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Na jaře tohoto roku vyrostla v lesích u obce srch nová 
zábavně-naučná stezka. Začíná na kraji obce u první 
odbočky vpravo na příjezdu od Hradiště na Písku. místní 
obyvatelé i návštěvníci si mohou projít 10 stanovištť, kte-
rá nabízejí interaktivní prvky pojednávající o životě v lese. 
Najdete tu pexeso s lesními živočichy, labyrint potravního 
řetězce a další hry a kvízy. stezku navíc na začátku a na 
konci doplňují dvě odpočinková stanoviště, která jsou vy-
bavena přístřešky s lavicemi a stolem a také odpadkovým 
košem. Odpočívadla jsou opatřena i informační tabulí 
s mapou, na které jsou vyznačena všechna stanoviště stez-
ky pro snadnou orientaci. 
 součástí projektu bylo vybudování dvou dalších sa-
mostatných odpočívadel s informačními tabulemi s ma-
pou v lese Jarošek. První odpočívadlo leží na cyklotrase 

Pozvánka 
na Setkání Kraje Pernštejnů

Srdečně Vás zveme na setkání nejen regionálních producentů sdružených 

v aktivitě KRAJ PERNŠTEJNŮ regionální produkt®, potenciálních zájemců 

o regionální značku a dalších milých spolupracovníků a partnerů. Setkání se bude 

konat dne 25. 2. 2020 od 15:00 v zasedací místnosti Městského úřadu v Holicích 

(Holubova 1, 534 01 Holice, 2. patro). Občerstvení zajištěno!

Těšíme se na Vaši účast.

Program:
n Aktivity Asociace regionálních značek ČR a regionálního koordinátora pro producenty

n Využití sociálních sítí k propagaci

n Plánované akce na sezónu 2020 pro prezentaci a prodej výrobků regionálních 

 producentů

n Vzájemné sdílení příkladů dobré praxe, diskuze a prostor pro Vaše dotazy a podněty

www.regionalni-znacky.cz 

www.regionalni-znacky.cz/kraj-pernstejnu/

Na setkání budou k dispozici materiály, které jsou vydávány v rámci systému značení.

MAS Bohdanečsko

MAS Region 
      Kunětické 
             hory

MAS Holicko
Veliny

LOGO MANUÁL

4

https://mapy.cz/zakladni?vlastni-body&x=15.7768406&y=50.0843284&z=14&dim=5d5b94d8fd0bcb731cd1c9a3
https://mapy.cz/turisticka?vlastni-body&x=15.7561825&y=50.0763479&z=16&dim=5d8e03d0fd0bcba1a7d81ff2
https://sezemice.cz/akce/masopustni-pruvod/
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č. 4123, která prochází obcí srch a míří z Pardubic do 
stéblové. Další se nachází v blízkosti cyklostrasy na na-
pojující se lesní cestě, která je hojně využívána místními 
obyvateli při relaxaci, pro jízdu na kole, běh či procházky.

 Obec srch čerpala na projekt Investice do lesů v obci 
srch dotaci přes mas Region kunětické hory v rámci Pro-
gramu rozvoje venkova, Fiche 6 Investice do lesů. staros-
ta obce Lukáš Panchártek uvádí: „Je skvělé, že jsme díky 
místní akční skupině mohli realizovat pěkný projekt, který 
podporuje aktivní životní styl našich občanů a cílí i na ro-
diny s dětmi, které se zábavnou formou dozvědí informace 
o okolní přírodě. mas nám pomohla vyznat se ve spletité 
administrativě, která provází každý projekt financovaný 
z eU. Rádi využijeme zkušeností mas v budoucnu zase při 
dalších projektech.“

 Velmi nás těší, že jsme přispěli k realizaci tohoto pro-
jektu, který slouží široké veřejnosti ke vzdělávání i volnoča-
sovým aktivitám.

masopustní průvod v sezemicích 
- maškary ožívají

Pokud byste 22. 2. 2020 nevěděli co roupama a chtěli 
si užít trochu tradičního veselí, nechte se zlákat na maso-
pustní průvod v sezemicích. start akce je naplánován na 
9:30 u Hasičské zbrojnice v sezemicích, poté bude prů-
vod procházet městem. Předpokládaný konec je v plánu 
v 15 hodin v areálu TJ spartak. masopust je již odpradáv-
na symbolem veselí, jeho obdobou jsou karnevaly pořá-
dané po celém světě. Je to tedy velká sláva a taškařice. 
a není to zábava jen pro děti, nikdo není tak starý, aby ho 
nepotěšil pohled na pestrobarevný průvod plný maškar. 
Tedy neváhejte se vydat do sezemic i třeba do dalších obcí 
našeho regionu, určitě na nějaký ten průvod narazíte.
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Svazku obcí
   Loučná

PLES SE KONÁ POD ZÁŠTITOU PŘEDSEDY FINANČNÍHO VÝBORU  
ZASTUPITELSTVA PARDUBICKÉHO KRAJE 
JANA FOLDYNY

se koná v pátek 28. února 2020 
od 20.00 hodin v Sezemicích

(sál sezemické radnice)
K tanci a dobré zábavě hraje skupina ALIBI 

DOprOvODNý prOgrAm
Předprodej vstupenek na městských a obecních úřadech

Doprava zajištěna

Vstupné 150 Kč včetně dopravy

https://sezemice.cz/akce/masopustni-pruvod/
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