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akce měsíce Dvě nové trasy na in-line 
bruslení či běh na hranici regionu

Jedenáctá certifikační komise kraje 
Pernštejnů přijala další 2 výrobce

Prvním místem na hranici regionu, kam si může každý jeho 
obyvatel odskočit, jsou Hostovice. Zde nedaleko vodní 
plochy s názvem Hatě vybíhá do polí malá asfaltovaná 
cesta, která vede k nedalekému mostu přes chrudimku. 
Jedná se asi o 1 km dlouhý úsek. kromě toho, že zde mů-
žete otáčet jeden kilometr za druhým, samotné Hatě jsou 
pozoruhodným místem se vzrostlými stromy a příjemným 
místem k odpočinku. Taktéž nedaleké meandry chrudimky 
vybízejí k příjemné procházce.
 Druhá trasa vyrostla nedávno a jedná se o novou širo-
kou cyklostezku z Pardubic – Doubravic směrem na Hrá-

dek. stezka má délku cca 1500 metrů a velmi zajímavý 
reliéf vzhledem k tomu, že se nenachází v naprosté rovině, 
ale stoupá i klesá, a tak nabízí zajímavější vyžití pro zku-
šené bruslaře. stezka je také poměrně široká, což je plus 
pro pohyb rodičů s dětmi. V její blízkosti se také nachází 
ornitologická lokalita Pohránovský rybník, k němuž vás za-
vede žlutá trasa kČT.
 atť se rozhodnete pro první či druhou variantu, můžete 
si být jisti příjemným vyžitím i tím, že strávíte pár příjemných 
chvil na zdravém vzduchu.

Oblast chvojence a Rokytna je vyhlášenou zelinářskou ob-
lastí, kam si i Pardubičtí i Hradečtí rádi zajedou pro něco 
dobrého z místních polí. Na těchto polnostech hospodaří 
také manželé skutilovi z chvojence. Farma skutilových se 
specializuje na pěstování brambor, kterým je věnován vel-
ký podíl ruční práce, nebotť např. i k jejich třídění dochází 
ručně. certifikační komise tedy jednohlasně uvítala paní 
skutilovou mezi výrobci kraje Pernštejnů.
 Druhým žadatelem o certifikaci byl pan mrštík ze stra-
šova. Pan mrštík vlastní truhlářskou výrobu, která se za-

bývá především zpracováním masivu za použití tradičních 
a osvědčených technologií. Do portfolia jeho výroby patří 
zhotovování nábytku, schodů, dve-
ří, oken, ale třeba i plotů a verand. 
I jeho prezentace byla velmi zajíma-
vá a jeho činnost stojí za pozornost. 
Nejen proto bylo jeho žádosti také 
jednohlasně vyhověno.

měsíční zpravodaj mas Region kunětické hory, z.s.

www.masrkh.oblast.cz

13. duben
Rokytenská 
míle

http://www.rokytno.eu/

26. duben 
Den Země – 
Konep

http://www.konep.
cz/rocni-aktivity/den-
-zeme/

Nedaleko hranice našeho regionu se nacháze-
jí dvě velmi zajímavá místa, kde lze provozovat 
díky pěknému asfaltovanému povrchu in-line 
bruslení, ale i jiné aktivity. Obě se nacházejí sice 
poměrně blízko frekventovaných silnic, ale ne-
kříží se s nimi. Zároveň jsou však v blízkosti ma-
lebné přírody a zajímavých vodních ploch.

Dne 20. března 2019 se opět sešla certifikační 
komise, aby se ujala úkolu přijetí nových výrobců 
do Kraje Pernštejnů. Pro tentokrát se nejednalo 
o nijak složitou práci, neboť šlo o výrobce oprav-
du kvalitní.

cesta u Hostovic
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