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Duben 2015
Čtyři noví mušketýři vstoupili do královské gardy Kraje Pernštejnů
5. března se uskutečnila jiţ 3. certifikační komise regionální značky Kraj Pernštejnů. Komise zasedla
v Perníkové chaloupce v Rábech a přizvala do svého společenství místních všeumělů čtyři nové
výrobce. Bylo velmi potěšující, ţe k certifikaci přihlásili své výrobky i dva dlouholetí členové MAS
Region Kunětické hory.
Prvním z těchto čtyř nových mušketýrů byla
společnost Agrospol Hostovice, která nechala
certifikovat jablka z vlastních sadů. Tyto zlatavé
a červené klenoty místních zahrad mohli členové
certifikační komise na místě okusit a naprosto
bez připomínek uznali, ţe tato jablka jsou hodna
udělení značky Kraj Pernštejnů regionální
produkt®.
Druhým certifikovaným členem MAS Region
Kunětické hory se stal pan Ladislav Soukal
z Rokytna, který si nechal certifikovat svou
zeleninu, která byla s láskou a pílí vypěstována
ve stínu Kunětické hory.
Třetím certifikovaným se stal pan František Richter z Podůlšan. Pan Richter je známým
a dlouholetým pěstitelem švestek, které dodává jak čerstvé, tak i sušené. Úsilím pana Richtera je
přiblíţit své plody tradiční české švestce, coţ se mu úspěšně daří. Ani v tomto případě certifikační
komise neměla důvod k pochybnostem a těmto fialovým skvostům byla udělena regionální značka.
Posledním certifikovaným, pomyslným d´Artagnanem, z této čtveřice byla společnost Fonticulus.
Hlavně mnozí pánové znají provozovnu této společnosti v Hrobicích a především na podzim, kdy se
mnozí z nich vehementně věnují sběru jablek a jiných ovocí a s plnými valníky a pytli navštěvují
Sudličkovu pálenici právě v Hrobicích, odkud si pak po čase odváţejí výborné destiláty
a likéry, které od nynějška téţ ponesou hrdou pečeť dubového listu.

Kunětické ledové království opět nabídne své pochoutky
Pole se uţ pomalu začínají zelenat a z trsů trávy vykukují první sněţenky. První důkaz toho, ţe
Královna zima sklání své ţezlo a vládu nad přírodou přebírá rozpustilé jaro. Však uţ bylo taky na
čase!
Za chvíli se všichni nadšení sportovci zvednou ze svých křesel, ve kterých za zimu vyseděli pořádný
důlek,
ometou
pavučiny
z přehazovaček
svých
kol,
dofouknou
zkřehlé
gumy
a vyrazí do přírody. Sice se říká, ţe nejhezčí pohled na svět je z koňského sedla, ale to cyklistické také
není k zahození  A kam vyrazit? To je otázka. Jeden výletní cíl je určitě kaţdému místnímu
turistickému nadšenci znám. Je to místo, kde se lze i v nejparnějším létě výtečně ochladit. Mnozí z vás
jiţ vědí  Stejně, jako kaţdý milovník kultury ví, ţe všechny cesty vedou do Říma, tak kaţdý
milovník zmrzliny ví, ţe všechny cesty vedou do Kunětic.
Jiţ koncem března se zde, přímo u kostela, otevřel známý malý dřevěný stánek, který začne opět
nabízet kolemjdoucím svou osvěţující pochoutku. A pochoutka to bude jubilejní, neboť Kunětická

Místní Akční Skupina REGION KUNĚTICKÉ HORY, z.s.
Perníková chaloupka, Ráby 38, 533 52 Staré Hradiště, IČO 27009157
+420774293556, holeckova.masrkh@email.cz
www.masrkh.oblast.cz

zmrzka slaví jiţ své 10. výročí. Není tedy nad čím váhat a cestou do Kunětic můţete přemýšlet, jaká
zmrzka bude asi dnes na místním playlistu. Objeví se snad na stánku nápis maková, praţená mandle či
snad mango a kiwi z čerstvého ovoce? Nechte se překvapit… a nezapomeňte, tahle zmrzka je opravdu
výjimečná, s láskou vyrobená 

Pro milovníky tohoto sladkého pokušení je na letošní sezónu připravena jedna novinka a tou jsou
dárkové poukázky na zmrzlinu, které můžete zakoupit přímo v Kuněticích nebo si o ně pište na e-mail
zmrzlina@kunetice.cz. V nabídce jsou dárkové poukázky na 10 velkých zmrzlin, na 10 malých zmrzlin,
na 5 velkých zmrzlin, na 5 malých zmrzlin a také poukázka kombinovaná – na 5 velkých zmrzlin a 5
malých zmrzlin 

Soutěž O nejlepší program obnovy vesnice zná své vítěze
26. března proběhlo závěrečné kolo soutěţe O nejlepší program obnovy vesnice, kterou pořádala MAS
Ţeleznohorský region ve spolupráci s Univerzitou Pardubice. Šest studentských týmů prezentovalo své
analýzy a strategické plány rozvoje vybraných obcí, v nichţ nešlo pouze o popis současného stavu
obcí, ale i o nové nápady, které by mohly přispět k jejich rozvoji.
Do projektu byly zapojeny i obce MAS Region Kunětické hory, a to konkrétně Čeperka, Ráby
a Dříteč, dalšími třemi obcemi, které studenti dotlačili aţ do finálového kola, se staly Bojanov, Valy
a Horní Bradlo. Bylo vidět, ţe se tohoto úkolu nezhostili ţádní začátečníci, ale studenti s pečlivou
odbornou průpravou, neboť vzduchem létaly
termíny jako indikátory, SWOT analýza
a další, běţným smrtelníkům prakticky
neznámé. Boj to byl opravdu lítý, ale vítěz
z něj mohl vzejít jen jeden. Téměř
tříhodinové zápolení bylo posuzováno
odbornou porotou, v níţ nechyběli zástupci
univerzity, MASek, krajského úřadu
Pardubického kraje a představitelů obcí.
Vítězným týmem se nakonec staly slečny
studentky – Michaela Bidmonová a Marie
Hladíková, které prezentovaly obec Bojanov.
Závěrem lze konstatovat, ţe poslouchání to
bylo velmi zajímavé, neboť bylo vidět, ţe
studenti dali do svého projektu i kus sebe
a vynaloţená píle a nadšení přispěla k velmi
slušné kvalitě jejich projektů.

