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Vážení členové a spolupracovníci MAS RKH, 
jsme velice rádi, že se s Vámi setkáváme i novém roce 2016, který, jak doufáme, bude rokem, kdy 

budeme moci společně i nadále usilovat o rozvoj našeho malebného území okolo Labe a Loučné. 

Začátkem tohoto roku také došlo ke změně sídla kanceláře místní akční skupiny, které bude nově 

v přízemí Městského úřadu v Sezemicích, Husovo náměstí 790. V této kanceláři Vám budeme 

k dispozici, v prozatímním čase, každé úterý od 8,30 do 11 hodin (počínaje 19.1.). Nemusíte se 

však vázat těmito konzultačními hodinami, neboť chápeme, že Váš čas je drahý, a rádi se 

přizpůsobíme Vašim možnostem dle telefonické domluvy. Níže přikládám kontakty, na nichž Vám 

budeme k dispozici. 

Kristýna Holečková – mail: holeckova.masrkh@email.cz 

tel. č.: 774 293 556 

 

Jiří Kuban – mail: kuban.masrkh@email.cz 

tel. č.: 605 329 028 
Kultura v regionu 

 
S počátkem nového roku již zajisté plánujete své kulturní akce, které budou těšit malé i velké po celý 

rok 2016. Pokud budete mít zájem, zašlete nám jejich seznam. Budeme rádi, když o nich budeme moci 

i my informovat a zařadit je do Kalendáře akcí. 

 

Rozšíření Kraje Pernštejnů do Pardubic 

 
Lednem 2016 počínaje si MAS RKH podala pomyslnou ruku s městem Pardubice a byla domluvena 

spolupráce na společném projektu Kraj Pernštejnů regionální produkt®. Díky tomuto budou moci 

touto cestou prezentovat svou dovednost a šikovnost výrobci ze samotných Pardubic, pro něž byla tato 

forma prezentace doposavad uzavřena. V následujících dnech budou tedy oslovováni vybraní výrobci, 

pro něž bude v prostorách Kulturního centra Pardubice dne 25. ledna 2016 uspořádán informační 

seminář. Důležitým však zůstává, že tímto se v žádném případě neuzavírá cesta producentům 

z venkovského prostoru a budeme rádi, pokud se rozhodnou v příštím roce rozšířit řady výrobců Kraje 

Pernštejnů. 
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