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Prosinec 2014
Rodina MAS Regionu Kunětické hory se rozrostla o nové členy
a regionální značka Kraj Pernštejnů o nové výrobce
Dne 20. listopadu se v prostorách Perníkové chaloupky v Rábech uskutečnila pro MAS Region
Kunětické hory dvě významná setkání. Představenstvo uvítalo tři nové členy v MAS a zasedla
zde certifikační komise Kraje Pernštejnů.
První významnou událostí bylo přijímání nových členů. Řady MAS Regionu Kunětické hory se
rozrostly o Marina Kemp Stéblovou, což je sdružení, které se zabývá výcvikem nejmenších
i mládeže v jachtařském sportu. Základnu těchto příznivců vichru a vody byste nalezli na písníku
Hrádek. Druhým žadatelem o vstup do MAS byla Základní škola Moravany, která je známá svým
velmi aktivním přístupem nejen v oblasti vzdělávání, ale i sportu a kultury. Třetím přijímaným se stal
pan Václav Blažek, který do MAS vstupuje jako zástupce muzea hraček Klukovský sen v Rokytně.
Všichni tři žadatelé splnili veškeré podmínky pro vstup, a rozšířili tak rodinu MAS Regionu Kunětické
hory.
Téhož dne zasedla také certifikační komise Kraje Pernštejnů. K přijetí označení Kraj Pernštejnů,
regionální produkt, se přihlásili tři místní podnikatelé se svými výrobky. Ve velmi příjemné atmosféře
byly tyto jedinečné důkazy šikovnosti místních lidí podrobeny zkoumání přítomnými členy
certifikační komise, kteří s velkou chutí otestovali výrobky sami na sobě. Hovořilo se o způsobech
jejich výroby, tradici, zkoumal se původ surovin, z nichž jsou vyráběny, a posuzovala se jejich
originalita a význam pro region. Nakonec všichni tři výrobci zdárně certifikací prošli a jejich výrobky
získaly vysoké bodové ohodnocení.
Novým držitelem certifikátu se tak stala paní Pavlisová, která si nechala certifikovat Kunětickou
zmrzku, která se vyrábí výhradně z čerstvého ovoce. Druhým certifikovaným výrobcem se stal pan
Jiří Václavík z Dolan se svým léčivým prostředkem jménem Imunoprevenc, který je vyráběn z hlívy
ústřičné. Třetími certifikovanými produkty se staly mléčné výrobky z farmy Apolenka z obce Spojil,
které vyrábí tradiční metodou Diana Houdová.
Označení Kraj Pernštejnů má za sebou sice krátkou, ale působivou
historii a pro spotřebitele je toto označení zárukou kvality. Označení
Kraj Pernštejnů nemůže získat kdejaký výrobek, ale pouze ten, který
má vztah ke svému regionu, je vyráběn výhradně z regionálních
tuzemských produktů a má v sobě podíl poctivé řemeslné práce.
MAS Region Kunětické hory převzal společně s MAS Bohdanečsko
a MAS Holicko patronát nad udělováním této ochranné známky,
neboť se nejedná pouze o způsob propagace certifikovaných
výrobců, ale je to prostředek, jak zviditelnit celý náš region
rozléhající se na březích Labe.

A to není ještě všechno, koukněte se na následující stránku ;-)
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Perníková chaloupka se oděla do vánočního hávu
Při pohledu z okna by se jeden pomalu
naštval. Vánoce na krku, tak by se dalo
očekávat, že všude kolem se budou válet
bílé peřiny sněhu a z balkónů a lamp
budou viset třpytivé husté závěsy
rampouchů. Ale zatím jen bláto
a neolistěné stromy. To je k vzteku! Jak
má potom člověk získat tu správnou
vánoční náladu a těšit se na Ježíška? Jestli
jedinou možností je vydat se do některého
z přilehlých hyper-super-mega-atakdálemarketů, které jsou vyzdobené vánočně už
od října, a pokochat se záplavou blikajících
světýlek, které však pozornému diváku
navodí dříve spíše epilepsii, než vánoční
náladu, tak je to opravdu tragédie!
A co takhle vyrazit do Rábů do Perníkové chaloupky? Už ten voňavý název tak trochu připomíná
Vánoce. A to je dobrý nápad, neboť Perníková chaloupka se na své Jeníčky a Mařenky pečlivě
připravila, a kromě klasické pohádkové trasy tu na návštěvníky čeká i takový malý vánoční bonus.
Zvědaví vandrovníci zde uvidí hned tři vesničky jménem Perníkov, které jsou vyrobeny samozřejmě
z pravého pardubického perníku. Tím, ale expozice nekončí, ale teprve začíná. O kus dále dominuje
Medovému ráji tzv. Trojanovický betlém, také celý z perníku, a v rohu místnosti je k vidění tradičně
nazdobený vánoční stromeček a mnoho dalších dekorací a ozdob vyrobených ze slámy, papíru, ovoce,
lineckého pečiva a provázků. Z těchto poetických ozdob je cítit zručnost a laskavá duše jejich tvůrců,
kterou známe dnes snad již jen z vánočních pohlednic Josefa Lady. V další místnosti hodná Ježibaba
ukáže turistům u praskající pece s rozestlanými pruhovanými peřinami, jak se dělá perníček a Jeníčci
a Mařenky zažijí ještě mnoho dalších
zajímavých věcí. Např. zde mohou Ježíškovi
zanechat i dopis se svým vánočním přáním.
Máte-li tedy čas a chuť na lehkou porci té
sváteční voňavé nálady s trochou příchutě
skořice a hřebíčku, koukněte se na
www.pernikova-chaloupka.cz a připomeňte
si, jak slavili vánoční svátky vaše
prababičky a pradědečkové. A nemusíte
vůbec spěchat, neboť Perníková chaloupka
bude otevřena od 2. svátku vánočního
(26.12.) až do Silvestra, kdy se Ježibaba
uloží k zimnímu spánku.

Pohodové prožití vánočních svátků a bujarý Nový rok 2015 Vám přeje
MAS Region Kunětické hory.

