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Úvodní slovo
Zdravíme Vás všechny v roce 2022 a přinášíme vám jarní vydání Informačních
listů. Za chvíli to přijde a nastane jedno z nejkrásnějších období v roce. Období,
kdy se všechno rozsvítí, prohřeje. Končí zima, příroda se probouzí a jarní

sluníčko začíná ze země vytahovat první květiny. Vítání jara je
spojeno i s různými zvyky a svátky. Na toto období připadají i svátky
jara – Velikonoce. Přejeme vám, ať je pro nás všechny příchod jara
spojen s nadějí v nový život, optimismus a tvořivé síly.
Vítej, jaro, mezi nás!
Šárka Trunečková, předsedkyně MAS Chrudimsko

Den Země 2022
Po dvou letech se s vámi rádi potkáme na osvětové akci zaměřené
na téma životního prostředí. Den Země si můžete přijít užít v úterý
26. dubna od 9:30 do Klášterních zahrad.
Předběžný pódiový program:
9:30 Zahájení Dne Země
9:45 „Dračí pohádky“ v podání loutkového divadla AHOJ Libora Štumpfa
13:30 Jan Petráš (Popleta) „Kabaret s Mimoněm“
15:00 Hudební vystoupení kapely Wječná žízeň
16:15 Bluesrockové kytarové duo Dancing Barefoot z Chrudimi
Připravili jsme pro vás i letos dílny tradičních lidových řemesel. Ve stáncích se představí výrobci místních a regionálních
certifikovaných produktů nejen ze Železných hor, výrobky ze skla, keramika, kované šperky, produkty z rakytníku, oříšky,
včelí produkty, bylinné čaje, trdelník apod.
Připraveny budou hry, workshopy a dílny např. u Střední školy zemědělské a Vyšší odborné školy Chrudim, Ekocentra
Palety, Momo Chrudim, o. p. s., Městských lesů Chrudim, Regionálního muzea v Chrudimi, DDM Chrudim, Zeleného
domu Chrudim, Mama klubu Chrudim a Informačního střediska EU Europe Direct Pardubice apod. Chybět nebude ani
stánek naší MAS Chrudimsko.
Program bude zaměřen jak na české tradice, tak i na aktivity, které se vztahují k tématu ochrany klimatu, předcházení
vzniku odpadů, zadržování vody v krajině apod.
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V současné době na MAS probíhá hodnocení projektů 6. výzvy Programu rozvoje venkova,
ukončené dne 22. 3. 2022. Celkově bylo do výzvy přihlášeno 5 projektových žádostí.
Dále se MAS v těchto dnech zabývá přípravou nového programového období 2021–2027.
Především sbíráme podklady pro Operační program Zaměstnanost+, u kterého očekáváme
vyhlášení výzvy v polovině roku 2022. K této aktivitě bude uspořádán seminář, který se uskuteční
25. 4. od 10 hodin v kanceláři MAS, Resselovo náměstí 77. Podrobnější informace na webu MAS.

Regionální muzeum v Chrudimi srdečně zve
600+1 rok od tažení Jana Žižky
východními Čechami 1421
11. 3.–29. 5. 2022

Na jaře roku 1421 uspořádali husité velké vojenské tažení
východními Čechami, při kterém ovládli podstatnou část
tohoto území. Mezi města, která tehdy obsadili a připojili
ke svému svazu, patřila také
Chrudim. Výročí této události,
která zasáhla nejen město, ale
i celý region, jsme si
připomněli v loňském roce.
Vzhledem k protiepidemickým
opatřením však byla výstava
přesunuta na letošní rok.

Tajemství půdy
8. 4.–30. 6. 2022

Výstava Tajemství půdy
představí málo známý
židovský zvyk odkládání
předmětů, které již neplní svou roli v náboženském
životě židovské obce. Tento zvyk se označuje jako
geniza. Židovské muzeum v Praze se průzkumu geniz
věnuje od 90. let 20. století. Východní Čechy jsou
oblastí na genizové nálezy velmi bohatou. Některé
z nich, ale i ty z jiných lokalit, přenesou návštěvníky do
míst dnes již většinou opuštěných modliteben
a seznámí návštěvníky s dalšími zvyky židovského
náboženství.

10 let Geoparku Železné hory
Geopark Železné hory zve na další akce, které se konají v rámci oslav deseti let od založení.
6. ročník tradičního chrudimského rýžování
28. 5. 2022 od 9 do 13 hodin

náhon za divadlem K. Pippicha
Tradiční chrudimské rýžování proběhne opět za divadlem
v městském náhonu. Součástí akce je šperkařská dílna,
takže vyrýžované poklady si budete moci vložit do šperku.
Zajištěno bude i občerstvení a pivo IRON.
- vstupné ZDARMA
- letní počasí zajištěno
- doporučujeme vzít s sebou boty do vody
Koncert „Drum For Fun” ve stolanském lomu
10. 6. 2022 od 20:30

lom Stolany, parkování u školy
Přijďte si poslechnout bubenickou show chrudimské
skupiny „Drum For Fun”. Zažijte magickou atmosféru
bubnů jen za svitu ohně. Koncert se koná v lomu
u Stolan cca 1 km od školy.
- v případě nepříznivého počasí se koncert nekoná
- vstupné ZDARMA
- délka konání cca 30 minut

Regionální produkty
Výrobky a produkty pocházející z území
MAS Chrudimsko a MAS Železnohorský
region se mohou ucházet o značku
ŽELEZNÉ HORY regionální produkt®. Tato značka
garantuje zejména místní původ výrobku a vazbu na
region Železných hor, ale také jeho kvalitu a šetrnost
k životnímu prostředí.
V rámci Informačních listů Vám postupně představíme
držitele regionální značky na našem území.
Pokud byste se chtěli do certifikace regionálních
produktů zapojit a nebo se ve vašem okolí nachází
produkt, který by si regionální značku zasloužil, navštivte
naše internetové stránky, kde naleznete podrobnější
informace.

Pardubický kraj vyhlašuje výzvu
pro obce na pořízení AED
Rada Pardubického kraje na svém jednání dne 7. 3.
2022 schválila vyhlášení dotační výzvy na pořízení
automatizovaných externích defibrilátorů (AED) pro
obce do deseti tisíc obyvatel. Celkově má kraj na tyto
účely vyčleněno 600 tisíc korun. Výše poskytnuté
podpory na jeden projekt může činit maximálně
40 tisíc korun.
Žádosti o dotaci je možné podávat od 11. 4. do 6. 5.
Poskytnuté finanční prostředky v dotačním
programu musí být vynaloženy
a
prokazatelně
uhrazeny
příjemcem v období od 1. 1.
2022 do 31. 10. 2022.
Více informací k
dotačnímu titulu

– Alternativní jídelna v centru Chrudimi, sociální firma
Kruh zdraví je tu s Vámi již 11 let. Kromě toho, že jsme sociální firma
a zaměstnáváme osoby s nevýhodou na trhu práce, poskytujeme Vám zdravé
celodenní stravování. Nejdůležitější je pro nás vysoká kvalita surovin pro přípravu
našich sezónních pokrmů. Tyto kvalitní regionální suroviny nakupujeme převážně
od místních producentů. Sami máme registrované již dva výrobky s regionální
značkou. Je to náš celožitný kváskový chléb a také náš celozrnný plněný
závin. Oba tyto produkty jsou mezi našimi zákazníky již dlouhodobě oblíbené,
což nám dělá velkou radost.
Situace ve společnosti v uplynulých dvou letech nám ukázala, že je důležité
nejenom vařit, ale také poskytovat podporu pro rodinné zdravé vaření.
Přestěhovali jsme se do nového prostoru, který nám umožní komfortnější
prostředí pro naše hosty a také možnost prodeje regionálních výrobků a
propojování regionálních producentů.
Srdečně Vás zveme na škaredou středu a zelený čtvrtek do naší jídelny, kde Vám
nabídneme na Váš velikonoční stůl kromě našich výrobků i další regionální produkty
(např. sýry z Kraskova, pivo ze Žlebských Chvalovic, levandulové dobroty od Olinky).
Otevřeno máme od 7,30 do 15,30 hodin a těšíme se na Vás.
Provozovnu Kruhu zdraví naleznete na adrese:
Nerudova 940, 537 01 Chrudim

Aktuální nabídku jídel a
veškeré informace o Kruhu
zdraví naleznete na FB
@kruhzdravi.

Péče o duševní zdraví nabízí pomoc
i skrze metakognitivní tréning
Ve středisku Péče o duševní zdraví v Chrudimi
probíhal od listopadu 2021 do ledna 2022
metakognitivní trénink pod vedením psycholožky
Mgr. Nikoly Dymáčkové. Jeho cílem bylo pomoci
klientům, kterým do života vstoupila schizofrenie,
aby si uvědomili poruchy při vnímání skutečnosti
a mohli tak žít plnohodnotnější život. Během
tréninku si klienti mezi sebou vytvořili příjemnou
atmosféru, ve které nechyběla spolupráce
a vzájemná podpora. Metakognitivní trénink bude
ve středisku PDZ v Chrudimi probíhat i v roce 2022,
a to v klubových prostorách na adrese Městský park
828, 1× týdně, v uzavřené skupině až 8 klientů.

Odkaz na kompletní
tiskovou zprávu

Podpora komunity
rodičů předškolních dětí
Již 2. rokem realizujeme v Chrudimi projekt, jehož aktivity
se zaměřují na podporu rodičů předškolních dětí, které
zpravidla nechodí do mateřské školy. Do 1. třídy pak
nastupují nepřipravené. Cílem je podporovat rodiče tak,
aby dovedli své děti rozvíjet a aby pochopili důležitost
předškolního vzdělávání. Pro komplexní řešení situace
dětí ze sociálně znevýhodněného prostředí je potřeba
spolupráce místních aktérů. Proto organizujeme
společná setkání se zástupci mateřských škol, oddělení
sociálně-právní ochrany dětí, oddělení školství a jiných
neziskových organizací. Realizace projektu byla
zkomplikována protiepidemickými opatřeními, přesto se
dosud podařilo podpořit téměř 40 rodičů.
Projekt Podpora komunity rodičů předškolních dětí je
spolufinancován z prostředků EU, Operační program
Zaměstnanost.

Letní tábory Kroužků
KROUŽKY VÝCHODNÍ ČECHY o.p.s. navazují na tradici úspěšných Vědeckých
příměstských táborů v Chrudimi, které byly realizovány v rámci OPZ přes MAS
Chrudimsko. Pro letošní roky byly vypsány termíny pro příměstské Vědecké
pokusy I. v termínu 18. – 22. 7. a Vědecké pokusy II. v termínu 1. – 5. 8. na
osvědčeném místě - Střední škola zdravotnická a sociální Chrudim. Jako
doplněk k vědeckému programu se mohou děti těšit na metodiku záchranáře
112.
Kompletní nabídku táborů a přihlášky naleznete na www.krouzky.cz.

Šance pro Tebe

Odkaz na novinky
ze Šance pro Tebe

Šance pro Tebe působí v Chrudimi již více než 20 let. Pomáhá lidem v obtížné životní situaci
a vedle toho se podílí na kulturních či volnočasových aktivitách.
V rámci organizace provozujeme mimo jiné sociální podnik Šicí dílnu s obchodem „Ušito s šancí“, kde formou
tréninkových pracovních míst poskytujeme sociálně a kulturně znevýhodněným lidem praxi pro získání pracovních
zkušeností a lepší uplatnění na trhu práce. Obchod Šicí dílny nabízí široký sortiment látkových předmětů a potřeb nejen
do domácnosti. Nachází se na adrese Fortenská 138, Chrudim.
Aktuálně reagujeme na současné problémy týkající se válečného konfliktu na Ukrajině. Šance pro Tebe stojí a vždy stála
na straně demokratických hodnot, nenásilí a pomoci těm, kdo čelí útlaku a bezpráví. S narůstajícím množství nově
příchozích občanů ukrajinské národnosti nabízíme pomoc těm, kdo ji potřebují.

Na číslo Letních informačních listů se můžete těšit před letními prázdninami.
Zveřejněno dne 6. 4. 2022

