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Říjen 2015
Regionální škola obnovy venkova (RŠOV) zavítala na Šluknovsko
V druhé polovině září se uskutečnil výjezdní seminář RŠOV, jehož cílem byl Šluknovský výběžek.
Během dvou dnů měli účastníci semináře možnost zhlédnout úspěchy a pokroky, kterých se podařilo
v tomto kraji během minulých let dosáhnout, nejen za přispění hostitelské MAS Český sever. První
den se odehrával v blízkosti města Krásná Lípa, která je v současnosti považována za centrum
Českého Švýcarska. Nejdříve bylo třeba zdolat vrchol Vlčí hory a rozhlédnout se po okolí z místní
rozhledny a poté následovala návštěva společnosti Tilia Nobilis, místní regionální výrobce zabývající
se bylinnou kosmetikou. Dále již uvítala návštěvníky samotná
Krásná Lípa, kde bylo k vidění místní komunitní centrum,
sportovně-rekreační

areál,

centrum

Českého

Švýcarska

a mnohé další.
V druhém dni měli seminaristé možnost navštívit další
pozoruhodná místa tohoto kraje. Autobus nejdříve zastavil
u Lorety ve Varnsdorfu, kde se nachází ojedinělá expozice
církevního umění, poté převzali průvodcovskou štafetu
starostové obcí Horní Podluží a Jiřetín pod Jedlovou, kteří
taktéž zdárně prezentovali pokroky, kterých se jim podařilo
v rámci rozvoje svých obcí dosáhnout. Závěr exkurze byl poté
situován do pivovaru Kocour ve Varnsdorfu, kde byl seminář
zdárně ukončen.
Závěrem je nutno konstatovat, že na rozdíl od našeho Polabí se jedná o zcela geograficky odlišný
region, ale zároveň, kvůli odsunům po druhé světové válce i o zcela společensky odlišnou oblast.
Nicméně i tak byla exkurze velmi inspirativní, neboť bylo vidět, že účelně vynaložené prostředky
skutečně přispívají k rozvoji regionu a pořadatelům semináře patří velký dík za tento velmi pečlivě
a kvalitně připravený program.
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Hravé odpoledne přilákalo do obce Spojil stovky návštěvníků
9. září uspořádala Koalice nevládek Pardubicka (KONEP) na farmě Apolenka akci s názvem Hravé
odpoledne. Během této akce bylo pro dětské návštěvníky připraveno soutěžní odpoledne, kdy na startu
každý účastník obdržel záznamovou kartu a mapku
stanovišť, na kterých musil plnit připravené zábavné
úkoly. Každé z 22 stanovišť bylo vyhrazeno jedné
z neziskových organizací Pardubicka a jednou
z nich byla i MAS Region Kunětické hory. Průběh
celého soutěžního odpoledne byl doplněn kvalitně
připraveným

doprovodným

programem,

kdy

návštěvníci mohli zhlédnout ukázky výcviku psů,
povozit se na koni, poslechnout si hru na bubny
a zlatým hřebem byl slavnostní křest oslíka Oskara
a pony jménem Silvestr. Není proto divu, že tento
program přilákal na 400 dětí. Na své si přišly
samozřejmě i dospělí, neboť ti se zase mohli
pokochat nejen radostnými úsměvy svých ratolestí,
či

exotickou

zvířenou

chovanou

na

farmě,

velbloudem, lamou, či nosálem, ale zároveň měli
možnost okusit leckterou pochoutku či regionální
výrobek Kraje Pernštejnů a mnohé další.

Přelet pivních píp v horách Kunětických
Na závěr si Vás dovolíme informovat o zajímavé akci, která prozatím nemá v našem regionu obdoby.
Jak již sám titulek napovídá, jedná se o pivní minifestival pro všechny fajnšmekry a milovníky
zlatavého moku. Toto setkání proběhne 10.10.2015 v areálu Perníkové chaloupky pod Kunětickou
horou a pořadatelé akce inzerují na ochutnávce 8 až 12 pivovarů. Najdete zde větší pivovary jako
Pernštejn či Bernard, ale i zcela regionální jako Medvěda z Vrchlabí, kácovský Hubertus a mnohé
další. Začátek této pivní show je plánován na 9 hodinu a konec na 16,30. A na rozdíl od jiných
podobných akcí, můžete počítat s tím, že vstup je bez vstupného. Tedy: Na zdraví!

