
Přítomni budou zástupci odborníků na výsadbu 

stromů, pěstování a zpracování ovoce.

V rámci akce ochutnáte výrobky se značkou ŽELEZ-

NÉ HORY, regionální produkt. Vstupné je zdarma.

Akce je určena široké veřejnosti, obcím, školám, or-

ganizacím, fi rmám, kterým není lhostejný stav naší kra-

jiny a přírody. Můžeme se pokusit sdružit prostředky 

a síly na výsadbu stromů. Motto akce: Cokoliv je lepší, 

než nedělat nic...

Přijďte si poslechnout mix. zajímavých informací 

o možnostech a formách výsadby stromů ve volné  kra-

jině i na návsích obcí či na soukromých pozemcích.

Využijte možností diskuze s odborníky, ptejte se 

a využijte informací pro své vlastní plány na výsadbu. 

Protože V SILÁCH KAŽDÉHO Z NÁS JE UDĚLAT TO 

NEJMENŠÍ PRO BUDOUCNOST – VYSADIT STROM.

Akce je početně omezena, přihlášky zasílejte na adresu: 

turynova.maszr@seznam.cz max. do 15. 10. 2019. Na zá-

kladě přihlášky vám bude potvrzeno místo na akci. 

Více informací na:

 www.zeleznohorsky-region.cz

V rámci Grantu na podporu regenerace přírody 

a krajiny vás zveme na komunitní setkání 24. října 

2019 do Bukoviny u Přelouče. Pod místním hřištěm 

proběhne od 15 h výsadba nových ovocných stromů 

s odborným výkladem Dominika Grohmanna. V hos-

tinci Ve starém mlýně v 16 h zahájíme ofi ciální setkání 

s veřejností. Můžete se potkat s Kateřinou Korejtkovou  

za MAS ŽR, která vás seznámí s cílem vyhlášených gran-

tů. Dále vystoupí Ing. Arch. Tereza Šmídová, která se 

věnuje architektuře krajiny a veřejným prostranstvím. 

Od Dominika Grohmana, odborného sadaře se můžete 

dozvědět, jak je důležitý přínos výsadby stromů do kra-

jiny se zaměřením na staré krajové odrůdy.

Říjen 2019

Měsíc říjen trefně vystihuje stará pranostika: 

„Na jednom konci říjen ještě hřeje, ale na dru-

hém již mrazí.“  V prvních říjnových dnech nás 

zahřívá babí léto, přesto je ale cítit už blízkost 

zimy. Barvy léta se mísí s barvami podzimu a na 

konci měsíce října už nás může polechtat první 

sněhová vločka. Než se tak opravdu stane vás 

v říjnové pozvánce chceme pozvat do Bukoviny 

u Přelouče na výsadbu ovocných stromů v rám-

ci Grantu na podporu regenerace přírody. Na 

další možné výlety a akce se nechte inspirovat 

z bohatého kulturního kalendáře, který najde-

te na webových stránkách MAS Železnohorský 

region. www.zeleznohorsky-region.cz

PODPORA REGENERACE PŘÍRODY A KRAJINY


