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Sousedské slavnosti
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z Bohdanče jmenuje
Pernštejnský kapr. (str. 4)

Využijte značku
KRAJ PERNŠTEJNŮ
pro prezentaci
své produkce
Významnou dlouhodobou prioritou partnerských regionů je ucelená a kvalitní
propagace zajímavostí a služeb. Cílem
této propagace je maximální využívání
místních zdrojů (výrobky, produkty, služby, historické a přírodní zajímavosti…)
místními obyvateli a návštěvníky. Není
již doba pro tvorbu „uměle“ vytvořených
turistických produktů. Pouze přirozený
vývoj má svoji šanci, aby byl dlouhodobý a trvalý.
Je to jednoduché – podporujme se
navzájem! Važme si místních řemeslníků, podnikatelů, zemědělců, umělců,
pamětníků a dalších zajímavých lidí.
Objevujme místní kvalitní produkty
a služby. Ochutnávejme! A využívejme je!
To co je vyrobeno místním výrobcem,
to co je vyprodukováno v místní krajině je jedinečné, nezaměnitelné a tudíž
přirozeně KONKURENCESCHOPNÉ
i v globálním světě.
Důsledné poznávání místních zdrojů, postupné zvyšování jejich využívání námi, místními lidmi, jde ruku v ruce
s naším vědomím o potřebnosti zachování přirozenosti koloběhu života.

Prezentace místních zdrojů není
ničím novým, ani objevným. Pouze
jsme si trošičku odvykli, že v sousedství
můžeme to, co je ve velkých obchodech,
získat také a ještě s přidanou hodnotou
v podobě poznání procesu výroby či produkce. Naše děti mají díky místním producentům šanci poznat, jak je příroda
štědrá a lidé šikovní. Na druhé straně
výrobci mají šanci přilákat lidi do svých
areálů, a tím je „vychovávat“ k úctě
k řemeslné či jiné práci.
Jedinečnost systému certifikace
v rámci ARZ totiž spočívá ve faktu, že
my sami „ručíme“ za stabilní kvalitu
odběratelům a návštěvníkům tím, že se
navzájem známe a sami příkladně místních zdrojů využíváme.
Pokusme se jít tedy cestou spolupráce, kde regiony nabídnou společný marketing místním výrobcům, který jim
může pomoci nasměrovat aktivity v rámci zvýšení odbytu produkce. Producenti se zapojí, a tak dovrší smysl činnosti
regionů, který spočívá ve vzájemné spolupráci všech místních lidí ve venkovském území.
Kateřina Korejtková
MAS Region Kunětické hory

Střípky odjinud
Na dva tucty
originálních značek

KRAJ PERNŠTEJNŮ regionální produkt®
Kraj Pernštejnů nese hrdě historický odkaz Viléma II. z Pernštejna – uznávaného
uvážlivého hospodáře a především budovatele rybniční soustavy na Pardubicku,
která významem a rozsahem ve své době převažovala díla Rožmberků. Mnohá
z původních vodních děl jsou stále funkční a jsou stabilním tématem či přímo součástí každodenního života, tradičních produktů a výrobků lidí místního kraje.

Vznik systému podpory
místních produktů

Co musí splňovat výrobky,
aby mohly být certifikovány?

Po mnohaletém zvažování různých druhů a systémů podpory místních produktů, a tím i místních výrobců a producentů, Region Kunětické hory vyzval
ke spolupráci sousední regiony Bohdanečska a Holicka. Společně vytvořily
kompaktní území, které má dostatečné
místní zdroje a vysoký rozvojový potenciál producentů pro jejich budoucí
spolupráci. V rámci vytvoření systému
certifikace místní produkce se Region
Kunětické hory, jako hlavní koordinátor, stal v r. 2013 členem Asociace regionálních značek (ARZ) působící na celém území České republiky. V současné
době ARZ sdružuje již 24 regionů, jejichž území zabírají cca polovinu území ČR. Od letošního roku 2014 se první certifikovaní producenti stávají
součástí nejen uceleného marketingu
Kraje Pernštejnů (a tím i samozřejmě
jednotlivých aktivit všech tří partnerských regionů), ale především i celorepublikových aktivit ARZ.

Musí se jednat o místní spotřební zboží,
zemědělské a přírodní produkty nebo
umělecká díla určená pro běžného zákazníka. Musí splňovat běžné standardy a kvalitu. Musí jejich výroba
být šetrná k přírodě. Měly by
být v něčem jedinečné spojené s regionem (tradiční místní výrobek, produkt z místních surovin nebo přímo
místní surovina, ruční, řemeslná nebo duševní práce, díla
s hlavním motivem Kraje Pernštejnů,
výrobky specifické pro místní regiony,
výjimečné vlastnosti výrobku).

Co vyjadřuje regionální
značka s motivem
dubového listu?
Značka s motivem dubového listu odkazuje na nížinné lesy, kde se dub často vyskytuje a od nepaměti pomáhal při
lidské činnosti a stále je výrazným krajinným prvkem. Nepravidelná kontura
symbolu odkazuje na ruční práci, historickou patinu a tradice místních lidí.

Co musí splňovat výrobce?
Musí být místní subjekt nebo jinak
s územím Kraje Pernštejnů definovaným hranicemi území tří MAS (místní
akční skupina) Region Kunětické hory,
Bohdanečsko a Holicko úzce provázán
(provozovna/bydliště fyzické osoby
musí být na území regionu nebo výsledný výrobek/produkt musí být dlouhodobě provázán s aktivitami regionu). Musí splňovat kvalifikaci pro
příslušnou výrobu (v případě, že je třeba) a zaručovat kvalitu výrobku z hlediska platných norem. Nemusí však
mít živnostenský list a může prodávat
výrobky formou nepravidelného přivýdělku dle platných zákonů. Musí splňovat bezdlužnost a proces výroby nesmí poškozovat přírodu. Jedním z cílů
propagace a pomoci s odbytem výrobků je také podpora začínajících výrob-

ců, producentů a umělců každého věku
od 18-ti let výše.

Co vyjadřuje systém
regionálního značení
a jakým může být přínosem
pro místního výrobce?
Jednotný systém grafického značení,
podmínek výběru, udělování značení,
cílená propagace produktů – to je
funkční systém zvyšování kvality místních výrobků, který zajišťuje hlavní koordinátor – Region Kunětické hory společně s partnery
Bohdanečskem a Holickem.
Přidělení certifikátu a označení výrobku v systému regionálního značení v rámci
Kraje Pernštejnů i celé ČR jednoznačně přispívá ke zviditelnění
výrobce, zvýšení odbytu a tím zlepšení jeho ekonomické stability. V oblasti cestovního ruchu na území České
republiky se jednoznačně regionální
značení stává vyhledávaným artiklem
pro návštěvníky vedle turistických známek a dalších celorepublikových systémů.
V každém z partnerských regionů najdete místního koordinátora, který
vám poradí co a jak. Obdržíte veškeré
informace a materiály nejen z regionů
místních, ale i sousedních zapojených
do celorepublikového systému ARZ.
Obdržíte kompletní přehled o dalších
producentech, kteří mohou být pro vás
jednak zdrojem inspirace či lépe partnerem v rámci tvorby zkvalitňování nabídky ve formě spolupráce.
Veškeré aktuální informace najdete
na www.regionalni-znacky.cz.
Kateřina Korejtková
MAS Region Kunětické hory

Je to tak, značek pro místní produkty, které respektují společný styl a pravidla, jsou už plné dva tucty. Čtyřiadvacítku doplnil Kraj Pernštejnů,
značka, jejíž vznešené jméno určitě
vzbudí pozornost. I když většina regionů vymezila své území v hranicích
více či méně geografických, k historii
se obrací i další regiony – například
Prácheňsko, které oživuje název kdysi významného správního kraje, nebo
Opavské Slezsko, jež ve svém logu
nese slezskou orlici. Svou regionální
značku ale mají i bájní blaničtí rytíři
nebo Toulava, nově vznikající turistická destinace na pomezí středních
a jižních Čech.
Regionální značky můžeme vidět
na řemeslných výrobcích i uměleckých dílech a dekoracích, v některých
regionech i na restauracích, hotelích
a zařízeních, která nabízejí zážitky
spojené s daným regionem. Asi nejpřirozenější spojení mezi garancí kvality a původem je ale u potravin, kde
je zároveň i největší „konkurence“ jiných označení. A logicky se nabízí
otázka, k čemu potřebujeme další
značku?
Na rozdíl od celoplošně udělovaných označení je u značek regionálních základní hodnotou konkrétně
vymezený původ. Žádost posuzuje
komise složená z místních lidí, kteří
často osobně znají hodnocené produkty i jejich původce a historii. Detailní analýzy a posudky jsou doménou specializovaných laboratoří
a ústavů, regionální značky jsou založené na důvěře v poctivé úmysly aktivních lidí, kteří se snaží ve venkovském prostoru a malých městech
uplatnit s tím, co se naučili od předků
nebo sami vymysleli. A díky zapojení
místních do procesu hodnocení je zaručena kontrola a zpětná vazba.
Značky se snaží být doporučením
výrobků a služeb, které Vás nezklamou
a jsou tak dobrou vizitkou nejen toho,
kdo je nabízí, ale celé obce a regionu.
To, že je lepší kupovat produkty, které vznikly „za našimi humny“ místo
těch, které k nám připutovaly přes půl
zeměkoule, už zjevně zjistili i provozovatelé velkých hypermarketů. Regionální značky jsou nabídkou pro
aktivní producenty a zvídavé zákazníky, pro které hrdost na to, že „jsem
odněkud“ není jen prázdné klišé.
Regionální značky jsou iniciativou
zdola, která už deset let funguje bez
masivní státní podpory a reklamy. Pomáhají jim i vymoženosti moderních
technologií, proto je můžete potkat na
internetu i facebooku. Smyslem značek je ale podpořit potkávání lidí –
místních i přespolních, starousedlíků
i turistů, výrobců a jejich zákazníků.
Co nejvíce zajímavých setkání i v Kraji Pernštejnů přeje
Kateřina Čadilová
národní koordinátorka ARZ
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Území působnosti značek v České republice

Na návštěvě na rodinné farmě Zetkových
Rodinná farma Zetkových navazuje na
rodovou tradici předků, kteří ve Starých Žďánicích začali hospodařit již od
druhé poloviny devatenáctého století.
Své hospodářství zdárně rozvíjeli a rozšiřovali až do 50. let dvacátého století,
kdy jim jejich majetek byl zabaven a přetransformován do JZD. V současné
době jsou nemovitosti postupně navraceny a začínají být využívány opětovně
pro rodinné hospodaření. O krátký rozhovor jsem požádala pana Jana Zetka.
Začnu netradičně: Jak Vám dupou
králíci?
Ale jo, taky dupou. Musím však říci, že
farmaření se naše rodina věnuje ve svém
volném čase, po práci. Ve svých zaměstnáních se každý, tak trochu jinak, věnujeme práci s lidmi, no a také se angažujeme i v obecně prospěšné, duchovní
a charitativní oblasti. K práci na farmě
poté přistupujeme jako k potřebné relaxaci v rámci duševní hygieny.
Která zvířátka můžeme na Vaší farmě
vidět?
Chováme ovce plemene Zwartbles, kamerunské ovce, slepice, králíky. Dále
sezónně i kachny. No a vlastně i domácí mazlíky jako užovku kanadskou,
sklípkana, nějaké kočky a psa bandoga.

KRAJ PERNŠTEJNŮ
MAS Region Kunětické hory –
hlavní koordinátor
www.masrkh.oblast.cz
Region Kunětické hory je občanské
sdružení (procházející transformací na
spolek) založené v r. 2005 podporující
celkový rozvoj regionu realizací projektů a aktivit metodou LEADER, která je založena na spolupráci veškerých
subjektů ve venkovském regionu (obce,
podnikatelé v zemědělství, v cestovním
ruchu, ve službách, regionální výrobci
a řemeslníci, zájmová sdružení, spolky,
kluby, školy….).
Nejdůležitějším úkolem občanského
sdružení je však navázat na přerušený
dialog všech obyvatel ve venkovském prostoru a koordinovat jednotlivé akce subjektů tak, aby byly ve vzájemné shodě.
Území je vymezeno 2 členskými mikroregiony (Pod Kunětickou horou

a Loučná) a obcí Opatovice, což čítá
27 měst a obcí. Členská základna je velmi pestrá, stále se rozrůstá, a tím zkvalitňuje. Občanské sdružení je otevřené
všem subjektům a lidem, kteří se chtějí zapojit a nabídnout své síly ve prospěch rozvoje místního regionu.
Aktivity občanského sdružení nejsou
nijak omezeny a vymezeny. V současné
době se tvoří stále nové formy spolupráce místních subjektů orientující se na
maximální zúročení místních zdrojů.

MAS Bohdanečsko –
místní koordinátor
www.mas-bohdanecsko.cz
Občanské sdružení MAS Bohdanečsko
je regionem poměrně novým a čers-

tvým, který se v současné době zapojuje do aktivit podobných organizací svého druhu a připravuje se na realizaci
svých projektů v období EU 2014–2020,
jako ostatní regiony. Jeho zkušenosti
vychází z dlouholeté činnosti Regionálního svazku obcí Bohdanečsko, který
přizval ke spolupráci další okolní obce
a samozřejmě subjekty v území.

MAS Holicko –
místní koordinátor
www.hlinecko.cz
MAS Holicko je zkušeným realizátorem Strategického plánu LEADER, na
jeho území vzniklo mnoho zajímavých
aktivit, které můžete využívat při své
návštěvě. I tento region pracuje na bázi
spolupráce veřejného, neziskového
a podnikatelského sektoru, což přináší
rozvoji území jako celku jasné pozitivní impulzy.

Je možné se na Vaši farmu přijet podívat? Můžeme vzít ovečkám něco
dobrého na zub?
Po předchozí domluvě rádi přivítáme
každého návštěvníka. Ovečky jsou
zvyklé žrát z ruky suché pečivo, mrkev
nebo jablíčka.

Certifikované produkty KRAJ PERNŠTEJNŮ
regionální produkt® se představují

Jehňata
Vaše podnikání získalo certifikát regionální produkt Kraje Pernštejnů.
V čem je originální?
Nizozemské plemeno velkých ovcí
Zwartbles je zvláštní jemnou tmavohnědou vlnou a ovce kamerunské jsou
kompaktnější, krátkosrsté, takové „bečící srnky“. Zájemcům nabízíme jak
kusy na chov, tak i jako mazlíky na bezproblémové vypásání trávy nebo do dětských eko-koutků. Nabídnout můžeme
i jateční maso, které máme k odběru po
předchozí domluvě. Díky křížení plemen získáváme delikátní a kvalitní
maso podobné zvěřině.
Co připravujete do budoucna?
Já bych rád chov ovcí dle možností ještě rozšířil a manželka, ta mě stále přesvědčuje, že bychom si měli zřídit ještě
chov koz, neboť jí učarovala chuť kozího mléka a produktů z něj vyrobených.
Kateřina Šormová
MAS Region Kunětické hory

Výrobce: Rodinná farma Zetkovi
Rodinná farma Zetkových se zabývá
chovem ovcí a je pro Vás otevřená po celý
rok. Chovají zde 100% plemeno Zwartbles a křížence s ovcí kamerunskou. Zákazníkům manželé Zetkovi nabízejí jak
chovné kusy, tak i jateční maso, které
mají k odběru po předchozí domluvě.
Díky křížení plemen získávají delikátní
a kvalitní maso podobné zvěřině.
Prodejní místo:
Staré Žďánice 148, Staré Žďánice 533 44
Kontakt:
Jan Zetek
tel.: 608 129 778
email: JanZetek@seznam.cz

Kunětickohorský med

ZAPOJTE SE MEZI CERTIFIKOVANÉ VÝROBCE se
značkou KRAJ PERNŠTEJNŮ regionální produkt®
První kolo certifikační komise proběhlo 24. 2. 2014.
Hlavní slavnostní předání certifikátů místním
výrobcům s představením jejich činnosti proběhne
dne 8. 5. 2014 při akci pro širokou veřejnost –
Sousedské slavnosti v Perníkové chaloupce v Rábech.
Přínos certifikace:
• zveřejnění v turistických novinách Doma v Kraji Pernštejnů
a v katalogu výrobků
• umístění informace na celorepublikovém webu ARZ, na webech
regionů a partnerských systémů
• prezentace a prodej produktů po dohodě a dle možností
v prostorách informačních center, zázemí regionů a na akcích
pořádaných partnery či regiony
• zveřejnění v ostatních materiálech regionů, možnost zapojení
se i do dalších aktivit
• navázání komunikace a spolupráce s dalšími výrobci, možnost
propojení nabídky
• prezentace a spolupráce s regionálními výrobci, místními prodejci
a subjekty pořádajícími prodejní a prezenční akce v rámci
Pardubického kraje i ČR, aj.

Náklady na certifikaci:
• certifikát pro 1 výrobek či skupinu výrobků na 2 roky – 2000,-Kč
• certifikát na další dvouleté období – 1000,-Kč
• roční organizační poplatek pro 1 výrobek či skupinu výrobků – 1000,-Kč

Výrobce: Včelí farma Němčice
Jedná se o kolekci medů z oblasti Kunětické hory. Kolekce obsahuje med květový luční, medovicový, květový pastový a medovicový smíšený. Včely při
sbírání nektaru dolétnou také na břehy
řeky Labe, kde se nachází řada chráněných rostlin a bylin. Med je distribuován
zákazníkům přímo tzv. „ze dvora“ do
vyprodání zásob.
Prodejní místo:
Němčice 31, Staré Hradiště 533 52
Kontakt:
Pavel Valenta
tel.: 608 664 041
email: walyn@email.cz
www.nejlepsimed.cz

Vinuté perle a bižuterie
Výrobce: Magdaléna Šotolová
Originální, ručně vinuté autorské skleněné perle.
Prodejní místo: pouze přes internet
Kontakt: www.fler.cz/sin

Po předchozí objednávce lze zakoupit jahody již nasbírané. Každý má možnost
si nasbírat neomezené množství jahod
do vlastních nádob, které mu při vstupu
na plantáž zváží. Dětem je vstup dovolen v doprovodu dospělé osoby.
Prodejní místo:
Přelovice 38, Lázně Bohdaneč
Kontakt:
Jiří Houda
tel.: 603 809 651
e-mail: jirka@jahodyodhoudy.cz
www.jahodyodhoudy.cz

Pernštejnský kapr
Výrobce: Rybniční hospodářství s.r.o.
Pernštejnský kapr je ochranná známka
společnosti Rybniční hospodářství, s.r.o.
reprezentující tradiční chov kapra, který je šetrný k životnímu prostředí. Jejich
plůdkové, násadové a hlavní rybníky
byly vybudovány pány z Pernštejna - tento způsob hospodaření má v regionu tradici více než 500 let. Firemní prodejna
ryb je otevřena celoročně: čtvrtek-pátek
10:00-17:00 a sobota 9:00-12:00
Prodejní místo:
Sádka 148, Lázně Bohdaneč 53341
Kontakt:
Rybniční hospodářství s.r.o.
tel.: 466 924 203
e-mail: vondrkova@rhb.cz
www.pernstejnskykapr.cz

Srdečně Vás zveme na tradiční Sousedské slavnosti, které se konají ve státní
svátek 8. května od 9 do 16:30 hodin
v Perníkové chaloupce u Pardubic.
Sousedské slavnosti jsou příležitostí
nejenom k příjemnému setkání souse-

dů z širokého okolí Kunětické hory, ale
také k vzájemnému poznávání historie
a současnosti jednotlivých obcí a turistických zajímavostí.
Letošní novinkou bude prodejní jarmark regionálních produktů Pardubic-

ka – Kraje Pernštejnů a Železnohorského regionu. Pokud máte rádi domácí
a čerstvé produkty, můžete se zde setkat s regionálními výrobci, jimž bude
slavnostně předán certifikát Kraje Pernštejnů.
Pro všechny návštěvníky je připraven bohatý doprovodný program, potěší vás vystoupení pardubických folklórních souborů, budete si moci projít
naučnou stezku regionem se soutěží

o bájný opatovický poklad. V Muzeu
perníku v Perníkové chaloupce budete
moci navštívit paní Ježibabu, která
peče krásné perníky z dřevěných forem
a pečuje o výstavu s perníky z celé republiky.
Přijďte si odpočinout do krásné jarní
přírody Perníkového hejtmanství! Slavnosti se konají za každého počasí.
Kateřina Šormová
MAS Region Kunětické hory

Jahody od Houdy
Výrobce: Jiří Houda
Rodinná firma Jiří Houda - jahodové
plantáže byla založena v lednu 1994 majitelem Jiřím Houdou. Pěstuje řadu odrůd, které dozrávají postupně během celé
sezóny od počátku června do poloviny
července. Jahody se pěstují podložené
slámou a při sklizni tak zůstávají čisté.

opravdu vyhlášený, první objednávky
tak ve spolku přijímají již v červenci, měsíc před zahájením česnekové sezony.
Prodejní místo:
Strašov 50, Vápno 553 16
Kontakt:
Jindřich Hanzlíček
tel.: 775 253 070
email: hanzlicekj@seznam.cz

Výrobce: Vlasta
Sekyrková
Vazby ze sušených květin vytváří paní Vlasta
Sekyrková s velikou láskou a péčí. Používá pouze přírodní materiál z Bohdanečska, květiny
a traviny, které si buď sama vypěstuje,
nebo nasbírá na okolních loukách, v lesích a podél rybníků. Jako dekoraci používá i větvičky, šišky, skořápky z vajíček a bažantí peříčka.
Prodejní místo:
Květinový ateliér V Ráji
Nám. Bratranců Veverkových 128
Lázně Bohdaneč 533 41
Otevírací doba:
Po, St, Pá 9:00-11:00, 13:00-17:00
Út, Čt 13:00-17:00
So 9:00 – 11:00
Po telefonické dohodě možno kdykoliv.
Kontakt: 728 765 735

Strašovský česnek
Výrobce: Strašovský Paličák z.s.
Před pěti lety se několik přátel ze Strašova dohodlo, že obnoví pěstování českého, strašovského, česneku a založilo
spolek pěstitelů a přátel česneku “Strašovský Paličák“. Jelikož se nejedná o velkopěstitele, tak vždy záleží na předběžné objednávce, kterou lze provést u pana
Jindřicha Hanzlíčka. Místní česnek je

22. 8. 2014

Sousedské slavnosti v Perníkové
chaloupce v Rábech

Výrobce:
Ing. David Novák
Pekárna Statek
Uhersko s Adresnou kvalitou
z pole až na stůl.
Pan Ing. Novák pěstuje vlastní obilí polích a z něj peče Sedlákův chleba, rohlíky, vánočky, koláče, preclíky. Z vlastního mléka vyrábí tvaroh do koláčů
a syrovátku, kterou přidává do těsta. Pekařské výrobky z Uherska, víte, co jíte.
Prodejní místo:
Uhersko – prodejna Obilka, Uhersko 31,
otevírací doba: Po – Pá 7:00 – 17:00 hod.
Holice – Pekařství Obilka Holice – T.G.
Masaryka 2, Holice, otevírací doba: Po –
Pá 6:00 – 17:00 hod
Pardubice – prodejna Český Sedlák, Masarykovo náměstí 1484, Pardubice (naproti AFI paláci), otevírací doba: Po – Pá
7:00 – 17:00 hod.
Kontakt:
e-shop: www.sedlakcz.cz
www.statekuhersko.cz

17. 5. 2014

Staročeské máje v Živanicích

Oslavy staročeských májí v Živanicích se
s drobnými přestávkami konají již od dob
před první světovou válkou. Tradiční stavění májek před domy svobodných děvčat je spojené s průvodem vesnicí, tancem staročeské besedy a večerní zábavou.
7. 6. 2014

Hry bez hranic
Tato akce pod názvem Hrajme si jako
malí – Hry bez hranic se koná na hřišti
v Opatovicích nad Labem, o zábavu
bude postaráno až do večera.

Oslava spolku přátel českého česneku
Strašovský paličák je spojená s oslavou
dětského dne. Původní měření sil v plivání česneku a hodu mobilním telefonem se rozšířilo na zhruba dvě desítky
soutěží včetně dětského divadla, hodu
kuchyňským válečkem na figurínu
manžela, branného závodu a spousty
dalších.
30. 8. 2014

Jelenské posvícení
Na konci prázdnin se v Horním Jelení
koná „Jelenské posvícení“. Součástí posvícení je bohatý kulturní program, který zahrnuje vystoupení hudebních skupin, ochotnického spolku, tematické
výstavy a akci hornojelenských hasičů
„Roztančené náměstí“.
12. – 13. 9. 2014

14. 6. 2014

Jelenské letní slavnosti
Druhý červnový víkend se na náměstí
Města Horního Jelení konají „Jelenské
letní slavnosti“. V rámci této akce se návštěvníci mohou těšit na bohatý kulturní program, který zahrnuje vystoupení
hudebních a tanečních skupin, ochotnického spolku, tematické výstavy,
sportovní turnaje a atrakce pro děti.
Součástí městských slavností je i farmářský trh.
21. – 22. 6. 2014

Výstava okrasného ptactva
a drobného zvířectva
ve Vlčí Habřině

Výstava okrasného ptactva se koná
v areálu firmy KALEX v obci Vlčí Habřina a je doplněna výstavou drobného
zvířectva a rozšířena o expozici floristiky a aranžování květin, zahrádkářských výpěstků, předvádění řemeslné
dovednosti apod. Ve venkovních prostorách bývají vystavovány traktůrky
domácí výroby, historické automobily
a motocykly. Připraven je bohatý doprovodný program.

Dny Holicka
Bio-zelenina z ekofarmy
Horní Ředice
Výrobce: Ing. Jitka Píchová
Bio-zelenina na ekofarmě Horní Ředice je pěstována podle zásad ekologického zemědělství již od roku 2005. Kromě obecně známé zeleniny jako mrkev,
celer, salát, rajčata, brambory, pěstuje
paní Píchová i ty méně známé, např.
lebeda zahradní, černá ředkev, tuřín,
mangold, kadeřavá kapusta a jiné.
Prodejní místa:
Horních Ředice – po předchozí domluvě
přímo na Ekofarmě (naproti Obecnímu
úřadu)
Chrudim – na parkovišti před Penny marketem – každé úterý 17 hod. • v prodejně
NUTRADO – každá středa ráno
Pardubice – na parkovišti před Penny na
Dubině – každý čtvrtek před 17 hod. •
u Okresního soudu – každý čtvrtek 17 hod.
• v prostorách Biočech – každý čtvrtek
17:30 hod.
Hradec Králové – v prodejně BAZALKA
– každé pondělí nebo úterý.
Možnost zaslání poštou.
Formy objednávky:
Objednávka „šitá na míru“ podle konkrétních požadavků zákazníka nebo
„BIO balíček s překvapením“ – V balíčku můžete najít širokou škálu vlastních
produktů ekologického zemědělství, jejichž největší část tvoří zelenina, dále
ovoce, bylinky a příležitostně také kozí
sýr, vajíčka a další dobrůtky dle sezónní
nabídky farmy.
Kontakt:
Ing. Jitka Píchová
tel.: 608 981 450
email: bio-zelenina@seznam.cz
www.bio-zelenina.cz

Česnekobraní ve Strašově

Tato akce se koná za každého počasí
od 9 do 16:30 hodin.

Pekařské
výrobky
z Uherska

Dekorativní
vazby ze
sušených
květin

Veškeré podrobné informace na
www.regionalni-znacky.cz, regiony – Kraj Pernštejnů

Kam za regionálními produkty
Kraje Pernštejnů?
Na Sousedské slavnosti!

Výběr z akcí Kraje Pernštejnů v roce 2014,
kde se můžete setkat s regionálními
produkty
8. 5. 2014

Certifikace probíhá dvakrát ročně, vždy v únoru a listopadu:
• do 20. 10. 2014 – předání přihlášky a výrobku místnímu
koordinátorovi
• 20. 11. 2014 – zasedání certifikační komise – přidělení certifikátů
vybraným produktům a výrobkům

Jednou z významných společných aktivit je právě zapojení se do systému regionálního značení a vytváření možností
místním výrobcům zajistit náležitou propagaci a odbyt.
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Třetí červnový víkend se každoročně
v Holicích konají oslavy mikroregionu
s názvem „Dny Holicka“. Dvoudenní
akce vždy nabízí nejen přemíru kulturních akcí, ale i sportovního vyžití. Vystupují zde soubory místních i přespolních škol, hudebních skupiny, orchestry
a taneční skupiny. Program je vždy doplněn ukázkami regionálních spolků,
nikdy nechybí tematické výstavy ani
atrakce pro děti. Součástí oslav jsou
i různé sportovní turnaje.

28. 9. 2014

Pohřebačský jarmark
Přijďte se podívat na celodenní akci
s doprovodným programem do Opatovic nad Labem – Pohřebačka, kde uvidíte tradiční řemeslnou činnost a uměleckou tvořivost.
27. – 28. 10. 2014

Výlov Bohdanečského rybníka

19. 7. 2014

Magdalénská
pouť
v Lázních
Bohdanči
Tradice Magdalénské pouti byla
v Lázních Bohdanči oživena po
50-ti letech v roce
2013. Program je
zahájen v kostele sv. Maří Magdalény
Magdalénskou mší a koncertem a pokračuje na náměstí. Připraveny jsou mj.
komentované prohlídky městem, řemeslné trhy či šermířská vystoupení.

Výlov Bohdanečského rybníka je tradiční akcí, na kterou se sjíždějí lidé
z dalekého okolí. Zájemci mohou sledovat nejen samotný výlov, ale také
ochutnat rybí delikatesy nebo si koupit
čerstvé ryby a rybí speciality. Akce je
doprovázena tradičním trhem a Loučením s ptáky v Národní přírodní rezervaci Bohdanečský rybník a rybník
Matka na Polákově poloostrově.
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Víte co je to BIO?
V Horních Ředicích
už to dávno vědí
Nápis BIO mohou nést pouze produkty
ekologického zemědělství. Při jejich pěstování a zpracování se dodržují přísná
pravidla a normy. Nesmějí se používat
pesticidy, umělá hnojiva a geneticky
upravené organismy. Při výrobě bio produktů je zakázáno používat umělá barviva, aromatické a konzervační látky,
ochucovadla a jiné přídavné látky. Dodržování uvedených zásad pravidelně
kontrolují nezávislé kontrolní organizace pověřené ministerstvem zemědělství.
Každý výrobek, který nese označení BIO,
musí mít od těchto organizací certifikát.

Certifikovaný BIO výrobek je vždy viditelně označen logem s nápisem: Produkt ekologického zemědělství. V České
republice je to tzv. „zelená biozebra“,
pod kterou je umístěn kód kontrolní organizace.
Biopotraviny se vyznačují vysokou
kvalitou, výraznou a nefalšovanou chutí, v případě zeleniny a brambor také dobrou trvanlivostí. Je prokázáno, že biopotraviny mají lepší výživnou hodnotu
(vyšší obsah minerálních látek a vitamínů, zejména vitamínů C a E). Ekologicky vypěstovaná zelenina má nižší obsah
dusičnanů až o 50 % a nižší obsah pesticidů o více než 90 % v porovnání s konvenční zeleninou.

Jedním z producentů biopotravin
v Kraji Pernštejnů je Ing. Jitka Píchová
z Horních Ředic, která pěstuje biozeleninu a biobylinky na ploše asi 0,75 ha
a bioovoce na ploše asi 0,3 ha. Pro vzrůstající zájem o bioprodukty je snahou tyto
plochy dále rozšiřovat, přitom si ale zachovat kouzlo malé ekofarmy a rozmanitost pěstovaných plodin. Možná vás
překvapí, že biozeleniny a biobylin zde
najdete na 50 druhů a bioovoce na
20 druhů. Na správné farmě nesmí chybět ani různá zvířata a tak zde můžete
vidět kozy, slepice, králíky, husy, kočky,
psa a také většího poníka Filiho.
Biozeleninu z ekofarmy Horní Ředice
si můžete zakoupit buď přímo na farmě
nebo paní Píchová nabízí svou produkci
v určité dny i v Pardubicích, Chrudimi
a Hradci Králové.
Kromě objednávek šitých na míru“ dle
konkrétních požadavků zákazníka, máte
možnost se na Ekofarmě Horní Ředice
zapojit do tzv. „bedýnkování“ – formou
balíčku s překvapením.
V balíčku můžete najít širokou škálu
vlastních produktů ekologického zemědělství, jejichž největší část tvoří zelenina, dále ovoce, bylinky a příležitostně také kozí sýr, vajíčka a další dobrůtky.
Výhodou je, že vše je sklízeno právě
v době, jak tomu velí zdejší příroda
a jak je také ze zdravotního hlediska pro
lidskou výživu nejvhodnější. Určitě oceníte i maximální čerstvost a chuť. Na
druhou stranu nemůžete očekávat, že
v balíčku naleznete např. v únoru rajčata, i když jste na ně zvyklí z běžných
obchodů. Jistě mi ale dáte za pravdu, že
tato rajčata nejsou zrovna valné chuti
a vůně a tudíž se rozhodně vyplatí si na
ně počkat do léta.
Více o aktuální nabídce ekofarmy, prodejních místech a kontaktech naleznete
na www.bio-zelenina.cz.
Ing. Michaela Kovářová
MAS Holicko

Statek Uhersko – Adresná kvalita z pole až na stůl
Statek Uhersko, který patří soukromému hospodáři Ing. Davidu Novákovi, je
starý přibližně 400 let. Rodina Novákových zde hospodaří od roku 1890 jako
tehdejší nájemci šlechtického majetku,
který patřil rodu Kinských, kteří ho však
údajně prohráli v kartách s příslušníkem
rodu Thurn Taxisů. Od nich tento statek koupil v rámci tzv. první pozemkové
reformy na přelomu 18. a 19. století praděd pana Nováka za 440 tisíc zlatých.
Soukromý hospodář Ing. David Novák navázal po roce 1989 na tradici rodu,
převzal zpět v restituci toto hospodářství od tehdejšího Státního statku Pardubicko.
Dnes pan Novák hospodaří na
300 hektarech polí a jeho mottem je
„ADRESNÁ KVALITA Z POLE AŽ
NA VÁŠ STŮL“. To znamená, že znáte
výrobce potravin, který by měl být převážně z regionu, v němž žijete. Navíc
v případě Statku Uhersku jdou v tomto
směru ještě dál: zpracovávají vlastní zemědělské produkty a produkty od okolních zemědělců z regionu a sami z nich
vyrábí potraviny, které přijdou na Váš
stůl.
V rámci rostlinné výroby se na Statku Uhersko zaměřili na produkci potravinářské pšenice pro vlastní pekárnu,
sladovnického ječmene pro tuzemské
pivovary, krmení pro svůj dobytek a biomasu (slámu, seno, rákos…) pro vlastní
výrobu topných peletek.
Obilí je po žních uskladněno ve vlastních skladech a postupně je odváženo
do mlýna Janderov na semletí a zpět je

přivezena mouka na výrobu pekařských
výrobků ve vlastní pekárně.
V roce 1992 pan Novák přestavěl část
poničeného lihovaru na pekárnu, a jak
již bylo řečeno, začal zpracovávat svoji
pšenici a žito na výrobu vlastního pečiva. Pekárna je zaměřena zejména na výrobu sladkých výrobků a speciálních
obohacených chlebů. Vše se vyrábí podle tradičních postupů z výhradně místních surovin.
Nejprodávanějšími výrobky jsou drobenkové bulky a rohlíky promazávané
smetanovým krémem a povidly nebo
vanilkovým tvarohem. Z chlebových
výrobků můžeme doporučit takzvaný
sedlákův chleba, který obsahuje směs
semínek, které jsou nejprve máčeny
v mléce, aby udržely co nejvíce vlhkosti po dlouhou dobu. Kromě specialit
oceněných titulem MLS Pardubického

Není kapr jako kapr

Sušená vazba neznamená nudná vazba
tí třídy jsem byla rozhodnutá, že se stanu zahradnicí. Povedlo se a můj koníček
se stal zároveň mým povoláním.
Vystudovala jsem zahradnictví a před
dvěma lety jsem složila mistrovskou floristickou zkoušku. Příležitostně se účastním floristických soutěží, např. Rosa
Pragensis, kde jsem vyhrála 1. místo
v kategorii Basic a na Brněnské růži jsem
obsadila 4. místo, z toho v disciplíně Vypichovaný kříž ze živých květů místo
první. Pravidelně jezdím na vzdělávací
semináře, kde se snažím zdokonalovat
svoje dovednosti.
Vy však nenabízíte pouze vazby ze sušených květin. Jaké další výrobky
ve svém obchůdku nabízíte?
Paní Vlasta Sekyrková se věnuje květinám a květinovým vazbám již od útlého věku. Na jejich výrobcích je vidět
kvalitně odvedená práce. Jak samá říká:
„Květiny jsou mojí láskou na celý život“
Proč jste se začala věnovat květinám
a květinovým vazbám?
Již od dětství jsem byla vedena k přírodě a vyrůstala jsem na vesnici. Od tře-

Ano, je to tak, v obchůdku nabízím i další květinový sortiment. Dle ročního období aranžuji tematické dekorace, např.
na Velikonoce, Dušičky či Vánoce. Na
zakázku vážu dárkové, svatební či smuteční vazby a v neposlední řadě nabízím
vazby živých květin, dekorace hrnkových rostlin a truhlíků.
Ing. Lenka Makovská
MAS Bohdanečsko
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kraje se v pekárně pochopitelně pečou
i klasické rohlíky, vánočky, koláče i obyčejný chleba pod názvem Uheráček.
Od roku 1996 jsou na statku chována
prasata, která jsou zákazníkům prodávána buď ve formě vepřových půlek,
nebo domácích zabíjaček. Prasátka jsou
vykrmována výhradně šrotem z vlastního obilí. K tomu také dostávají na přilepšenou pečivo z pekárny, které se neprodalo.
Selátka jsou nakupována od chovatelů z okolí a jsou dokrmována do porážkové hmotnosti 120 kg. Jsou porážena na jatkách v sousední obci Jaroslav
v malém řeznictví, které je pod neustálým dohledem Krajské veterinární správy. Odtud se dovezou k zákazníkům do
Černé za Bory, kde se vydávají v podobě vepřových půlek nebo dle přání i naporcované. Pro labužníky a milovníky
zabíjaček poskytují přímo na Statku
Uhersko prostory k uspořádání domácí zabíjačky.
Dále se na statku chová skot s mléčno-masnou užitkovostí plemene Montbeliarde. Krmení pro dobytek je kompletně z vlastních zdrojů. Produkce
mléka byla z důvodu nutné rekonstrukce stájí na čas přerušena. Plánovaná
vlastní mlékárna bude denně zpracovávat cca 600 litrů mléka a bude vyrábět vlastní sýry, tvarohy a další mléčné
výrobky.
Pokud Vás tento článek zaujal, tak více
informací získáte na www.statekuhersko.cz nebo www.sedlakcz.cz.
Ing. Michaela Kovářová
MAS Holicko

Pernštejnů, který většinu těch rybníků
buď přímo stavěl anebo je rozšiřoval.
Tento rod byl naprosto klíčový pro celý
rozvoj Pardubicka a vůbec vznik Pardubic v jeho centrální části města tak,
jak to město známe dnes. Oni byli, řečeno dnešní terminologií, investorem
těchto unikátních historických staveb
před 500 lety, a proto je naše ochranná
známka „Pernštejnský kapr” jakási pocta významnému rodu, který měl na
celé Pardubicko podstatný vliv trvající
do dneška.
Jaké máte plány do budoucna?

Rybníkářství jako jedno z nejstarších řemesel zde na Pardubicku má tradici více
jak 800 let a odtud se rozšířilo dále do jižních Čech a dalších regionů. Společnost
Rybniční hospodářství s.r.o. má na kapra z místních rybníků ochrannou známku Pernštejnský kapr dokumentující tradiční chov a vysokou nutriční hodnotu.
V únoru si společnost úspěšně zažádala
i o certifikát KRAJ PERNŠTEJNŮ regionální produkt. Rozhovor nám poskytl
jednatel společnosti Adolf Vondrka.

daleko, a nepřijde nám správné se upínat na nějaké konkrétní místo. Naše
rybníky jsou ve třech oblastech: okolí
Lázní Bohdanče, Cholticko a okolí Sezemic a Holic. Řada zákazníků právě
z oblasti Sezemic a Holic k nám jezdí
pravidelně. Jistě by uvítali kupovat kap-

Co od certifikátu KRAJ PERNŠTEJNŮ regionální produkt očekáváte?
Lepší informovanost našich regionálních
zákazníků o našem prodeji ryb a nabízených službách v naší prodejně ryb v Lázních Bohdanči. Věříme tomu, že regionální potraviny mají a budou mít stále
větší a více dominantní podíl u zákazníků stejně jako je tomu u regionálních výrobců v jiných zemích Evropské unie.
Proč jste zvolili název Pernštejnský
kapr a ne třeba Bohdanečský kapr,
když se sídlo společnosti nachází
v Lázních Bohdanči?
Naši zákazníci k nám jezdí z velmi širokého regionu, někdy až 30–40 km

ra Ředického, Bohumilečského nebo
Újezdského podle našich velkých rybníků v té oblasti, ale to by se asi zákazníkům v Bohdanči moc nelíbilo. Proto
jsme vybrali název s odkazem na rod

Chtěli bychom dále rozšiřovat služby
pro naše koncové zákazníky na prodejně, ale také nabídnout služby výrobků
z čerstvých ryb pro restaurace a stravovací zařízení v okolí. Plánujeme pořídit zařízení na prořezávání kostí u filetů z kapra, aby naši zákazníci mohli
kdykoli koupit filety z kapra bez kostí.
Základem úspěchu u prodeje ryb je dodání ryby co nejčerstvější, protože zrání rybího masa je v řádu hodin na rozdíl od masa teplokrevných zvířat, kde
je zrání masa v řádu dní či týdnů. Proto
preferujeme připravit výrobek pro zákazníka přímo na místě prodeje u nás.
Velké průmyslové zpracovny ryb znamenají dle našeho názoru vždy kompromis na chuti rybího masa z důvodu
příliš dlouhé doby dodávky od usmrcení ryby do dodání výrobku zákazníkovi. Kapr je asi nejkvalitnější organická
potravina jakou lze v Čechách vyprodukovat a přitom je asi nejvíce nedoceněná. Šéfkuchař gurmánské restaurace SaSaZu jednou na dotaz novináře
jaké je nejkvalitnější surovina z ČR uvedl kapra. Pokud tedy ochutnáte kapra
čerstvého, dobře ho osolíte a přidáte
špetku domácích bylinek navrch, tak
nic víc ani není potřeba.
Ing. Lenka Makovská
MAS Bohdanečsko

