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Jaro je v plném proudu a měsíc květen nás láká ven do přírody. Chtěli bychom Vás pozvat k májovým procházkám do centra Železných hor na Sečskou přehradu. Na další možné výlety a akce se
nechte inspirovat z bohatého kulturního kalendáře, který je zveřejněn na webových stránkách MAS
Železnohorský region. www.zeleznohorsky-region.cz

CO NOVÉHO NA SEČI?
Okolí Sečské přehrady skýtá velké množství značených i neznačených cest, které
vedou přes pole i lesy. Pokud si chcete užít
zajímavé procházky, vyrazte ze sečského
náměstí k hrázi, nezapomeňte za tunelem
zvednout hlavu a podívat se na zbytky zdí
hradu Vildštejn.
Asi 300 m za hrází je značená odbočka
na zříceninu hradu Oheb, odkud se Vám
naskytne krásný výhled na ostrůvek, dominantu údolní nádrže. Pokud se zahledíte
na druhý břeh, povšimnete si pod borovicí
odpočívadla na vyhlídce „Na Špici“. Na tento
protilehlý břeh se dostanete po nově zbudované stezce, která začíná kousek od hráze
a kopíruje břeh. Cestou narazíte na sochu
vodníka, draka a sumce. Komu nebude tato
procházka stačit, nemusí se vracet stejnou
cestou, ale po modré turistické značce zajít
na Kamennou obec a odtud si odskočit „na
Šibenici“, kde kromě krásné vyhlídky do krajiny spatříte i maketu šibenice. Nestojí tu náhodou – v Seči se v minulosti popravovalo.
Pak je jen na Vás, zda se vrátíte zpět rovnou
do Seče, nebo zda to vezmete přes nedaleký
Žďárec, případně Počátky či Kraskov.
Velice oblíbený výlet je kolem Sečské
přehrady, který se dá absolvovat po turisticky značených cestách. Zajímavostí na této
trase je lokalita „Na Pilce“, kde se pokocháte
nejen krásným koutem přírody. Je to současně nejbližší místo proti proudu, kde můžete po atypické lávce překonat řeku Chrudimku suchou nohou. Můžete si vyzkoušet
také program Severská chůze, více na www.
centrumpromne.cz/sec/.

SEČ OSLAVUJE!
2. června 2018 v Seči proběhnou oslavy výročí od první písemné
zmínky před 700 lety. V rámci oslav
je připraven bohatý kulturní program jak pro dospělé, tak pro děti.
Součástí zahajovacího ceremoniálu
bude také svěcení nového praporu města. Po zahájení výstavy proběhne křest almanachu
„Město Seč“, který bude poté k zakoupení v TIC Seč. V rámci oslav, bude zajištěna i exhibiční ražba pamětních mincí. Pro děti budou připraveny různé atrakce, které budou
umístěny na prostranství před zámkem. Současně zde budou probíhat ukázky sokolníků. Během dne bude možné
prohlédnout si prostory hasičské zbrojnice SDH Seč s vystavenými soutěžními trofejemi. Kulturní program bude na
náměstí zakončen koncertem Daniela Hůlky. Celý program
bude moderovat Zdeněk Izer. Vstup na oslavy a jejich celý
program je zdarma. Podrobný program oslav naleznete na
http://mestosec.cz/tic. Jste srdečně zváni.
Krásné sečské zážitky Vám přeje tým
MAS Železnohorský region.

