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akce měsíce

10. 9. 2016
Pozvánka
na Choltický
deštník ke
kamarádům
na Železné hory

28. 9. 2016
Tlačenice
perníku
v Perníkové
chaloupce

Kdo říká, že Pardubicko
nemá z hlediska cestovního
ruchu co nabídnout?
Poslední dobou zaznívá z mnoha úst věta, že
budování cestovního ruchu v naší oblasti není
možné a že návštěvníci do oblasti nejezdí, protože zde nic není. Toto může však říci jen člověk, který nedokáže dohlédnout ekonomického
přínosu tohoto odvětví, které nezahrnuje jen
formu týdenní dovolené. Problém spočívá spíše
v tom, že turisté neznají nabídku našeho kraje.
Tento handicap je třeba změnit, a proto je žádoucí zmínit tři zajímavé akce, které rozhodně
slibují zvýšení potenciálu našeho území.
Farma Apolenka opět přivítá malé i velké
bohatým programem
Dne 14. září od 14 do 18 hodin se na farmě Apolenka v obci Spojil odehraje další ročník Hravého odpoledne, které je prezentační akcí neziskových organizací
Pardubického kraje pod širým nebem pro malé i velké
návštěvníky s bohatým kulturním programem, tradičním
jarmarkem i soutěžemi o ceny. Na Hravém odpoledni si
tyto organizace připravují pro děti různé přírodovědné,

pohybové, nebo naučné soutěžní aktivity, které děti absolvují se soutěžními kartami, do nichž získávají razítka.
Následně jsou poté odměňováni drobnými cenami. Hravé odpoledne však není pouze o soutěžení, ale farma
nabízí i další pozoruhodnosti, které stojí za povšimnutí.
Starší mohou zaujmout regionální výrobky, které se dají
nejen zhlédnout, ale i ochutnat. Mladší návštěvníky pak4
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může zaujmout místní mini zoo, která chová
zvířata ryze domácí i exotická.

Na Loučné pomalu, ale jistě
vznikají infopointy, které
budou sloužit místním
obyvatelům i turistům
Náš region s ohledem na cestovní ruch sužuje základní nedostatek míst, kde by návštěvník z daleka i z Pardubicka mohl získat nějaké ty informace, či dokonce mapu oblasti.
V současné době funguje informační centrum
v Pardubicích a poté Informační centrum Děda
Vševěda v Perníkové chaloupce. Tento žalostný stav je tendence již delší dobu změnit, a je
proto velkým pokrokem, že obce na Loučné se
domluvily na vytvoření 5 informačních bodů,
kde turista bude moci získat alespoň základní
informace. Tato místa vznikají v Sezemicích,
Rokytně, Dašicích, Spojile a Moravanech.

Krátké ohlédnutí
za Festivalem chutí vůní a řemesel
V polovině srpna se na pardubickém zámku uskutečnila akce s názvem Festival chutí,
vůní a řemesel. Na tuto akci se sjeli více jak
tři desítky výrobců a řemeslníků z toho hned
na 10-ti stáncích byly k vidění výrobky z Kraje
Pernštejnů. Nutno podotknout, že dle reakcí
návštěvníků, regionálních producentů a pořadatelů se akce vydařila. Jednalo se o takovou
první vlaštovku spolupráce MAS Region Kunětické hory, MAS Železnohorský region a Kulturního centra Pardubice.

Již nyní se připravují další podobné akce, jak
v našem regionu, tak přímo v Pardubicích,
abychom dali prostor k navazování přímých
cest mezi lokálními producenty, místními poskytovateli služeb a lidmi, kteří nejsou lhostejní
k místu, kde žijí.

