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Kunětickohorský MASkáč
MĚSÍČNÍK REGIONU KUNĚTICKÉ HORY

Červen 2015
MAS RKH reprezentovala Pardubický kraj na Vyšehradě
Dne 9. května 2015 se na pražském Vyšehradě uskutečnil sedmý ročník akce s poetickým názvem
„Má vlast cestami proměn“. Jedná se o putovní výstavu, která ukazuje výjimečné projekty, které
přispěly k proměně české krajiny, zvláště té neprávem opomíjené, k lepšímu. Na výstavních bannerech
zastupovaly Pardubický kraj projekty přestavby Třídy Míru a parku Na Špici v Pardubicích, dále
pak byly k vidění obrázky a komentáře rekonstrukce Výrovského mlýna v obci Břehy, přestavba
knihovny a sportovního areálu v obci Písečná, in-line stezka v Moravské Třebové a rekonstrukce
ZŠ a MŠ v obci Telecí.
Zlatým hřebem akce bylo též předání symbolického
kamenného srdce zástupci Pardubického kraje, kterým se stal
Ing. Václav Kroutil, radní Pardubického kraje.
I díky nádhernému počasí měla akce vysokou návštěvnost
a vše se odehrávalo ve velmi příjemné atmosféře. Akci
doplňovala prezentace regionálních výrobců sdružených
v Asociaci

regionálních

značek

a

dále

prezentace

jednotlivých krajů, které měly k dispozici výstavní stánky, na
nichž byly vystaveny propagační materiály. Pardubický kraj
v rámci prezentace pozval k účasti na výstavě i MAS Region
Kunětické hory a MAS Ţeleznohorský region, které měly
tímto možnost propagovat nejen kraj jako takový, podávat
návštěvníkům tipy na výlety, ale i své regionální výrobce a členy. Na stánku Pardubického kraje se tak
objevily nově vydané materiály Kraje Pernštejnů i regionálního produktu Železné hory. Zájemci si též
mohly odnést cykloturistické mapy obou regionů a další zajímavé propagační materiály ukazující
krásy východních Čech. Tímto patří zástupcům Krajského úřadu Pardubického kraje naše velké
poděkování za to, že nám umožnili podílet se na takto celorepublikově významné akci.
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MAS RKH i Kraj Pernštejnů se neustále rozrůstá o nové členy
V minulých týdnech přijala MAS Region Kunětické hory nové přihlášky ke členství v MAS a téţ
k certifikaci k značce Kraj Pernštejnů regionální produkt®.
Přistoupení nových členů
MAS RKH přijala dvě nové přihlášky, jejichž žadatelé po schválení představenstvem rozšíří řady
MAS Region Kunětické hory. Prvním žadatelem o členství se stal pan Miloslav Černý z Rokytna,
který se zabývá chovem ryb. Zajímavostí může být, že v sádkách pana Černého naleznete i takovou
vzácnost, jakou je jeseter. Druhým přistupujícím členem se stala Okresní agrární komora
Pardubického kraje. MAS RKH nalezla společnou řeč s agrární komorou v podpoře venkovského
prostoru aglomerace Hradec Králové – Pardubice a podpoře místních zemědělců. Na základě tohoto
společného cíle se též agrární komora rozhodla přistoupit ke společenství MAS RKH.
Kraj Pernštejnů míří k číslu 17
Velmi potěšující událostí pro pracovníky MAS RKH bylo též přijetí dalších přihlášek ke Kraji
Pernštejnů regionální produkt®. Ačkoli nové kolo certifikace proběhne až v podzimních měsících, již
nyní oslovili zaměstnance MAS RKH s žádostí o udělení regionální značky dva noví regionální
producenti. Učinili tak na základě kladných referencí od svých kolegů z branže a na základě
prezentace značky v celorepublikových médiích. První přihláška směřovala ze Živanic a její
podavatelkou je paní Dita Hofrichterová, která se zabývá ruční výrobou mýdel. V jejím sortimentu
naleznete jak obvyklé druhy mýdel např. s vůní levandule, tak i zcela neobvyklé jako ovesné kaše
s medem. Druhým žadatelem je pan Jan F. Veselý, který se zabývá ruční výrobou hudebních nástrojů.
Pan Veselý je jediný vystudovaný profesionální houslař v celém Pardubickém kraji a své nástroje
vyrábí dle tradičních metod starších 300 let.
Region stále kulturně ţije
V měsíci červnu čeká MAS RKH také další kulturní akce, při níž bude
mít možnost prezentovat zájmy svých členů i region a tou je Sezemická
tlapka, která se koná 20. června 2015. Tato akce je pořádána pro všechny
milovníky různého zvířectva a domácích mazlíčků a jejím hlavní hostem
bude pan Zdeněk Srstka.

