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Regionální rozvoj, vzdělávání a inovace
se staly hlavním tématem konference
Dne 6. dubna 2017 se v aule Univerzity Pardubice uskutečnila konference s názvem Inovacemi a vzděláváním k rozvoji regionů. Hlavními
pořadateli byly Univerzita Pardubice, Institut
rozvoje evropských regionů a MAS Železnohorský region. V roli partnerů se do konference
zapojily MAS Region Kunětické hory a MAS Pošumaví.
V tento den se na zdejší akademické půdě sešla velmi
pestrá plejáda posluchačů z mnoha profesí. Pro toto široké publikum byl sestaven pestrý program, jehož cílem
bylo nastínění významu a vývoje vzdělávání v rámci regionů. Posluchači z řad pedagogů, zástupců veřejné správy
a dalších subjektů si mohli během dopoledne vyslechnout
osm příspěvků, které se tematicky zaměřovaly na problematiku funkčního regionu dle principů bioekonomiky, na
projekt pro posílení regionálního rozvoje a inovací (ERDI),
Smart Cities (tzv. chytrá města), místních akčních plánů a
spolupráce vzdělávacích institucí s obcemi a regiony. Celé
setkání se odehrálo ve velmi příjemné atmosféře a zaznělo
zde mnoho krásných a užitečných myšlenek, které snad
jednoho dne díky přispění všech zapojených subjektů přejdou z teorie do praxe.
Více informací v prokliku na boční liště.

Další Sousedské slavnosti opět klepou
na dveře
Je to již pár let, co světlo světa spatřily první Sousedské
slavnosti. Tehdy se psal rok 2009. Jak je vidět, mají slav-

Humorista Lušovský baví děti

Konference na UPCE
nosti v našem regionu již dlouholetou tradici a jsou vždy
milou příležitostí, kde se setkávají lidé všeho druhu z blízkého i dalekého okolí. Návštěvníci mají možnost zhlédnout
ukázky perníkářského řemesla i jiných profesí a ochutnat
mnohé pochoutky místních i přespolních regionálních výrobců, jakými jsou například zmrzlina, sýry, pivo a další.
Celodenní jarmark osvěžuje bohatý kulturní program. Letos je pro návštěvníky slavností připraveno opět vystoupení
známého humoristy Jana Honzy Lušovského a folkového
bandu Malina Brothers. A kdy že se tato taškařice koná?
Jako každý rok na státní svátek 8. května. Právě v tento
den pro Vás bude otevřen areál Perníkové chaloupky od
9 do 16,30 hodin. Těšíme se na Vás!

Kraj Pernštejnů posouvá své hranice
Není to tak dávno, co se území Kraje Pernštejnů rozšířilo
o město Pardubice. V letošním roce zaplnila tato celospolečensky prospěšná aktivita další bílé místo na mapě
republiky, nebotť se ke Kraji Pernštejnů přidala obec Veliny. Veliny nebyly až do roku 2017 součástí žádného z 27
regionů Asociace regionálních značek, avšak objevili se
zde výrobci, kteří se na asociaci obraceli s žádostí, zda by
se nemohli stát členem některého z regionů. Slovo dalo
slovo a Veliny byly s radostí přijaty ke Kraji Pernštejnů, který zastupuje regionální výrobce z Pardubicka, kam právě
Veliny funkčně patří.

