
Podzimní informační 

Cílem akce je podnítit zájem o aktivní trávení volného času
a podpořit současně i generační soužití rodin. Sraz
účastníků je v 8:30 hod. před areálem Letního stadionu    
 V Průhonech, odchod v 9:00 hodin.
Trasa:
Chrudim – Slatiňany – kolem parku ke Kočičímu hrádku –
rozhledna Bára v Městských lesích na Podhůře - 6 km         
 a zpět. Pro zpáteční cestu je možno využít linkového
autobusu - linka Seč – Chrudim, zastávka Podhůra – odjezd
14:19 hodin.
V cíli bude připraven hudební doprovod k tanci i poslechu,
drobné občerstvení.
Součástí akce je vyhodnocení nejmladšího a nejstaršího
účastníka a také nejpočetnější generační rodiny. Všichni
získají pamětní list se speciálním razítkem. Akci připravuje
Zdravé město a MA 21 společně s Klubem českých turistů
a Městskými lesy Chrudim. 

V průběhu letních prázdnin byla
společně s vybranými partnery
sepsána žádost o dotaci v rámci
Operačního programu Zaměstnanost+.
Žádost byla podána a v současné době
čekáme na schválení ze strany řídícího
orgánu. Do 7. výzvy Programu rozvoje
venkova, která byla otevřena v červnu
letošního roku, byla přihlášena jedna
žádost. Projekt Oprava povrchu polní
cesty na pozemku p.č. 1155 v k. ú.
Úhřetice - 1. etapa byl doporučen         
 k registraci na RO SZIF.  Integrovaný
regionální program (IROP) dostává pro
nové    programové    období     jasnější

obrysy.  Bylo definováno     
 7 oblastí, v rámci kterých
bude možné získat dotační
podporu. Aktuální informace
k průběhu příprav IROP
budeme pravidelně
zveřejňovat na webových
stránkách MAS.
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Pochod generací – sobota 8. října

Úvodní slovo

4/2022

Lenka Rybyšarová, místopředsedkyně MAS Chrudimsko
zástupce Krajské hospodářské komory Pardubického kraje

Vážení a milí přátelé,
nastává doba, kdy se všichni vracíme z dovolených a prázdnin zpět ke svým
povinnostem. Mnozí jsou vystaveni  náporu spojeného se začátkem  školního roku.
A přestože je podzim za dveřmi, jistě si každý z nás rád prodlouží léto třeba malým
výletem do okolí.                            Aby pro Vás byl tento čas co nejpříjemnější, přinášíme
Vám informace o podzimních akcích, k načerpání inspirace. Přejeme
Vám krásný slunný a teplý podzim plný pohody a spoustu příjemných
zážitků.

Pochod generací

https://maschrudimsko.cz/clanky/novinky
https://www.chrudim.eu/pochod-generaci/d-14011/p1=1979


se volnému času dětí a mládeže k předávání si svých znalostí a zkušeností. Každoročně     
 se volí nový pořadatel, který rozhodne, kde se akce bude konat. Pro letošní rok byla
pořadateli vybrána Skuteč.
„Po předchozích námi pořádaných ročnících jsme chtěli účastníky přivést do nového
prostředí. Díky bohaté základně dobrovolníků právě ve Skutči a značné podpoře města nám
to bylo umožněno,” říká předseda Altusu Martin Benák.
„Setkání proběhne během listopadového víkendu (11. - 13. listopadu). Pro účastníky jsou
připraveny  semináře, diskuze,  workshopy nebo i  výlety po okolí.  Celkem proběhne za celý 

Chrudimský Altus opět pořádá celostátní setkání

Už v letech 2010 a 2015 pořádal spolek Altus celostátní setkání pracovníků
s dětmi a mládeží (CVVZ) v Chrudimi.  Na této  akci se setkávají lidé věnující 

víkend až 200 jednotlivých programů, ze kterých si mohou účastníci
vybrat na webu akce www.cvvz.cz.“ doplňuje předseda dalšího
pořadatelského spolku SMT Skuteč Matěj Zelinka. 
Akce je určena pro členy organizací pracujících s dětmi a mládeží jako
jsou volnočasové i sportovní spolky, střediska volného času či DDM.
Vzhledem k obsáhlému množství témat ji můžeme doporučit
každému, kdo se těmito aktivitami zabývá a má zájem se něco nového 

 
dozvědět, inspirovat se, motivovat a něco nového       
 se naučit a zažít.
Registrace je možná na webu akce. Akce se koná         
 za podpory Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy     
a Pardubického kraje a pod záštitou hejtmana
Pardubického kraje Martina Netolického.

Registrace na
akci a podrobné
informace

10 let Geoparku Železné hory

Regionální muzeum v Chrudimi
– přednáška RNDr. at. Mgr. Tomáše
Pavlíka

Geopark dříve a nyní

13. 10. 2022 od 17 hod.

Regionální muzeum v Chrudimi 
– přednáška RNDr. Daniela Smutka

Za sopkami a rudami Železných hor -
Exkurze pod vedením geoparku

Mytické nestvůry v přírodě
Chrudimska 

10. 11. 2022 od 17 hod.22. 10. 2022

- odjezd od divadla Karla Pippicha v 8:30
- návrat v 15:00
- vstupné 100,- Kč/osoba
- rezervace předem v muzeu

Podzim v geoparku je letos ve znamení  vrcholících oslav 10ti  let
od jeho založení.  V  Regionálním  muzeu  v  Chrudimi můžete až
do 13. 11. navštívit výstavu „Miliony let v Železných horách“ 
a bohatý doprovodný program. 

https://www.cvvz.cz/
http://www.cvvz.cz/
https://www.facebook.com/events/464130439058255/?ref=newsfeed
https://www.facebook.com/events/3277439212534347/?acontext=%7B%22event_action_history%22%3A[%7B%22surface%22%3A%22page%22%7D]%7D
https://muzeumcr.cz/cz/doprovodne-akce/verejnost/item/1229-prirodovedny-podzim-s-muzeem
https://muzeumcr.cz/cz/pripravujeme-3/item/1183-miliony-let-v-zeleznych-horach-10-let-narodniho-geoparku-zelezne-hory


Do 30. listopadu 2022 probíhá akce Milostivé léto II, tedy možnost splatit exekuce bez úroků!

Fyzickým osobám, které mají dluh vůči státu a jiným veřejnoprávním věřitelům vymáhaný soudním exekutorem,
se otevírá druhá možnost splatit svůj dluh zjednodušeným a finančně úsporným způsobem. Dlužník, který se
nachází v exekuci, zaplatí pouze jistinu dluhu (původní dluh) a částku 1.815 Kč s DPH. Zbytek dluhu mu bude
odpuštěn.
Vedoucí občanské poradny Iveta Bakešová k probíhající akci doplňuje: „Občanská poradna Oblastní charity
Chrudim poskytuje pomoc osobám v tíživých životních situacích. Mnozí přicházejí právě s finančními problémy,
které prohloubil

Přírodovědný podzim v Regionálním muzeu v Chrudimi

Pro všechny milovníky přírody připravilo Regionální muzeum v Chrudimi ve
spolupráci s Agenturou ochrany přírody a krajiny v Pardubicích, Správou
Chráněné krajinné oblasti Železné hory v Nasavrkách, Národním geoparkem
Železné hory a Základní uměleckou školou v Chrudimi na letošní podzim hned
tři jedinečné výstavy.
Výstavy s názvem Rezaví? Nerezaví!, Miliony let Železných hor a Cestou
necestou, lesem nelesem jsou vztaženy na přírodu Železných hor.
Pro širokou veřejnost je připraven i doprovodný přednáškový cyklus a exkurze
po přírodních a geologických památkách Železných hor.

Více informací naleznete na www.muzeumcr.cz.

Občanská poradna Oblastní charity Chrudim nabízí
pomoc při využití akce Milostivé léto II

Občanská poradna
Oblastní charity
Chrudim

které prohloubila koronavirová krize a nyní
zdražování cen potravin a energií. Díky Milostivému
létu mohou dostat šanci se alespoň z některých
dluhů dostat.“
Se sepsáním žádosti a dalšími náležitostmi vám
bezplatně a anonymně pomůže Občanská
poradna Oblastní charity Chrudim (Radoušova
1420, Chrudim), kterou můžete navštívit osobně
nebo ji kontaktovat na telefonním                  
 čísle   704 675 408   či   e-mailem   na
poradna@charitachrudim.cz.

Foto: Petra Dvořáková

https://chrudim.charita.cz/jak-pomahame/obcanska-poradna/
https://muzeumcr.cz/cz/


Geocashingová hra  „Kde se to tu vzalo?“

Geopark Železné hory zve všechny zvídavé nadšence na dobrodružnou výpravu za poznáním minerálů         
 a zkamenělin. Tato aktivita je jako stvořená pro zpříjemnění podzimních dnů.

Webová
stránka hry

https://www.geoparkzh.cz/cs/geoturistika/kde-se-to-tu-vzalo/


Zájemcům o staré mýty, milovníkům přírody, studentům a učitelům, obyvatelům a návštěvníkům našeho regionu         
i dalším čtenářům je určena kniha Vestan s podtitulem Mytologické postavy v přírodě národního geoparku Železné
hory. Autorem je geolog a religionista RNDr. Mgr. Tomáš Pavlík. Publikace na příkladu přírodně velmi pestrého
geoparku Železné hory, který se prostírá mezi Chvaleticemi, Heřmanovým Městcem, Chrastí, Novými Hrady,
Hlinskem, Chotěboří, Ronovem nad Doubravou a zasahuje i na Sečsko, Nasavrcko, Skutečsko a  Prosečsko,   
 popisuje vztahy bohů, hrdinů a různých netvorů z antických a dalších mýtů k minerálům, rostlinám,               
khoubám 

Zrekonstruovaný zámek ve Slatiňanech láká návštěvníky již více
než století. Prohlídky hodnotných sbírek porcelánu, skla či obrazů
se konaly již za knížete z Auerspergu, když zrovna nebyl s rodinou
doma. Dnes bohatě zařízené interiéry doplňuje příběh celého
zámku, který si návštěvníci mohou užít na několika prohlídkových
trasách a při speciálních akcích. Již v říjnu to bude putování po
technických vymoženostech od zámeckého sklepa po půdu nebo
komentovaná prohlídka obnovené zahrady. Ani v zimním období
zámek ve Slatiňanech nespí a jeho interiéry si můžete projít na
nově otevřené zimní prohlídkové trase restaurovanými interiéry,
ve kterých prožijete osudy bývalých majitelů v období pádu
monarchie a za první republiky. V adventním období se můžete
těšit na prohlídky s vánočním motivem.

Zámek je otevřen:
říjen: čt–ne 10–15 hodin
listopad - březen: čt–so 10–15 hodin

A co vás čeká na zámku ...

Kalendář kulturních akcí a aktuální
návštěvní doba je uvedena na
webových stránkách zámku.

Nová kniha o našem regionu, ale s velkým
tematickým přesahem

houbám a živočichům vyskytujícím se v Železných horách. V předmluvě knihy píše zoolog RNDr. Evžen
Kůs: „Rozsáhlé kompendium nazvané Vestan je studnicí informací, kde si každý zájemce najde něco
zajímavého a poučného. Úžasné množství fakt a bájných mytických příběhů je zachováno i pro příští
generace v literární podobě a za to autorovi i vydavateli patří obdiv a poděkování.“
Součástí téměř dvousetstránkové knihy jsou rozsáhlé rejstříky obsahující více než tisíc jmen
mytologických postav a obdobný počet názvů nejrůznějších přírodnin. Text je doprovázen množstvím
perokreseb. Publikace je dostupná například v turistických informačních centrech nebo u vydavatele,  
 ve Vodních zdrojích Chrudim (U Vodárny 137, 537 01 Chrudim, vz@vz.cz, 469 637 101).

Publikace Vodních
zdrojů Chrudim
spol. s r.o.

Přijďte si poslechnout poutavé vyprávění
našich hostů, kteří nabídnou nejen
povídání a zážitky z cest, ale i krásné
fotografie. Těšit se můžete do konce roku
na Slatiňáka, Kamila Urbánka, a to 13. 10. 
 s vyprávěním o Nepálu, v listopadu na
Michaelu Hrdou, která popovídá           
 o problémech, které na jejich cestách po
světě zažila a posledním letošním
cestovatelem bude 1. prosince Tomáš
Kubeš a Rumunsko.

Cestovatelské večery
ve Slatiňanech

Více informací na
stránkách
Informačního centra
Slatiňany

Foto: Romana Indrová Semelková

https://www.vz.cz/pro-verejnost/publikace/#publikace
https://www.zamek-slatinany.cz/cs
http://infocentrum.slatinany.cz/


Již 9. rokem RK centrum (společný projekt organizací Amalthea z. s. a energeia o. p. s.) rozvíjí a realizuje rodinné
konference v Pardubickém a Královéhradeckém kraji. Rodinné konference jsou komunitním rozhodovacím
nástrojem. Ačkoli se jedná o přirozený model, je v pojetí sociální práce stále inovativní. V čem jsou rodinné
konference jiné? Právě v důrazu na důvěru v rodinu, v její schopnost vyřešit tíživou situaci vlastními silami. Víra  
 v sílu rodiny spolu s naší 9letou praxí nás posiluje v přesvědčení, že jsme se vydali na správnou cestu.  Rodina
zná svou situaci nejlépe a pokud se jí dostane podpory, právě ona přichází na své řešení, které je funkčnější než
jistě dobře míněné rady a plány odborníků. Otáčí se zde role odborníka, právě rodina jím je! Pokud se blíží či již
nastala   intervence do  rodinného  systému  ze  strany  státu,  je  zapojení široké rodinné sítě do   řešení klíčové. 

RK centrum - realizace a rozvoj rodinných konferencí

Na naší cestě jsme měli možnost seznámit se se silnými příběhy i s řadou
lidí, kteří nejsou lhostejní k osudu dětí a nabízejí svoji pomoc a podporu,
aby zmírnili negativní dopad krize na život dětí. Díky rodinným
konferencím se např. předešlo odloučení dětí od biologické rodiny,
několik dětí se vrátilo z dětského domova, široká rodina se zapojila do
péče o děti. Nezbavujme rodinu odpovědnosti v rozhodovacím procesu   
 a nepřebírejme za ni aktivitu! Chce to odvahu, která se vyplatí! Více
informací na www.rk-centrum.cz.

Hřebčín Slatiňany

Hřebčín Slatiňany, kde jsou chováni starokladrubští vraníci, je od roku 1992 nedílnou součástí Národního
hřebčína Kladruby nad Labem. Vedle chovu starokladrubského koně nabízí hřebčín také prohlídky stájí, jejich
součástí je kočárovna s historickou postrojovnou knížecího rodu Auerspergů. I přesto, že hřebčín ve Slatiňanech
zavírá pro veřejnost úderem posledního říjnové dne, své brány již tradičně otevře 26. - 27. prosince. Můžete se
těšit na komentované prohlídky – Zimní království starokladrubských koní.  

Hřebčín Slatiňany a starokladrubští vraníci

https://www.rk-centrum.cz/
https://www.rk-centrum.cz/
https://www.nhkladruby.cz/slatinany-hrebcin#126


Tuněchodské selské mléko

První zemědělská, a. s. Tuněchody byla založena
jako akciová společnost v roce 1993. V současné
době    obhospodařuje    1500   ha     orné     půdy. 
Společnost se zabývá rostlinnou i živočišnou výrobou. Produkuje pšenici,
ječmen, žito na námel, řepku, cukrovou řepu, kukuřici, hrách, brambory,
vojtěšku a jetel. První zemědělská Tuněchody chová cca 1050 kusů dobytka,  
 z toho 400 kusů dojnic. Produkuje mléko i maso. Mléko zpracované šetrnou
pasterací je určeno pro přímou konzumaci nebo k další kuchyňské úpravě.
Můžete ho zakoupit přímo v areálu společnosti. Během letních a podzimních
měsíců je možné do Tuněchod přijet pro brambory nebo cibuli z rostlinné
produkce. Na střediscích Tuněchody, Medlešice i Třibřichy existuje rozvoz
jídel, která jsou připravována ve vlastní jídelně. 

První zemědělská a.s.
Tuněchody - facebook

Na číslo Zimních informačních listů se můžete těšit před vánočními svátky.

Zveřejněno dne 27. 9. 2022. Vydání informačních listů neprochází jazykovou úpravou.

Muzeum vás v předvánočním čase zve do
„Skleněného království“ - prodejní výstavu
ručně zpracovaných skleněných květů,
figurek a šperků z českého skla. Těšit se
můžete i na zdobené perníčky, včelí
produkty, vánoční suvenýry a chybět nebude
ani ručně zhotovený SLAMĚNÝ BETLÉM.
Děti i dospělí mohou využít naše tvořivé
vánoční dílničky: zdobení perníčků, vytvoření
originální květiny, namalování vlastní ozdoby,
výrobu svícnů, přání a vánočních dekorací …
a to již v tradiční „ADVENTNÍ ČTVRTKY“
1., 8., 15. a 22. 12. od 8:00 do 17:00 hodin.

Těšíme se na vaši návštěvu.

Vánoce na Švýcárně

web Švýcárny Slatiňany

V sobotu 10. prosince 2022 jste srdečně zváni do Slatiňan
ke kostelu sv. Martina. V něm i jeho okolí na Vás čeká
zajímavý program včetně jarmarku s bohatou nabídkou
trhovců, jídla i pití. Těšit se můžete na pohádky pro nejmenší,
vystoupení dětí z Mateřské školy MOMO či Vánoční příběh   
 v podání divadelního spolku ACORD, do kostela jste zváni na
koncert Pěveckého sboru Bartoloměj či se můžete
zaposlouchat do vánočně laděných melodií v podání pana
Korečka, Berana nebo paní Klaudové. Nemůže chybět ale
rozsvícení vánočního stromečku za zpěvu koled dětí ze ZUŠ
Slatiňany. A nezapomeňte, pomůžete nám ozdobit vánoční
strom? Pro zájemce bude otevřen kostel sv. Martina             
 či vánočně ozdobený zámek.

Těšíme se na vaši návštěvu.

Vánoční jarmark

web Infocentra Slatiňany

https://www.facebook.com/statek.Tunechody
https://www.svycarna-slatinany.eu/
http://infocentrum.slatinany.cz/

