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MAS Region
Kunětické hory
v akci
Že pracovníky MAS Region Kunětické hory můžete běžně potkat v kanceláři v Sezemicích, to
je známá věc. Ale v sezóně se často vydáváme
popovídat si s návštěvníky o krásách našeho regionu přímo na akce, které se v okolí odehrávají. V srpnu to byl Festival chutí, vůní a řemesel,
v září to budou Dožínky zemědělců okresu Pardubice a okolí.
Festival chutí, vůní a řemesel – to nejlepší
z regionů

www.masrkh.oblast.cz

Hravé
odpoledne
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www.konep.cz

Jarmark na podporu regionálních producentů s výstižným
názvem Festival chutí, vůní a řemesel se již počtvrté odehrál na zámku v Pardubicích, tentokrát 10. srpna. Návštěvníci tu mohli již tradičně potkat zástupce regionálních
značek Kraj Pernštejnů, Železné hory, ale i dalších regionů
sdružených pod Asociací regionálních značek. O zábavu se postaraly workshopy, rozhovory pana moderátora
s producenty a také kuchařská show bloggerky Markéty
v troubě. Po celé odpoledne tak proudily davy lidí ze zámku s úsměvem na rtech, se zmrzlinou nebo pivem v ruce,
odnášejíc si v taškách vlastnoručně vyrobené svíčky, šperky, zeleninu a ovoce od lokálních pěstitelů nebo také propagační materiály nejen naší MASky s tipy na výlety po
okolí.
Počasí se ten den netvářilo příliš vlídně, a nakonec
festival ukončil vytrvalý déštť, ale i tak producenti a organizátoři odcházeli z akce spokojení. Těší nás, že zájem
o kvalitní regionální produkci stále sílí.
O organizaci letošního ročníku festivalu se postaral
spolek Pardubicko – Perníkové srdce Čech ve spolupráci
se Statutárním městem Pardubice, MAS Region Kunětické hory, MAS Železnohorský region a Spolkem Podnikavé
ženy Pardubického kraje.

Dožínky – stará tradice v novém kabátě
Všimli jste si, že mnoho tradic a zvyků se v současnosti dočkalo nového pojetí a díky tomu mohou přežívat v povědomí lidí i nadále? Nejinak je to s tradiční oslavou ukončení žní na konci léta - dožínkami.
Na jedny takové „novodobé“ dožínky se můžete vypravit 7. září 2019 do areálu pod hradem Kunětická hora,
kde se odehraje již 5. ročník akce Dožínky zemědělců
okresu Pardubice a okolí. Pro návštěvníky (především rodiny s dětmi) bude od 10:00 až 17:00 přichystán bohatý
program.
	Kromě loutkového představení a skákacího hradu děti
čeká jízda na oslících a traktůrcích. Celý den se bude soutěžit, a to třeba v kvízu Zkus a vyhraj čuníka nebo v jízdě
na elektrickém býkovi, kde vítěz získá uzenou kýtu. Zástupci zemědělců z celého okresu budou návštěvníkům po celý
den přibližovat taje zemědělství prostřednictvím ukázek
techniky. Dožínkové slavnosti jsou odpradávna spojeny
s hodováním a muzikou a nejinak tomu bude i pod Kunětickou horou. Navíc tu jako každý rok nebudou chybět
dobroty od lokálních výrobců sdružených pod značkou
KRAJ PERNŠTEJNŮ regionální produkt® - například sýrové
pochoutky od SyrMil anebo populární Kunětická zmrzka.
V duchu tradice, že dožínky bývaly v minulosti slavností, kdy se čeládka veselila na účet hospodáře, je vstup do
areálu a na většinu atrakcí zdarma.

