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akce měsíce Šumava krásná a inspirující

Prvním cílem putování bylo město sušice, které se po-
chlubilo svými úspěšně realizovanými projekty (cyklostez-
ka, lanový park, revitalizace městského parku …), jenž 
přispěly k rozvoji města. Za velmi inspirativní byl hod-
nocen přístup města k problematice cestovního ruchu, 
což je žhavé téma i na Pardubicku.  Dalšími zastávkami 
se staly pamětihodnosti v obcích Čepice a Nezamyslice, 
kde byl diskutován přístup k drobným i větším sakrálním 
památkám, které jsou nedílnou součástí venkovské kul-
turní krajiny.
Pomyslnou mekkou druhého dne byl Dvůr krutěnice, 
který je příkladem toho, jak lze přeměnit bývalý popluž-
ní dvůr, poté JZD, na krásný hotel s vlastní regionální 
produkcí a zároveň jezdeckým areálem. Večer oživila 
přednáška, jejímž tématem byly otázky rozvoje regionál-
ního cestovního ruchu a významu a potřebnosti lokální 
ekonomiky. Příklady dobré praxe představil zúčastněným 
Ing. Polášek, ředitel Jihočeské centrály cestovního ruchu, 
který má také osobní letité zkušenosti s fungováním masek.
Třetí den byl ve znamení kultury, nebotť se zúčastnění se-
znamovali s chovem koně kinského a navštívili Wericho-

vu vilu ve Velharticích. Tyto tři dny byly jako vždy velmi 
poučné a program opravdu pestrý. Bylo příjemné vybřed-
nout ze stereotypu běžného dne a podívat se a poučit se 
o tom, jak se žije v jiných částech republiky.

Krátké zprávy
Vážení členové mas Region kunětické hory, naše Stra-
tegie jako jedna z prvních v ČR již prošla schvále-
ním všech řídících orgánů a po dlouhých měsících 
mravenčí práce se nyní dostáváme k očekávanému 
okamžiku, kdy budeme moci vyhlašovat první výzvy. 
I z tohoto důvodu se naše pracovní skupinka rozrostla 
o novou posilu, Ing. Ivu Pazderkovou, abychom mohli 
ještě efektivněji pracovat a být Vám vždy nápomocni ra-
dou i skutkem. 

Na počátku listopadu se uskuteční již 6. certifikační komi-
se Kraje Pernštejnů, která sdruží pod svými ochrannými
 křídly další šikovné zemědělce, řemeslníky, podnikatele 
a další.

V rámci efektivního rozvoje v oblasti cestovního ruchu 
a lokální ekonomiky na území Turistické oblasti Pardu-
bicko (území okresu Pardubice) je mas Region kunětické 
hory jedním z hlavních partnerů kulturního centra Pardu-
bice, kteří společně pracují na vytvoření vhodných pod-
mínek pro naše lokální producenty a podnikatele v dané 
oblasti.

měsíční zpravodaj mas Region kunětické hory, z.s.

www.masrkh.oblast.cz

Počátkem září se uskutečnil další vzdělávací se-
minář Regionální školy obnovy venkova (RŠOV). 
Hostitelem byla tentokrát MAS Pošumaví. 
Během tří dnů měli účastníci semináře možnost 
sbírat inspiraci, diskutovat a zjištťovat, jak se 
kde řeší problémy, se kterými se musí sami dnes 
a denně potýkat. Bonusem jim byly pohledy do 
místní půvabné krajiny okrášlené historickými 
pamětihodnostmi, které se také staly cílem ná-
vštěvy. 

Znáte výrobce 
KP ze svého 
okolí?

Perníkiáda
s VŘSR – 
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http://www.pernikova-chaloupka.cz/tema/tema.phtml?id=4588
http://www.regionalni-znacky.cz/kraj-pernstejnu/



