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Úvodní slovo
Milí přátelé,
léto je v plném proudu a blíží se zasloužené letní dovolené. Ať už budete relaxovat
na zahradě, u bazénu, na horách či u slané vody, zkuste se začíst do aktuálních
informačních listů. Vybrané akce Vám mohou zpestřit volné prázdninové dny.
Zajímavé články poslouží jako inspirace pro další měsíce. Ať už pro Vás
bude léto pracovní či odpočinkové, přejeme Vám hodně sluneční
energie pro posílení dobré nálady a životního optimismu.
Krásné dny s MAS či v MAS Chrudimsko.
Jan Doucek, člen Představenstva MAS Chrudimsko
zástupce společnosti Vodní zdroje Chrudim spol. s r.o.

KupLevandule - Olga Pospíšilová
Pěstování levandule lékařské se věnuji několik let.
Než jsem se vrhla na práci v zemědělství, pracovala
jsem jako manažerka v zahraniční společnosti.
Po krátké době vznikl nápad a nadšení. Excelové tabulky, porady
a dny proseděné v kanceláři jsem vyměnila za voňavou bylinku.
Asi by tomu nebylo, pokud bych nezdědila po prarodičích sílu
a vztah k přírodě. Společně s rodinou jsem nasadila přes 1000
rostlinek levandule a dala základ novému byznysu.
KupLevandule.cz se stal začátkem něčeho zcela nového.
Odstartovala jsem web a dala jsem si cíl plnit ho pouze mými
výrobky. Všechno se začalo postupně vyvíjet. Stal se ze mě
zemědělec, švadlena, pekařka a nově se prosazuji v oblasti
aromaterapie. Nyní se podílím na prodeji svých výrobků na
Oflendě, zámku Loučeň nebo Prozdravi.cz.
Značka ŽELEZNÉ HORY regionální produkt®, jejíž jsem
držitelem od roku 2015, přispěla nejen ke zviditelnění značky,
ale zde jsem si našla i spousty nových přátel. Právě teď v létě je
mé nejkrásnější období. Levandule kvete, voní a mám kolem
sebe samé úžasné lidi, bez kterých bych
nezvládla dělat věci, které mě baví a s láskou
předávám dál. Do všeho jdu naplno a má
veškerá energie se promítá do mých výrobků.
E-shop
KupLevandule.cz

Nový informační web
regionálních produktů
web
regionálních
producentů

Koordinátor regionální značky, MAS
Železnohorský region, z.s., spustil nový
informační web. Naleznete zde souhrnné
informace o regionální značce, seznam
a mapu certifikovaných producentů,
informace o sdílené lokální ekonomice
a mnoho dalšího.

130 let Průmyslového musea pro východní Čechy
130. výročí vzniku Průmyslového muzea pro východní Čechy
připomíná malá výstava v pokladně Regionálního muzea
v Chrudimi. Návštěvník se zde prostřednictvím fotografií přenese
do doby, kdy se stavěly muzejní budovy a konaly první výstavy
v nových interiérech. S muzeem jsou spojeny také počátky
městské knihovny, která sídlila v muzejní budově až do
rekonstrukce v roce 1995. Historická návštěvní kniha odhalí
významné osobnosti, které zavítaly do chrudimského muzea.
Výstavu doplňují drobné předměty, které jsou součástí sbírek již
K výstavě je připravena
více než sto let.
i webová verze.

Informace k výstavě

10 let Geoparku Železné hory
Výstava "Miliony let Železných hor
15. 9. 2022 od 17 hodin

Regionální muzeum v Chrudimi
Výstava začne vernisáží 15. 9. v 17:00 a potrvá až do
13.11. 2022.
Velká interaktivní výstava k 10. výročí založení
Geoparku Železné hory. Přijďte se podívat, jak
chrudimské muzeum ožije pravěkem.
- vstupné dle ceníku Regionálního muzea v Chrudimi

Den otevřených dveří - Vodní zdroje Chrudim
17. 9. 2022 od 9 do 17 hodin

Areál Vodních zdrojů v Chrudimi, U Vodárny 137,
pod Širokými schody
Den s amonity - v 10, 12 a 14 hodin ukázka zkamenělin
amonitů a povídání o nich, pátrací detektivní hra pro děti,
tvořivá dílnička, vodní interaktivní prvek, pivo IRON,
prohlídka sbírek minerálů a zkamenělin.
- vstupné ZDARMA
- akce se koná za každého počasí

Pozvánka do Slatiňan
Zámek Slatiňany si zamilujete! Nově
zrekonstruovaný zámek se zahradou
nabízí každé věkové kategorii nevšední
zážitek. Milovníci historie a uměleckých
řemesel si přijdou na své v bohatě
zařízených interiérech, děti si užijí hřiště
a domácí zvířata v dětském hospodářství,
zahrádkáři ocení pečlivě udržovanou
zámeckou zahradu plnou různých druhů
stromů a záhony plné květin. Zámek má
otevřeno celoročně a nabízí i řadu
kulturních akcí - speciální komentované
prohlídky zahradou, po technických
zajímavostech nebo prohlídky pro rodiny
s dětmi.

Konkrétní termíny
netradičních
prohlídek zámku a
podrobné informace
autor fotografie: Lukáš Zeman

Hrané prohlídky na zámku Slatiňany
4., 11. a 25. září 2022

Státní zámek Slatiňany
I tento rok pro Vás divadelní spolek ACORD připravil divadelní
prohlídky na Státním zámku Slatiňany!
Přijďte se pobavit a prožít jeden historicky autentický den ve
společnosti knížecí rodiny Auerspergů a jejich služebnictva.

První koňské divadlo
Libora Štumpfa
10. 7. a 14. 8. 2022 od 15 hodin

areál
interaktivního
muzea
Švýcárna Slatiňany
Nedělní koňské pohádky ve
starobylém kočovném divadelním
voze v areálu muzea Švýcárna.
V případě nepříznivého počasí se
produkce přesouvá do vnitřních
prostor muzea.
Vstupné 60,- Kč

Péče o duševní zdraví
Centrum duševního zdraví v Chrudimi, které zřizuje nezisková organizace Péče o duševní zdraví, organizuje pro klienty
(kromě individuálních) také skupinové aktivity. Klienti se pravidelně scházejí v klubu Polárka, kde mají možnost sdílet
svoje zkušenosti s duševní nemocí, a třeba si i něco hezkého vyrobit. Pod vedením psycholožky probíhají tréninky
kognitivních a metakognitivních funkcí. Pro rodinné příslušníky klientů funguje svépomocná rodičovská skupina.
Sdružují se zde lidé, které spojuje nejen láska a zájem o své blízké, ale i jejich diagnóza závažného duševního
onemocnění. Na podzim se po dlouhé „kovidové“ odmlce
plánuje Rekondiční pobyt pro klienty a 22. září se v rámci
Týdnů duševního zdraví naladíme na hudební vlnu při
multižánrovém hudebním odpoledni.

Letní inspirace z Farmy Slunečný Dvůr

Živí koníci, letos též kobylka Brita s hříbátkem, jsou na Farmě již zažitými obyvateli.
Léto 2022 ale přivítalo dvacetihlavé stádo pro fenomén dneška – hobbyhorsing.
Plyšová hlava na tyči, Vaše nohy a napodobování klasických jezdeckých disciplín – to
je hobbyhorsing. Skáče se přes překážky parkur, utíká mezi westernovými barely,
baletí při krasoježdění, stíhá při dostihu po dráze s umělým povrchem. Ambicí lidí
z Farmy Slunečný Dvůr je učinit z hobbyhorsingu zábavu pro celou rodinu s malými
a ještě menšími dětmi.
Aktuality na facebooku
Farmy Slunečný Dvůr.

Romantické spaní 365 dnů v roce bez strachu z počasí? To je „střecha pod střechou“,
zkolaudovaná novinka k ubytování na Farmě Slunečný Dvůr. Glamping – glamour
camping- je autentické spaní v boxech pro koně – v českém vynálezu – originálních
stanech s podsadou. K deseti stanům pro celkem 20 hostů je k dispozici též malá
kuchyňka a koupelny – z toho jedna bezbariérová. Bezbariérové jsou ostatně i stany.
Vlastní spacáky jsou jistotou – víte, v čem spíte. Po probuzení beze strachu
z promáčeného stanu v blátivé trávě na hosty čeká snídaně v Bistru Slamák.
Více informací na
www.sunnyfarm.cz

Informace z MAS

SA M

Během měsíce května proběhlo hodnocení žádostí o dotaci, které žadatelé přihlásili do 6. výzvy Programu rozvoje
venkova. Mezi úspěšnými projekty, které byly doporučeny k registraci na regionální odbor SZIF, jsou Cvičební prvek
Svídnice, Pořízení nůžkových párty stanů a pivních setů pro podporu společenského života v obci Čankovice, Mobilní
zařízení pro kulturní či spolkové akce pro veřejnost a Podpora spolkových činností | pořízení sportovního
a technického vybavení. Dále byla vyhlášena 7. výzva Programu rozvoje venkova se zaměřením na Fichi 5 Rozvoj
zemědělské infrastruktury. Příjem žádostí trvá do 30. 6. 2022.
Příprava projektové žádosti do Operačního programu Zaměstnanost+, kterou
bude MAS podávat za celé své území, získává jasnější obrysy. Žádost o dotaci,
kterou společně s vybranými partnery připravujeme, bude vytvořena na základě
podmínek stanovených ve výzvě. Konkrétní znění výzvy pro podávání žádostí
Novinky a aktuality z
z
info
MAS Chrudimsko
o dotaci v rámci OPZ+ není doposud známo.

Benefiční koncert na podporu
domácí hospicové péče Oblastní
charity Chrudim
Oblastní charita Chrudim letos oslaví 30. výročí své
působnosti v Chrudimském regionu a v rámci oslav se
v neděli 11. září uskuteční benefiční koncert na podporu
domácí hospicové péče. Všechny tímto srdečně zveme do
kostela Nanebevzetí Panny Marie v Chrudimi v 18 hodin, kde
vystoupí v komorním obsazení orchestr Bohemian Symphony
Orchestra Prague a světoznámá česká operní pěvkyně
Noema Erba.
Vstupenky budou v předprodeji od 1. července
v Informačním centru na Resselově náměstí a v Občanské
poradně Oblastní charity Chrudim v Radoušově ulici 1420
v Chrudimi. K dispozici budou základní vstupenky za 190,- Kč
nebo s benefičním výtěžkem
na
podporu
domácí
hospicové péče za 350,- Kč.
Aktuality z
Oblastní charity
Chrudim

Plakát k akci naleznete na poslední
straně Informačních listů.

Hurá na Výlet!
Chrudimský Spolek Hurá na výlet je připraven
zpestřit program Festivalu Loutkářská Chrudim
a během jeho konání otevře ve svých
prostorách Hurá kavárnu.
Kavárna „Hurá café“ bude otevřena ve tři
festivalové dny – v pátek 1.7, v neděli 3.7
a v úterý 5.7.2022, a to vždy od 16:00 do
cca 22:00.
Pro hosty zde bude připraveno pohoštění
a také bohatý kulturní program, který zajistí
lidoví muzikanti z Chrudimi a okolí.
Místem konání akcí je náměstíčko naproti
Muzeu – u centra Hurá proStory na adrese
Široká 29 v Chrudimi.
Neváhejte – vypravte se na Loutkářskou
Chrudim a zastavte se u nás si zazpívat anebo
třeba zatancovat.
Spolek organizuje výlety pro seniory, ale Hurá
café je tu pro všechny!
Informace z Hurá na Výlet!

Na číslo Podzimní informačních listů se můžete těšit na začátku školního roku.
Zveřejněno dne 27. 6. 2022. Vydání informačních listů neprochází jazykovou úpravou.

