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Perníková chaloupka zahajuje další sezónu

www.pernikovachaloupka.cz
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Turistická sezóna 2017
již klepe na dveře
Zima už pomalu ustupuje a je čas opět začít
myslet na to, že se rozbíhá nová turistická sezóna. Krajinu okrašlují mnohé tradiční akce jako
masopusty a karnevaly, ale zároveň se již plánují aktivity, které nás budou bavit a vzdělávat
po celý následující rok.
Regionální výrobky a cestovní ruch si
podaly ruce v začínající spolupráci

21. 02. 2017, Pardubice – v tento den se v prostorách
Kulturního centra Pardubice uskutečnilo Setkání regionálních výrobců Kraje Pernštejnů a dalších významných aktérů
v oblasti gastronomie a cestovního ruchu. Schůzky se zúčastnily na tři desítky zájemců z řad regionálních výrobců,
restauratérů, pořadatelů akcí, zástupců z oblasti cestovního ruchu, MASek a města Pardubice. Tato pestrá plejáda
lidí se sešla pod emblémem Kraje Pernštejnů, nebotť tato
regionální značka neznamená pouze prezentaci výrobců,
ale je významnou osvětovou aktivitou právě i z hlediska cestovního ruchu. Hlavními tématy bylo představení
30 akcí, které jsou pro držitele certifikátu pro letošek připravovány a jejichž vrchol představuje Festival chutí, vůní
a řemesel s pořadovým číslem 2. Dalším tématem bylo
nastínění možností vznikající spolupráce v rámci založení organizace Turistické oblasti Pardubicko. Setkání probíhalo ve velmi přátelské atmosféře a následná poutavá

Masopustní maškary oživily Region
Konec února bývá ve znamení tradičního Masopustu, období veselí a hojnosti. V tyto dny se po obcích prohánějí
průvody maškar ke všeobecnému potěšení všech obyvatel.
Ve spojitosti s maškarními průvody mají lidé zafixován především nedaleký skanzen Veselý Kopec. Je však potěšující, že se tato zábavná tradice navrací i do naší polabské

Masopust ve Dřítči
nížiny. Takovýto průvod jste mohli o posledním únorovém
víkendu spatřit ve Dřítči nebo třeba u kamarádů v Dolních
Ředicích. A jak tato show vypadá? Neočekávejte žádnou
pompézní bláznivinu typu benátského karnevalu, ale staročeskou pohodu. V čele průvodu jede vůz tažený koňmi
a z jeho korby vyhrává živá hudba. Okolo muzikantů poskakují maškary šašků, čertů a dalších roztodivných příšer
a nechybí ani tradiční medvědář se svým chlupatým svěřencem. Je záslužným činem, že se tyto nádherné tradice
na obcích stále udržují, což je většinou záležitostí různých
občanských sdružení a dalších spolků. Popřejme jim tedy
mnoho úspěchů v jejich úsilí, nebotť jejich zásluhou naše
vesnice a městečka kulturně ožívají.
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diskuze přinesla mnoho zajímavých nápadů. Těšíme se
tedy na další podobná setkání, která přispějí jak k rozvoji cestovního ruchu, tak i prezentaci Pardubicka jako
turistické oblasti.

Setkání Kraje Pernštejnů v KC Pardubice

