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Místopředseda sněmovny
J. Bartošek se zástupci mikroregionu

Podpora malých a středních podniků
v přijímání inovací
Pardubice – Regionální rozvojová agentura Pardubického kraje realizuje projekt INNOGROW, který je zaměřen na
zlepšení místních a regionálních programů v oblasti inovací a zvýšení konkurenceschopnosti malých a středních
podniků (dále jen v MSP) ve venkovských oblastech v Pardubickém kraji,
a to prostřednictvím zavádění inovativních metod, technologií a přijímáním
nových modelů podnikání.
Do projektu je zapojeno celkem
9 partnerů z 8 zemí EU, konkrétně
z Řecka, Itálie, Lotyšska, Velké Británie, Bulharska, Maďarska a Slovinska.
V rámci projektu je kladen důraz na
výměnu zkušeností a postupů mezi
regionálními aktéry s cílem zapracovat
získané zkušenosti a poznatky do regionálních politik a opatření zaměřených
na podporu malých a středních podniků a podnikání. Projekt INNOGROW je
z 85% spolufinancován z prostředků
Evropské unie, v rámci Programu Interreg Europe.
Cílovou skupinu projektu tvoří MSP
z venkovských oblastí ze sektorů: zemědělství, lesnictví, živočišná výroba,
rybolov, výroba – potravinářských pro-

Pojeďte na Zemi živitelku

duktů, nápojů, tabákových výrobků,
ubytovací a stravovací služby, zábava
a rekreace, energie a zdroje, a klíčoví
aktéři na poli inovací – zástupci samospráv, vzdělávacích institucí, agrárních
komor, organizací podporující podnikatelské prostředí, NNO.

Podnikatelům, z výše vyjmenovaných sektorů, může projekt přinést otevření možnosti regionálních/národních
investic v oblasti inovativních technologií a nových modelů podnikání,
zlepšení horizontální a vertikální spolupráce mezi MSP v oblasti prodeje produktů, identifikaci osvědčených postupů, příklady dobré praxe a úspěšných
modelů podnikání u MSP, transfer dobré praxe napříč konsorciem projektu od
partnerů, kteří jsou inovačními leadery
a mohou doporučit postupy již ověřené
funkčně, tržně i ekonomicky.
pokračování na str. 3

České Budějovice – srdečně vás zveme
na 44. ročník Země živitelky, který proběhne v termínu 24.–29. srpna 2017.
Tradiční výstava obnovy a rozvoje
venkova, rostlinné a živočišné výroby,
zemědělské techniky, potravinářské výroby, lesního a vodního hospodářství,
zahradnictví a pěstitelství, služeb pro
zemědělství letos nese motto „Budoucnost českého zemědělství a českého
venkova“
Pro starosty, místostarosty a zastupitele členských obcí Mikroregionu
Chrudimska proběhne tradičně společná exkurse. Odjezd bude ve středu 23. srpna ráno a návrat ve čtvrtek
24. srpna. První den nás čeká ekologicko-energetická exkurse, druhý den
je věnován celý návštěvě a zahájení
veletrhu. V loňském roce se starostové
setkali například s místopředsedou poslanecké sněmovny Janem Bartoškem.
Cena je stanovena na 900 Kč. Přihlášky s ohledem na zajištění ubytování do
20. června na malek@r36.cz.
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Program rozvoje venkova pro období 2014–2020 3 OTÁZKY PRO:
Primárním cílem programu je obnova, zachování a zlepšení ekosystémů závislých na zemědělství prostřednictvím zejména agroenvironmentálních opatření,
dále investice pro konkurenceschopnost a inovace zemědělských podniků, podpora vstupu mladých lidí do zemědělství nebo krajinná infrastruktura. Program
je také zaměřen na diverzifikaci ekonomických aktivit ve venkovském prostoru
s cílem vytvářet nová pracovní místa.		
Jednotlivá opatření se dále člení na podopatření a to je dále členěno na jednotlivé
operace.

ROMANA MÁLKA,
místopředsedu svazku Mikroregionu
Chrudimska a garanta Centra společných služeb Mikroregionu Chrudimska

Co byl největší „oříšek“ v rámci porady
centrům?
Těžko říci, podnětů od starostů máme
na stovky a postupně je vypořádáváme. Možná to bylo divoké prase v obci,
STRUKTURA PROGRAMU (OPATŘENÍ PRV)					
pohřební průvod v obci, ale také právní
M01: Předávání znalostí a informační akce					
postavení burzy oblečení s ohledem na
EET.
M02: Poradenské, řídící a pomocné služby pro zemědělství				
M04: Investice do hmotného majetku						
M06: Rozvoj zemědělských podniků a podnikatelské činnosti 			
M08: Investice do rozvoje lesních oblastí a zlepšování životaschopnosti lesů
M10: Agroenvironmentálně-klimatické opatření 					
M11: Ekologické zemědělství							
M12: Platby v rámci sítě Natura 2000 a podle rámcové směrnice o vodě		
M13: Platby pro oblasti s přírodními či jinými zvláštními omezeními			
M14: Dobré životní podmínky zvířat 						
M15: Lesnicko-environmentální a klimatické služby a ochrana lesů			
M16: Spolupráce								
M19: Podpora pro místní rozvoj z iniciativy LEADER
PRO JARNÍ KOLO ROKU 2017 (1.4.2017–15.4.2017)

Co bylo nejzajímavější?
Jednání se Správou státních hmotných
rezerv.
Co připravujete?
Dlouhodobě řešíme například propojení Bylan s Chrudimí, a to pro cyklisty
a chodce.
Děkujeme za rozhovor.
Více o Romanu Málkovi a jeho zprávy
naleznete na stránce:
www.roman-malek.cz

Socha lesního strážce
na Podhůře

Od loňského léta dohlíží na návštěvJSOU PLÁNOVÁNY VÝZVY PRO NÁSLEDUJÍCÍ OPERACE:				
níky rekreačních lesů Podhůra socha
lesního strážce. Socha vznikla z pahýlu
1.1.1 Vzdělávací akce								
starého dubu u lesní tělocvičny, který
1.2.1 Informační akce								
musel být vzhledem ke špatnému stavu pokácen. Z části kmene, která se
4.3.2 Lesnická infrastruktura							
ponechala stát, se o Svatojánské slav6.1.1 Zahájení činnosti mladých zemědělců					
nosti pod motorovou pilou zkušeného
6.4.1 Investice do nezemědělských činností					
řezbáře stala socha lesního strážce.
Těšíme se na vás na www.podhura.cz
6.4.2 Podpora agroturistiky							
6.4.3 Investice na podporu energie z obnovitelných zdrojů (bude vyhlašováno
dle disponibilní alokace) 8.6.2 8.4.2 Odstraňování škod způsobených povodněmi
8.5.2 Neproduktivní investice v lesích						
8.5.3 Přeměna porostů náhradních dřevin						
8.6.2 Technické vybavení dřevozpracujících provozoven				
16.2.1 Podpora vývoje nových produktů, postupů a technologií v zemědělské
prvovýrobě
M19: Podpora pro místní rozvoj z iniciativy LEADER
DŮLEŽITÉ ODKAZY
		
Webová stránka SZIF: https://www.szif.cz/cs/prv2014
		
Programový dokument PRV: https://www.szif.cz/cs/prv2014-prog_dokumenty
Přehled kroků k podání žádosti: https://www.szif.cz/cs/prv2014-jak_pozadat
Portál farmáře (pro podání žádosti): https://www.szif.cz/irj/portal/pf/pf-uvod
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Podpora malých
a středních podniků
v přijímání inovací
pokračování ze str. 1

Klíčový aktéři projektu INNOGROW
se jako partneři projektu budou podílet na vzniku akčního plánu, který bude
ovlivňovat přijímání inovativních postupů a projektů v Pardubickém kraji,
budou moci zvýšit kapacitu regionální správy v oblasti inovačních trendů
a nových postupů, to vše se záměrem
zvýšení konkurenceschopnosti MSP.
Schůzka klíčových aktérů projektu proběhne v září 2017.
Pokud Vás náplň projektu INNOGROW zaujala a chtěli byste se zapojit
např. do transferu dobré praxe, obraťte
se na realizační tým projektu: petra.
smuts@rrapk.cz nebo klara.stefancova@rrapk.cz. Více informací o Regionální rozvojové agentuře Pardubického
kraje naleznete na www.rrapk.cz a o
projektu INNOGROW na www.rrapk.cz/
projekt-innogrow.

Z činnosti Centra společných
služeb Mikroregionu
Chrudimska v oblasti
komunikace s politiky
Návštěva europoslance Tomáše Zdechovského v Chrudimi (na snímku)
a zajištění cesty po regionu.

RADÍME STAROSTŮM
Elektronická evidence tržeb – EET
EET se obcí skutečně netýká, jejich obchodních společností však
ano. EET se stala strašákem nejen pro
podnikatele, ale obavy z ní mají i obce.
Jak tedy na EET? Podle § 12 odst.
1 písm. b) zákona č.112/2016 Sb.,
o evidenci tržeb nejsou evidovanou
tržbou tržby územního samosprávného celku a příspěvkové organizace.
Tržby územního samosprávného celku jsou z evidence tržeb vyloučeny
jednoznačně a není třeba rozlišovat,
zda se jedná o příjem, který je předmětem daně z příjmů či nikoliv. Nicméně evidence tržeb se bude týkat
obchodních společností zřizovaných
obcí (př. Technické služby, Městské
lesy apod.). V případě jakýchkoliv
dotazů se můžete obrátit na metodickou podporu evidence tržeb Generálního finančního ředitelství:
e-mail: eet@fs.mfcr.cz
Zeptali jsme se za vás:
Je potřeba EET v případě akcí typu
burza dětského oblečení, které se konají dvakrát za rok?
Odpověď GFŘ: Pro evidenci tržeb není
rozhodné, jak často k akci dochází,
ale to, zda jde pro prodávajícího na
těchto akcích o příjem z podnikání.
Bude-li tržba realizována v hotovosti,
kartou nebo jiným obdobným způsobem a bude plynout podnikateli, budu
evidenci tržeb podléhat.
Bude podléhat EET vstupné a pronájem na výstavě drobného zvířectva?
Odpověď GFŘ: Příjmy ze vstupného
spadají do třetí fáze od 1. 3. 2018.
Stejně tak z pronájmu stolů pro vystavovatele nebo z prodeje vlastních
zvířat.

PŘIPRAVUJEME
Návštěvu poslance Jiřího Miholy na
Chrudimsku (jaro 2017).

Nezisková organizace, jejích hlavní
činností je organizace setkávání fanoušků (např. starých automobilů,
fotbalového klubu apod.). Na akci se
prodávají vstupenky, dále jako vedlejší činnost nabízíme různé reklamní
předměty. Na akcích máme stánek
s občerstvením. Jedná se o jednu
až dvě akce ročně. Musíme mít EET?
Odpověď GFŘ: V tomto případě se
jedná o podnikání. Pokud tržby z vedlejší podnikatelské činnosti překročí
Finanční správou nastavené limity
vznikne povinnost evidovat tržby. Podrobnosti viz Metodický pokyn k aplikaci zákona o evidenci tržeb, který je
dostupný na webu etrzby.cz.
Škola je příspěvkovou organizací
zřizovanou obcí. Od dodavatele nakupuje pracovní sešity pro žáky, nákup projde pokladnou a posléze za
stejnou cenu škola prodá pracovní
sešity žákům. Obdobná situace je při
organizaci školních výletů, kdy škola
vybere peníze od žáků a poté zaplatí
za služby dodavatelů (doprava, ubytování, strava, vstupné). Má škola povinnost evidovat?
Odpověď GFŘ: Podstatné pro posouzení uváděné situace je skutečnost,
komu plyne tržba. Pokud tržba plyne
škole, nepodléhá evidenci tržeb. Pokud škola zastupuje jiného podnikatele, záleží na tom, zda jde o přímé či
nepřímé zastoupení. V případě nepřímého zastoupení (např. komise) musí
evidovat škola, v případě přímého zastoupení (např. mandátní smlouva)
má evidenční povinnost zastupovaný.
V takovém případě má povinnost školu vybavit pokladnou s certifikátem
a tiskárnou.

Skákací hrad pro obce Mikroregionu Chrudimska se slevou 20 %
Pořádáte dětský den, oslavy obce nebo jinou akci pro děti?
Pro členské obce Mikroregionu Chrudimska je možné si pronajmout skákací hrad
pro děti. Cena obsahuje postavení hradu, obsluhu (dohled), uklizení hradu. Cena je
stanovena na základě čistého času provozu skákacího hradu na akci (započtená
hodina).
Akce do 3 hodin		
3.000 Kč
Každá další hodina
+ 750 Kč
Akce = 8 hodin		
5.490 Kč
Doprava 7 Kč (z Chrudimi a zpět). Pořadatel zajišťuje elektrickou přípojku 220 V.
Storno poplatek – do 10 dní před akcí zdarma, méně jak 10 dní – 1000 Kč. Sleva
20 % se netýká dopravy, ale pouze pronájmu hradu. Rezervace na produkce@r36.
cz či telefonu 608 823 132.
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Rodiny, máte již Rodinný pas Pardubického kraje
a čerpáte slevy?
Rodinné pasy Pardubického kraje je projekt na podporu rodin s dětmi. Jeho
podstatou je realizace systému poskytování slev a dalších výhod rodinám s dětmi
do osmnácti let věku.
Zapojení do projektu je pro rodiny zdarma. Na základě registrace je rodinám
(i neúplným tzn. také nesezdaným partnerům a jejich dětem, samoživitelům, osobám mající dítě v péči) vystavena karta Rodinné pasy, která je opravňuje k využívání slev. Podmínkou je trvalé bydliště v Pardubickém kraji a alespoň jedno dítě
do 18 let.
O Rodinný pas můžete bezplatně
požádat na webových stránkách:
www.rodinnepasy.cz

Kroužky ČR – Východní Čechy znáte ze škol
Kroužky ČR znáte ze škol, kde realizují volnočasové aktivity. Děti nemusí dojíždět do Chrudimi, a naopak lektoři přijedou do školy. Tento jedinečný koncept
přináší rozvoj dětí v místě, kde chodí do školy a kde bydlí.
Kroužky ČR – Východní Čechy jsou obecně prospěšná společnost, jejímž hlavním posláním je organizace zájmových kroužků přímo v mateřských a základních
školách ve východních Čechách. O krátký rozhovor jsme požádali Květu Štěrbovou.
Máte za sebou několikaletou úspěšnou
historii. Jak se na to díváte dnes?
Největší odměnou v naší práci je
především dětský úsměv a spokojenost nejenom dětí a rodičů, ale také
našich partnerských škol. Dbáme na
bezpečnost, a proto naši lektoři dochází za dětmi přímo do mateřských a
základních škol. Zájmová činnost dětí
tedy probíhá ve známém a bezpečném
prostředí mezi kamarády a rodičům tak
odpadá starost s doprovodem dětí na
kroužky. S každou partnerskou školou
jsme v úzké spolupráci, a tak můžeme
řešit individuální potřeby každého žáčka. Rodiče, „našich“ dětí dostávají automaticky email po každé odučené lekci,
kde je naši lektoři informují o činnosti
dětí na kroužku.
Kromě samotných kroužků děláte i další
akce?
Ano, pro děti organizujeme florbalové turnaje, taneční soutěže a Kroužkované podívané, kde děti ukáží, co hezkého se v průběhu pololetí na kroužku
naučily. Aktuálně připravujeme tradiční
a výjimečnou akci – Kroužky na křídlech naděje. Akce je určena na podporu
boje proti rakovině prsu a každoročně
probíhá ve spolupráci s Avonem. Ak-

tuálně u nás také probíhá přihlašování
na dětský Kroužkový letní tábor, který
probíhá již 4. rokem. Letos poprvé tábor proběhne v rekreačním středisku
Radost v Horním Jelením v termínu od
13. 8. do 19. 8. 2017, děti se mohou přihlásit na www.krouzky.cz.
Máte dost lektorů?
V průběhu celého školního roku přibíráme do našeho týmu nové lektory
a pedagogy na pozice lektorů zájmových kroužků! Zájemci nás mohou kontaktovat na e-mailu vychodni.cechy@
krouzky.cz.
Kroužky ČR – Východní Čechy naleznete na adrese: Klášterní 54 v Pardubicích či je můžete kontaktovat na telefonu 777 280 288 nebo 777 352 263,
na Facebooku je naleznete v profilu:
Kroužky východní Čechy
Děkujeme za rozhovor.

PODNIKATELÉ, PODPOŘTE
RODINY! ZAPOJTE SE JAKO
SLEVOVÉ MÍSTO.
Proč se stát poskytovatelem
slev v síti Rodinné pasy?

Zapojením do projektu se stáváte
poskytovatelem slev pro více než sto
třicet tisíc rodin v rámci České republiky. Díky oblibě a úspěchu celého projektu stále přibývá registrovaných rodin,
a tím také Vašich potenciálních zákazníků, kteří se o Vás dozví nejen
prostřednictvím uživatelské databáze
zveřejněné na internetových stránkách
www.rodinnepasy.cz, ale také v časopise Rodinka či pravidelně zasílaném
e-magazínu. Kontaktujte nás na pardubice@rodinnepasy.cz a pošleme vám
bližší informace. Za zapojení do systému a ani jeho provoz neplatíte nic. Podporujte rodiny v Pardubickém kraji.

Vydavatelé školních
a oddílových časopisů se mohou
přihlásit do soutěže Školní
časopis Pardubického kraje 2017
Chrudim – Do krajského kola soutěže
o nejlepší školní časopis v Pardubickém kraji se mohou až do 10. dubna
hlásit všichni vydavatelé školních, oddílových či klubových časopisů vydávané
v Pardubickém kraji. Akci pod záštitou
vicepremiéra Pavla Bělobrádka, europoslance Tomáše Zdechovského a radního Pardubického kraje Pavla Šotoly
pořádá spolek Altus.
„Jsem rád, že mladí lidé mohou tvořit zajímavé články a vyjadřovat tak i
svoje názory,” řekl vicepremiér Pavel Bělobrádek, který převzal záštitu nad akcí.
Přihlášení časopisů je velmi jednoduché. Stačí na stránkách www.osaltus.
cz zaregistrovat elektronicky časopis
a poslat dvě ukázková čísla na adresu
Altus, z.s., Strojařů 1387, Chrudim.

Vicepremiér
Pavel
Bělobrádek
(uprostřed) na návštěvě v Chrasti u starostky Martiny Lacmanové (stojící na
snímku) převzal v letošním roce záštitu
nad touto tradiční akcí.
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Centrum společných služeb
Mikroregionu Chrudimska nabízí
PORADENSKÉ CENTRUM PRO OBCE
• pro starosty, místostarosty, zastupitele a zaměstnance obecních úřadů a pro zástupce obcemi zřízených organizací
• dotazy a informace z oblasti veřejné správy (samosprávy a přenesené státní správy)
• přednostně e-mailem, osobně či telefonicky
INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ
• vydáván CSS 1x za 6 měsíců
• základní informace o mikroregionu a CSS
• informace o rozsahu poskytovaných služeb CSS
• odkazy na informace o poskytovaných službách občanům různými organizacemi a institucemi
(sociální, zdravotní služby aj.)
PROJEKTY
• evidence projektů obcí a svazku obcí a jejich aktualizace
• poradenská podpora při jejich realizaci
SETKÁNÍ A ŠKOLENÍ
• organizace setkání a školení starostů a dalších volených zástupců obcí a zaměstnanců dle potřeb
• školení pracovníků CSS za účelem zvýšení kvality poskytovaných služeb
PORADNA PRO OBČANY
• základní poradna pro občany obce – kam se obracet, jak postupovat
• zprostředkování setkání s poslanci za Pardubický kraj
• podněty a žádosti, které se týkají rozvoje území
DŮLEŽITÉ KONTAKTY
Mikroregion Chrudimska se sídlem na Městském úřadě v Chrudimi, Resselovo nám. 77, 537 01 Chrudim
www.mikroregionchrudimsko.cz
Roman Málek, MBA: tel. +420 731 561 465, malek@r36.cz
Mgr. Naděžda Gutzerová: tel. +420 723 004 397, gutzerova@r36.cz

Projekt „Posilování administrativní kapacity obcí na bázi meziobecní spolupráce“, zkráceně také „Centra společných služeb“ (CSS), reg. č.: CZ.03.4.74/0.0/0.0/15_019
/0003017, je novou aktivitou SMO ČR. Navazuje na úspěšný projekt „Meziobecní spolupráce“ realizovaný od května 2013 do listopadu 2015.

Partneři zpravodaje, díky kterým je zpracování, tisk a distribuce zpravodaje zdarma 		

„Pokud jsme v něčem

úspěšní, není to práce,
je to životní styl.“
(A. Granatelli).

Srdečně zveme na košt vín!
Pátek 28. dubna, pátek 26. května
a pátek 16. června 2017.
Více na www.ChrudimskaSatlava.cz

FANATIC GYM – první fitko v Pardubickém kraji otevřeno 24 hodin denně!
Fanatic Gym, nová posilovna v centru
Chrudimi o rozloze 300 m2 a otevřena
24 hodin denně 365 dní v roce (pro majitele permanentek).
Jsme vybaveni moderními stroji, bežeckými pásy, spinningovými koly
a crossfit zónou. Měsíční permanentka
za 750 Kč vám umožní vstup po 24 hodin (+ jednorázově čip 150 Kč), 3 měsíce 1999 Kč. Jednotlivý vstup 85 Kč.
Více na www.fanaticgym.cz.

CZECH NEMO s.r.o.
Na Hrádku 1940
Zelené Předměstí
530 02 Pardubice
tel.: +420 603 809 522
info@realitysebastian.cz
www.realitysebastian.cz
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Přehled veřejných knihoven Mikroregionu Chrudimsko
Stav k 28. 2. 2017

MĚSTSKÁ KNIHOVNA CHRUDIM
Kontakt: 469 620 223, e-mail: posta@knihovna-cr.cz, web: knihovna-cr.cz
Oddělení dospělých čtenářů.
Otvírací doba: Út–Pá 8.30–18.00 , So 8.00–12.00 (kromě července a srpna)
Služby:
• výpůjčky naučné literatury a beletrie z volného výběru
• výpůjčky z fondu německých, anglických a francouzských knih
• výpůjčky starších čísel novin a časopisů
• prezenční výpůjčky posledních čísel novin a časopisů
• 16 čtenářských míst
• rezervace požadovaných titulů
• zprostředkování meziknihovní výpůjční služby
• registrace dospělých čtenářů
Oddělení dětských čtenářů
Otvírací doba: Út–Pá 8.30–18.00 , So 8.00–12.00 (kromě července a srpna)
Služby:
• výpůjčky naučné literatury a beletrie z volného výběru
• výpůjčky časopisů pro děti a mládež
• 5 multimediálních počítačů s přístupem na internet
• 15 čtenářských míst
• besedy pro školní kolektivy
• lekce knihovnicko-informační výchovy pro základní školy
• kulturně výchovné akce, výtvarné a literární soutěže
• výtvarné dílny
• příměstské tábory v knihovně
• registrace dětských čtenářů
Hudební oddělení a oddělení informačních služeb a regionální literatury
Otvírací doba: Út–Pá 8.30–18.00
Služby:
• výpůjčky z fondu 6 236 CD
• výpůjčky z fondu hudebnin
• výpůjčky starších čísel hudebních časopisů
• prezenční výpůjčky nových čísel hudebních časopisů
• prezenční výpůjčky nových CD do devíti měsíců po zakoupení do fondu
• jedno poslechové místo
• přístup na Internet na 5 stanicích, rychlost 1024 kb/s
• půjčování turistických map a průvodců
• databáze regionálních osobností
• bibliograficko-informační služby, rešerše
• kompletní sbírky zákonů v elektronické i tištěné podobě
• prezenční výpůjčky z příruční knihovny
• prezenční výpůjčky časopisů s počítačovou tematikou
• kopírování z materiálů knihovny
• tiskové výstupy z Internetu na barevné i černobílé tiskárně
• skenování
POBOČKY MĚSTSKÉ KNIHOVNY CHRUDIM:
Chrudim, U Stadionu: Út a Čt 9–12.00 13.00–18.00
Chrudim, Topolská: Út, St, Čt 9–12.00 13.00–18.00; Pá 9.00–12.00
Medlešice: Út 17.00–18.00
Topol: Út 16.00–18.00
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KNIHOVNA REGIONÁLNÍHO MUZEA V CHRUDIMI
K Ploché dráze 688, Chrudim, e-mail: davidova@muzeumcr.cz, tel. 469 620 579
Provozní doba: Po 9.00–11.00; 12.00–16.00, St 9.00–11.00; 12.00–15.00, Pá 9.00–11.00; 12.00–14.00
Sbírková část knihovny obsahuje regionální literaturu včetně chrudimských a východočeských novin a periodik, kramářské tisky, staré tisky a rukopisy. Odborná část zahrnuje literaturu z oblasti historie, přírodovědy, archeologie, umění,
etnografie aj. V badatelně je k dispozici internet a Wi-Fi.
Vzhledem k havarijnímu stavu budovy, až do odvolání není možné studium starých tisků, regionální literatury a novin.
Studium ostatní literatury je možné pouze prezenčně a to po předchozí domluvě.
TECHNICKÁ KNIHOVNA CHRUDIM
SŠPST a VOŠ, Čáslavská 973, Chrudim, www.sps-chrudim.cz/technickaknihovna
tel. 702 286 654, knihovnice: Mgr. Jana Kapounová
provozní doba: Po 7.10–7.55, Út 11.25–11.55, Pá 7.10–7.55
Dále po dohodě. Přístup do katalogu mimo budovu na: http: katalog.sps-chrudim.cz
Fond knihovny tvoří především odborná literatura zaměřená na strojírenství a příbuzné obory – naše knihovna je jediná s tímto zaměřením v regionu. Kromě toho je zde zastoupena i beletrie a další vědecká i populárně naučná literatura
z různých oborů – z geografie, biologie, chemie, fyziky, matematiky atd. Knihovna dále obsahuje studentské práce
(maturitní a absolventské).
KNIHOVNA VODNÍ ZDROJE CHRUDIM, S. R.O.
Nám. U Vodárny 137, Chrudim II., www.vz.cz, e-mail: pavlik@vz.cz, tel. 469 638 877
Poskytujeme služby knihovny s odbornou literaturou z oboru ekologie, geologie, hydrogeologie, vodní hospodářství,
hydrologie a chemie.
MĚSTSKÁ KNIHOVNA SLATIŇANY
T. G. Masaryka 36, Slatiňany
Kontakt: 469 660 239, e-mail: knihovna@slatinany.cz, web: knihovna.slatinany.cz
Služby:
Výpůjčky beletrie, naučné literatury i časopisů pro děti a dospělé za podmínek stanovených knihovním řádem.
Prezenční výpůjčky dokumentů a periodik v knihovně.
Zajištění výpůjčky z jiné knihovny v rámci České republiky prostřednictvím meziknihovní výpůjční služby (MVS)
v případě, že požadovaný dokument není v našem fondu.
Rezervace knih (zámluvná služba)
Informační a poradenské služby, knihovnice Vám rády poradí či pomohou s výběrem knih nebo časopisů
Výpůjční doba MěK ve Slatiňanech je dva měsíce, MVS dle požadavku půjčující knihovny
Besedy pro děti a mládež
Soutěže pro děti a dospělé (nejzajímavější záložka, pohádku, příběh nebo strašidelné dobrodružství, soutěž
o nejzajímavější prázdninový zážitek, o velikonoční výzdobu, výroba vánoční ozdoby, výtvarná soutěž „Postavičky
s dílny Václava Čtvrtka“ a další
Přístup na internet, tiskové výstupy z internetu na černobílou tiskárnu
Kopírovací služby
MĚSTSKÁ KNIHOVNA CHRAST
Náměstí čp. 174, Chrast
Kontakt: 469 660 239, e-mail: knihovna@mestochrast.cz, web: mestochrast.cz/mestskaknihovna
Služby:
Výpůjční služby – půjčování knih v budově knihovny, půjčování mimo budovu knihovny
Meziknihovní služby
Informační služby
Přístup na internet
Informace v oblasti knihovnictví
Kopírovací služby
Propagační služby
Pořádání přednášek a podobných akcí pro žáky a studenty
Pořádání exkurzí a informačních lekcí o knihovně a jejich službách
OBECNÍ KNIHOVNA BÍTOVANY
V budově OÚ, otevřeno: Čt 15.00–17.00, web: knihovna-bitovany.cz
e-mail: knihovnabitovany@seznam.cz, tel. 724 031 697
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OBECNÍ KNIHOVNA BOŘICE
V budově OÚ, otevřeno: Čt 17.00–18.00, tel. 732 104 317
OBECNÍ KNIHOVNA BYLANY
V budově OÚ, otevřeno: Čt 15.00–17.00, web: bylany.cz
OBECNÍ KNIHOVNA DVAKAČOVICE
V budově OÚ, otevřeno 1. pondělí v měsíci, v době zimního času: 17.00–18.15; v době letního času 18.00–19.15
Nebo po dohodě na tel. 739 224 929
OBECNÍ KNIHOVNA HORKA
V budově OÚ, otevřeno Po 17.00–18.00
OBECNÍ KNIHOVNA KOČÍ
V budově OÚ, otevřeno Po, Čt 18.00–19.00
OBECNÍ KNIHOVNA LÁNY
V budově OÚ, otevřeno Po 17.00–18.00
e-mail: urad@obeclany.cz, tel. 469 687 111
OBECNÍ KNIHOVNA LUKAVICE
V budově OÚ, otevřeno So 13.00–15.00
OBECNÍ KNIHOVNA MORAŠICE
V budově OÚ, otevřeno Út 18.00–20.00, St 17.30–19.30, e-mail: obecmorasice@c-box.cz
tel. 469 695 837 nebo knihovnice tel. 724 792 466
OBECNÍ KNIHOVNA RABŠTEJNSKÁ LHOTA
V budově OÚ, otevřeno So 14.00–15.30
OBECNÍ KNIHOVNA ŘESTOKY
V budově OÚ, otevřeno Po 18.00–19.00, tel. 737 853 923
OBECNÍ KNIHOVNA SOBĚTUCHY
V budově OÚ Pouchobrady 4, otevřeno St 15.00–17.00, e-mail:obec@sobetuchy.cz, tel. 469 637 921
OBECNÍ KNIHOVNA STOLANY
Ve víceúčelové budově čp. 114 u hřiště, otevřeno: duben–říjen, Pá 18.00–19.00, listopad–březen Pá 16.00–17.00
e-mail: knihovnastolany@seznam.cz, tel. 466 556 153
OBECNÍ KNIHOVNA TŘIBŘICHY
Ve víceúčelové budově (bývalá škola), otevřeno St 16.00–18.00, e-mail: knihovna.tribrichy@seznam.cz
tel. 469 687 145
OBECNÍ KNIHOVNA TROJOVICE
V budově OÚ, otevřeno Út 17.30–18.30, e-mail: obec.trojovice@email.cz, tel. 775 560 831
OBECNÍ KNIHOVNA TUNĚCHODY
V budově ZŠ a MŠ, otevřeno Út 18.00–19.00 jen v lichém týdnu, e-mail: urad@tunechody.cz
OBECNÍ KNIHOVNA ÚHŘETICE
V budově OÚ, otevřeno Po 17.00–18.00, e-mail: info@uhretice.cz, tel. 469 694 060
OBECNÍ KNIHOVNA VEJVANOVICE
V budově OÚ v přízemí, otevřeno každá sudá středa 17.30–18.30, e-mail: knihovna.vejvanovice@seznam.cz
Každý půlrok nové knihy z Městské knihovny Chrudim, knihovna je po rekonstrukci.
OBECNÍ KNIHOVNA ZAJEČICE
V budově kulturního domu, otevřeno Čt 13.00–18.00

