Kalendář akcí v Železnohorském regionu květen 2021
termín
konání

čas
konání

název akce

místo konání

popis/detailní informace o akci

Městská knihovna vyhlásila soutěž ve sběru hliníku
pro kolektivy MŠ a ZŠ Třemošnice. Čistý hliník v
pytlích nebo krabicích (prosíme, napište na ně jméno a
třídu) můžete nosit do knihovny od 1. 2. do 10. 5. V
O Hliníkové království Městská knihovna
Třemošnice
případě, že je knihovna uzavřena, ho můžete nechat
přede dveřmi a zavolat na telefon 469 611 135, že jste
tam hliník nechali.
Městská galerie
V Městské galerii v Třemošnici bude probíhat burza
Burza dětského
Třemošnice
oblečení. Od 3. do 6. května výběr, od 10. do 15. 5.
oblečení, bot,
prodej a od 24. do 25. výdej neprodaného zboží.
sportovního vybavení
Městská knihovna vyhlašuje sbírku oblečení, lůžkovin,
Městská knihovna
Humanitární sbírka
přikrývek, nepoškozené obuvi, nádobí, čisticích
pro Diakonii Broumov Třemošnice
prostředků apod.
Městská knihovna vyhlašuje novou soutěž pro
Městská knihovna
kolektivy tříd ZŠ Třemošnice. Tentokrát budeme
Baterkománie
Třemošnice
vybírat staré baterie. Do soutěže se budou baterie
počítat na kusy. Opět se soutěží o hezké ceny.
Zdroj: členové, partneři, Infocentra MAS Železnohorský region, 2021

1.2.–
10.5.2021
3.–
25.5.2021
10.5.–
10.6.2021
11.5.–
8.10.2021

Akce v okolí Železnohorského regionu – květen 2021
termín
konání
7.–9.5.
2021

čas
konání
10.00

28.5.2021

29.5.2021

29.5.2021

29.5.2021
31.5.–
4.6.2021

10.00–
17.00

název akce

místo konání

Otevřené sklepy
kutnohorských vinařů

Vinné sklepy
Kutná Hora

Noc kostelů 2021

Kutná Hora

Slavnostní otevírání
turistické sezóny Kostela sv. Církvice
Jakuba

Gastrofestival

Kutná hora
Barborská ul.,
prostor před
chrámem sv.
Barbory a
Jezuitskou kolejí

popis/detailní informace o akci
Přijďte si s místními vinaři dát sklenku vína a užít si
dny plné radosti. Pořádají Vinné sklepy Kutná Hora,
kontaktní email a telefon:
lukas.rudolfsky@vinokutnahora.cz, tel.: 736 536 488.
www.vinokutnahora.cz
Letos už po jedenácté se chrámy a kostely Kutné Hory
na jednu noc promění v aktivní „přístavy“ poutníků a
návštěvníků. Nabízíme vám možnost projít
otevřenými dveřmi přímo do kostelů v našem městě.
Program bude v souladu s epidemiologickými
nařízeními. Kontaktní email a telefon:
monicatrd@seznam.cz; 607 188 396.
www.nockostelu.cz
Kostel sv. Jakuba v Jakubu – část obce Církvice, 285
33 Církvice Po celý den dobrovolné vstupné, v 18:00
hod. proběhne koncert gregoriánského souboru Schola
Cantus Gregoriani. Pořádá Římskokatolická farnost
Kutná Hora Sedlec. Kontaktní email a telefon:
info@sedlec.info, +420 326 551 049.
Oslava dobrého jídla a nápojů na podporu
regionálních potravin v srdci starobylé Kutné Hory –
v okolí chrámu sv. Barbory a Jezuitské koleje.
Doprovodný program pro děti i dospělé.
www.gastrofest-kh.cz, www.vinokutnahora.cz

Hra světel a stínů na Kačině ukáže zámek ve zcela
jiném světle. Zahalte se společně s námi do tajemna a
užijte si netradiční atmosféru. www.nzm.cz
Zámkem Vás provedou žáci ZŠ Žehušice.
Řetězové provázení zámkem Zámek Kačina
www.nzm.cz
Zdroj: Infocentrum Kutná Hora, Infocentrum Nasavrky, Infocentrum Třemošnice MAS Železnohorský region, 2021
Kačinské kořeny: Muzejní
noc

Zámek Kačina

