy slalom (zručnostní jízda) a sprint 
(rychlostní závod) – dle kategorií výkonu a typu stroje
16.30 | Divácká soutěž v koulení balíků slámy
17.30 | Slavnostní vyhodnocení a předání cen

Uvedené časy jsou pouze orientační, vyhrazujeme si právo 
na změnu programu.

a traktorů domovin.  Akci bude moderovat DJ Tomáš Kadlec. 
K dispozici pro děti maxi skákací hrad. Nebude chybět boha-
té občerstvení. V prodeji budou trička s potiskem Železno-
horský traktor 2021.

Areál Železnohorského traktoru se nachází za kulturním 
domem ve Žďárci u Seče čp 23. Obec Žďárec u Seče se na-
chází 2 kilometry od města Seč, po obci budou rozmístěné 
šipky a značení. V létě 2021 bude probíhat rekonstrukce 
hlavní komunikace 337 Seč – Třemošnice, do Žďárce u Seče 
vedou objízdné trasy přes Seč a Počátky u Seče. K parkování 
zdarma využijte předem vyhrazená místa. Výtěžek z dobro-
volného vstupného podpoří činnost Sboru dobrovolných 
hasičů Žďárec u Seče.

Na akci bude pořizován audiovizuální záznam a fotodo-
kumentace, která bude zveřejněna na webových stránkách 
SDH Žďárec u Seče, obce Žďárec u Seče a YouTube.

Celá akce se koná ve vnějších prostorách. Všichni účast-
níci akce budou muset doložit u vstupu do areálu potvrzení 
o negativním výsledku na COVID-19 dle nařízení vlády plat-
ných v srpnu 2021.

V případě dotazů či nejasností nás můžete kontaktovat 
na email: info@sdhzdarec.cz


