
Příloha č. 8 Ostatní volnočasové spolky a aktivity na území MAS Podhůří Železných hor 

Chotěboř 

Junák – svaz skautů a skautek ČR, středisko Doubravka Chotěboř (Svojsíkova 253), dětská organizace, která 

usiluje o smysluplné naplnění volného času dětí, důraz na kamarádství, schůzky, výpravy, akce, tábory 

SDH Chotěboř – práce s dětmi (Mikulášská nadílka, výlety, návštěvy muzea atd.) 
Pionýrská skupina Mláďata (Zahradní 1376) – pořádá společenské akce či tábory pro děti a mládež 

Český svaz ochránců přírody, základní organizace Chotěboř – pořádá Den Země, Chotěbořské trylkování 
Český svaz chovatelů, základní organizace Chotěboř 
Český svaz chovatelů, klub králičí HOP (Sokolohradská 1043) 

Český rybářský svaz, místní organizace Chotěboř 
Český svaz včelařů Chotěboř, o.s., základní organizace Chotěboř (Jabloňová 1341) 
Český zahrádkářský svaz, základní organizace Chotěboř (Krále Jana 129) 

Dobrá společnost - cílem je aktivně se podílet na kulturním a společenském dění v místě, kde žijeme 

Venkovské části: 
SDH Bílek, SDH Dobkov, SDH Klouzovy, SDH Počátky, SDH Rankov, SDH Střížov 
SDH Svinný – turnaj ve stolním tenise, dětský den, sběr starého železa, pouťový fotbalový zápas, drakiáda,  

Rankov – Mikulášské soutěžení, Rankovský „Kitzbühl“ (Rankovský slalom), Čarodějnice, Rozloučení 

s prázdninami, Raňkovský biatlon, Bábovkiáda, Silvestr na sjezdovce 
Pionýrská skupina Klouzovy (Klouzovy 10) 
Bezěkov – SDH Bezděkov 

Čečkovice 
SDH Čečkovice - Čečkovický víceboj, Dětský den, Podoubravský víceboj – pořádá obec, Motosraz 

Jeřišno 
Fantazáci  – pořadatelé akcí pro děti, několikrát získali ocenenění za nejlepší akci pro celostrátní sbírku 

POMOZTE DĚTEM!. Další ocenění následovala i za regionální akce. 
SDH Jeřišno - původní potahová stříkačka z roku 1909, dobové unifrormy, práce s dětmi, plesy, čarodějnice 
Honební společenstvo Chuchel „Jelení doly“ (Jeřišno, Chuchel) 
MS Doubrava Jeřišno (Jeřišno 12) 

Klokočov 
SDH Klokočov –kromě soutěží pořádají Hasičský ples, Maškarní ples, Čarodějnice, Stavění a na konec Kácení 

máje se zabijačkou, Hokejový zápas mladí – staří 

Honební společenstvo Rušínov – Železné Hory (Klokočov) 

Libice nad Doubravou 

Školská a kulturní komise městyse Libici nad Doubravou - pořádání a spolupořádání kulturních a společenských 

akcí např. Velikonoční výstava v budově školy, Velikonoční a Svatomartinský jarmark na Pilnově statku, 

pořádání plesu, rybářské závody pro děti atd. 

SDH Libice nad Doubravou – pořádá Velkou cenu Železných hor v požárním útoku (noční soutěž), plesy, 

Libický parket, pálení čarodějnic 
SDH Chloumek – pořádá dětský den na hřišti a plesy v kulturním domě 

SDH Barovice, SDH Lhůta 
Myslivecké sdruření „Bříza“ Libice n. D. (nám. sv. Jiljí 15) 
Nová cesta Libice (Libická Lhotka 26) – občanské sdružení, jehož, hlavní činností je podpora rozvoje občanské 

vybavenosti a přispění k rozvoji společenského a kulturního života v Libici nad Doubravou a místních částech 

Maleč 
Sdružení rodičů při ZD Maleč (Maleč) 
Honební společenstvo Maleč – Rieger 

ZO Českého zahrádkářského svazu Maleč (moštárna) 
Myslivecké sdružení Maleč 

 

 


