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HLEDÁME
STAROSTU 2018
• Hodinová sazba
až 65 Kč hrubého
• Náborový bonus žádný,
ale zaplatíte za přihlášení
(kampaň).
Podmínky:
Znalost všech zákonů,
vyhlášek, nařízení.
Ručíte osobním
majetkem v případě
špatného
rozhodnutí!

HLEDÁ SE STAROSTA – odpovědnost velká, odměna podprůměrná
Starostům obcí zbývá poslední rok
úřadování a příprava posledního rozpočtu. Za rok tu máme opět komunální
volby, budou se volit nová zastupitelstva, a z nich vzejde následně nový starosta. Ovšem za podmínky, že se funkce bude chtít někdo ujmout.
V řadě obcí mikroregionu dojde ke
změnám. Důvodem ani není nespokoje-

nost, ale skutečnost, že řada starostů
se rozhodla odejít do zaslouženého důchodu. A v mnohých případech nejsou
vidět následovníci. Přitom současní
starostové chtějí napomoci. Začnete
tedy chodit na zastupitelstva obcí navázat spolupráci a získat odborné zkušenosti. S mnohým vám pak pomůže
i naše Centrum společných služeb Mi-

kroregionu Chrudimska. Ale rozhodnutí
je na vás. Opustíte svoje zaměstnání
či podnikání a vydáte se pomáhat spoluobčanům? Je to práce náročná, často vybíráte špatné řešení ze špatných.
A všichni si myslí, jak si nahrabete a jak
se máte. Zkuste si to a uvidíte…
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STAROSTOVÉ
spolupracují a radí se
V minulém zpravodaji Třicítka jsme
zveřejnili pozvánku na vyhlášenou Zemi
živitelku. Nakonec se na ní vydalo deset
starostů mikroregionu, a mimo nich, ale
i další účastníci. Na výstavě se každý
věnoval tomu, co ho zajímalo – údržbě
zeleně, komunálnímu odpadu, ale taky
nabídce různých programů a projektů.
Na závěr celé akce proběhla návštěva
starosty Pacova Lukáše Vlčka, který ve
volbách získává okolo sedmdesáti procent hlasů a může tvořit se značným
mandátem město. A nejen to, ale i mikroregion. Ten se díky projektům naučil být
soběstačný a pomáhá i podnikatelům či
neziskovým organizacím.

Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR
konané ve dnech 20. a 21. října 2017
V pátek 20. října a v sobotu 21. října 2017 se, ve standardních hodinách (pátek 14.00–22.00 hodin; sobota 8.00–14.00 hodin), uskuteční volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky, které byly vyhlášeny dne 2. května 2017 rozhodnutím prezidenta republiky publikovaným ve Sbírce zákonů pod č. 135/2017 Sb.
Přímý odkaz na webové stránky MV ČR:
http://www.mvcr.cz/clanek/volby-do-poslanecke-snemovny-parlamentu-cr-246069.aspx

Voličům, kteří nebudou moci hlasovat ve svém „domovském“ volebním
okrsku, bude umožněno hlasování na
voličský průkaz, a to nejen v jakémkoliv volebním okrsku na území České
republiky, ale také v libovolném zvláštním volebním okrsku v zahraničí u příslušného zastupitelského úřadu (např.
při zahraniční dovolené). Voliči mohou
žádat o vydání voličského průkazu
u „svého“ obecního úřadu příslušného
dle místa jejich trvalého pobytu již od 2.
května 2017, kdy byly volby vyhlášeny
prezidentem republiky. Avšak voličům

tyto průkazy budou moci být vydávány až od čtvrtka 5. října 2017. Je-li
volič zapsán na základě své žádosti ve
zvláštním seznamu voličů u příslušného zastupitelského úřadu (např. z důvodu dlouhodobého studijního či pracovního pobytu voliče v zahraničí, popř.
volič má ukončen trvalý pobyt na území
ČR), voličský průkaz mu vydá příslušný
zastupitelský úřad. Bližší informace
k problematice vydávání voličských
průkazů, ke způsobům hlasování (včetně způsobů hlasování např. v nemocnicích a dalších zařízeních), k jednot-

livým úkolům a lhůtám pro přípravu
a provedení těchto voleb (volební harmonogram) a k mnoha dalším záležitostem na úseku voleb naleznete na
webových stránkách Ministerstva vnitra ČR.
Průběžné i konečné výsledky voleb
bude možné sledovat např. na internetových stránkách Českého statistického úřadu www.volby.cz. Oficiální
zveřejnění výsledků voleb pak bude provedeno jejich vyhlášením Státní volební komisí ve Sbírce zákonů. (zdroj www.
pardubickykraj.cz, kráceno)
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3. VÝZVA K PODÁVÁNÍ ŽÁDOSTÍ O POSKYTNUTÍ KOTLÍKOVÉ DOTACE
Pardubický kraj vyhlásí „3“. výzvu pro fyzické osoby 27. září 2017. Příjem žádostí bude zahájen 31. října 2017 a bude probíhat
elektronicky. Zájemce o dotaci se musí nejprve zaregistrovat do systému, přístup do systému bude přístupný ode dne vyhlášení
výzvy. Po registraci si žadatel vyplní žádost a uloží ji do systému. Poté žadatel obdrží e-mail s odkazem, ze kterého po zahájení
příjmu svou žádost stiskem tlačítka odešle. Po odeslání obdrží další e-mail s informací, že musí žádost vytisknout, podepsat a do
10 pracovních dnů jí spolu s povinnými přílohami doručit (osobně nebo poštou) na krajský úřad.

Vybrané informace pro zájemce o další výzvu kotlíkových dotací
• Výměna pouze starých kotlů na pevná paliva s ručním přikládáním nesplňující třídu 3, 4 nebo 5 dle ČSN EN 303-5.
Tedy kotlů na pevná paliva s ručním přikládáním 1. nebo 2. emisní třídy, případně starších bez určení emisní třídy.
• Podporovány budou nové zdroje tepla – tepelná čerpadla, kotle výhradně na biomasu, plynové kondenzační kotle
a automatické kombinované kotle na uhlí a biomasu.
Výše dotace je:
• u tepelných čerpadel a automatických kotlů výhradně na biomasu 80 % způsobilých výdajů dílčího projektu fyzické
osoby, nejvýše však 120 tis. Kč,
• u kotlů výhradně na biomasu s ručním přikládáním 80 % způsobilých výdajů dílčího projektu fyzické osoby,
nejvýše však 100 tis. Kč,
• u plynového kondenzačního kotle 75 % způsobilých výdajů dílčího projektu fyzické osoby, nejvýše však 95 tis. Kč,
• u automatických kombinovaných kotlů na uhlí a biomasu 75% způsobilých výdajů dílčího projektu fyzické osoby,
nejvýše však 75 tis. Kč.
• Uznatelnost nákladů bude stanovena již od 15. července 2015.
• Nebude nutné využívat služeb energetického specialisty ani realizovat mikroenergetická opatření či dokládat PENB.
• V případě realizace projektu v programu Nová zelená úsporám získá žadatel bonus v programu NZÚ.
• Jako přílohu žádosti o dotaci bude nově nutné doložit doklad o kontrole technického stavu a provozu stávajícího spalovacího
stacionárního zdroje na pevná paliva o jmenovitém tepelném příkonu 10-300 kW včetně, sloužícího jako zdroj tepla pro
teplovodní soustavu ústředního vytápění. Není povinné v případě instalace nového zdroje před 31. 12. 2016 (faktura a protokol
o instalaci nového zdroje vystaven před tímto datem).
• U nově instalovaných automatických kotlů nesmí jejich konstrukční řešení umožňovat ruční dodávku paliva do ohniště.
• Udržitelnost dílčích projektů bude nastavena do 31.12. 2025.
V PŘÍPADĚ NUTNÉ VÝMĚNY STARÉHO KOTLE ZA NOVÝ ZDROJ TEPLA PŘED VYHLÁŠENÍM VÝZVY JE TŘEBA ZAJISTIT:

• Fotodokumentaci („starého“) kotle připojeného na komínové těleso a otopnou soustavu, štítek, teploměry, atd.
• Fotodokumentaci odpojeného kotle, prázdného místa, kotle ve sběrně surovin – doporučeno.
• Fotodokumentaci vložkování komína (je-li relevantní) – doporučeno.

• Doklad o kontrole technického stavu a provozu stávajícího spalovacího stacionárního zdroje na pevná paliva o jmenovitém

tepelném příkonu 10-300 kW včetně, sloužícího jako zdroj tepla pro teplovodní soustavu ústředního vytápění. Není povinné
v případě instalace nového zdroje před 31. 12. 2016 (faktura a protokol o instalaci nového zdroje vystaveny před tímto datem).

• Potvrzení o likvidaci kotle – vzorový formulář bude zveřejněn při vyhlášení výzvy.
• Protokol o uvedení nového zdroje tepla do trvalého provozu – vzorový formulář bude zveřejněn při vyhlášení výzvy.
• Protokol o revizi spalinových cest (u nových spalovacích zdrojů včetně plynových kotlů).
• Nový zdroj tepla musí splňovat ekodesign (zařízení uvedená v Seznamu podporovaných výrobků a technologií
– https://svt.sfzp.cz, který vede Státní fond životního prostředí ČR).

• U teplených čerpadel a kotlů na biomasu provede instalaci oprávněná osoba, která musí mít osvědčení o získání profesní
kvalifikace, ne starší než 5 let.

• Originál faktury musí být označen číslem a názvem projektu kraje (CZ.05.2.32/0.0/0.0/17_067/0005155, Kotlíkové dotace
v Pardubickém kraji II). Lze dopsat ručně na originál.

• Faktura musí obsahovat (dle typu projektu) minimálně tyto položky – a) specifikaci a náklady na nový zdroj, b) opatření na

otopné soustavě, c) úpravu spalinových cest, d) úpravu kotelny, e) akumulační nádobu, f) na neveřejnou část plynové přípojky,
g) celkové náklady plnění.

• Doklady o úhradě výdajů (bankovní výpisy, příjmové pokladní doklady). Potvrzení o zadání platby je nedostatečné.
• Akumulační nádoba je vyžadována u kotlů na biomasu s ručním přikládáním o minimální objemu 55l/kW instalovaného výkonu
kotle (včetně bojleru, pokud je tímto kotlem ohříván).

Doporučujeme zájemcům o kotlíkovou dotaci, aby si zkontrolovali v katastru nemovitostí na stránkách http://nahlizenidokn.cuzk.
cz/, jaký charakter stavby je veden u jejich domu. V případě, že nemáte v katastru nemovitostí nemovitost vedenou pod pojmem
„rodinný dům“, „objekt k bydlení“ nebo „bytový dům“, v němž jsou maximálně tři bytové jednotky a má nejvýše dvě nadzemní a jedno
podzemní podlaží a podkroví, nemáte nárok na dotaci.
V případě realizace výměny starého kotle za nový zdroj tepla před vyhlášením výzvy, je nutné brát na vědomí, že se jedná pouze
o „předpokládané“ informace a existuje určité riziko případné změny. Finální podmínky budou zveřejněny při samotném vyhlášení
výzvy!
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PRACOVNÍCI S DĚTMI A MLÁDEŽÍ,
VYDEJTE SE NA CELOSTÁTNÍ VELKOU VÝMĚNU ZKUŠENOSTÍ
Šumperk, 16.–19. listopadu 2017, v roce 2018 v Hlinsku
Co je to CVVZ?

CVVZ je každoroční tradiční setkání
pracovníků s dětmi a mládeží. Potkávají
se tu pedagogové, vedoucí a instruktoři
z malých i velkých organizací, dobrovolníci i profesionálové z nejrůznějších
oborů, které se zabývají dětmi a dospívajícími. Ti všichni tu mohou načerpat
inspiraci, zažít něco neobyčejného, najít nové přátele i porovnat své názory a
zkušenosti.
CVVZ je nepolitická, nezisková
akce. Každý rok se mění její místo konání i pořadatelský tým, není vedena
žádným stálým vrcholným orgánem a
nemá právní subjektivitu.
Jejím posláním je vytvořit prostor,
kde mohou pracovníci s dětmi a mládeží sdílet své názory či společné problémy a jejich řešení. Přispívá k zastoupení tématu volnočasové výchovy v
médiích, k jeho otevření a představení
veřejnosti.
CVVZ pomáhá aktivním členům různých dětských a mládežnických společenství nejen v jejich činnosti, ale i při
vzdělávání a osobnostním růstu. Své
cíle naplňuje formou aktivního a zážitkového učení. Dobrovolní lektoři z
různých organizací a oborů vedou přednášky, řízené diskuse, poznávací výpravy, rukodělné dílny či bloky her a sportů.

Každý účastník si pak sestaví program
podle svých zájmů.
Účast na všech aktivitách je volitelná a pro ty, kteří dávají přednost klidnému sdílení zkušeností, je k dispozici
pohodlné zázemí čajovny.

Základní myšlenky CVVZ

Spolupráce: CVVZ spojuje dobrovolníky z celé republiky. Vznikají tu
kamarádské vztahy a navazuje se prospěšná spolupráce mezi organizacemi. Z těchto základů vyrůstá občanská
společnost spojená solidaritou a tolerancí.

Osobnostní rozvoj: sdílení zkušeností a vědomostí pomáhá rozvíjet
nabídku volnočasových aktivit dětem.
Dobrovolníci se učí jeden od druhého,
i od profesionálních pedagogů, sociálních pracovníků, zdravotníků či právníků.
Celospolečenský přesah: CVVZ pomáhá stavět budoucnost pro naši zemi.
Upevňuje vztahy mezi všemi, kteří se
podílejí na výchově dětí. Dále informuje
o jejich činnosti veřejnost a média. Připomíná to nejdůležitější v každé zdravé
společnosti: výchovu soběstačných,
vzdělaných a schopných lidí.

Virtuální
univerzita
třetího věku
CO VÁM NABÍZÍME:
• rozšíření vědomostí formou
videopřednášek
• příjemný kolektiv a prostředí
• kolektivní spolupráci
• možnost prožít slavnostní
promoci na univerzitě v Praze

Jste v důchodovém věku? Snažíte se trávit svůj čas aktivně? Přijměte pozvání do nově otevřené Virtuální univerzity třetího věku.Zahájení výuky a první informační schůzka
proběhne ve středu 6. 9. 2017 od 15.00 hodin v Městské
knihovně Chrast.

PODMÍNKY PŘIJETÍ:
• vyplněná přihláška
• zaplacený administrativní poplatek
(150 Kč zkušební kurz Astronomie,
300 Kč zimní semestr)
JAK SE PŘIHLÁSIT:
• osobně: Městská knihovna Chrast
• telefonicky: 469 667 194
• emailem:
j.bohunkova@mestochrast.cz
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Zveme vás do Slatiňan
13.–14. 10. 2017 / Výstava hub za
účasti mykologa
17. 10. 2017
88. beseda o cestování
– hostem bude cestovatel Aleš Němeček a téma: Namíbie – černobílá
i barevná, horká i chladná

3. 11. 2017 / Pardubická šestka
– posezení při písničkách s kapelníkem Ladislavem Šauerem

9. 12. 2017 / Vánoční jarmark
na zámku a v podzámčí – vánoční
prohlídky zámku, řemeslný jarmark

11. 11. 2017 / Loutková pohádka
– v provedení loutkového souboru
Ahoj z Chrudimě

12. 12. 2017 / 90. beseda o cestování
– hostem bude Martin Procházka
a téma: Setkání s giganty

14. 11. 2017 / 89. beseda
o cestování – hostem bude Ondřej
Herzán a téma: Norské Laponsko

27. ledna 2018 !!! / Městský ples

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
• konzultace podlimitních výběrových řízení
a jejich příprava
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
Růžena Půlpánová, podpora@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.

22. září 2017
Košt českých vín
20. října 2017
Volby v šatlavě
vybíráme nejlepší víno
11. listopadu 2017
Svatomartinská vína
1. prosince 2017
Kouzelná vína
Začátky od 19 hodin.
Další informace:
www.ChrudimskaSatlava.cz

Skákací hrad pro děti se slevou 20 %
Pořádáte dětský den, oslavy obce nebo jinou akci pro děti?
Pro členské obce Mikroregionu Chrudimska je možné si
pronajmout skákací hrad. Cena obsahuje postavení hradu,
obsluhu (dohled), uklizení hradu. Cena je stanovena na základě čistého času provozu skákacího hradu na akci.
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 el. přípojku. Storno poplatek do 10 dní před akcí zdarma, méně jak
10 dní 1000 Kč. Sleva 20 % se netýká dopravy. Rezervace na
produkce@r36.cz či telefonu 608 823 132.

Městský mobiliář - Kontejnerová stání

Výchozí modul kontejnerového stání - vizualizace
Naším cílem je řešení problematiky odpadového hospodářství v návaznosti na zřizování
kontejnerových stání ve veřejném prostoru. Řešení na další desetiletí bez nutnosti údržby
s možností jednoduchého přemístění během doby užívání.
Zajištění kultury sběru tříděného i komunálního odpadu, čistota prostorů, snadná obslužnost
a údržba, ochrana obsahu kontejnerů před deštěm a ostatními vlivy způsobujícími znehodnocení
zejména papírového odpadu, ochrana kontejnerů před UV zářením, bio spadem a ohraničení
prostoru pro odpad nad rámec kapacity kontejnerů.
A4 /1 : 25 / Asablock Harrachov
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Postup realizace:
návštěva obchodního zástupce - výběr lokality a počtu kontejnerových stání - zpracování vizualizace
konkrétního kontejnerového stání včetně osazení do terénu - vypracování projektu a cenové nabídky
- uzavření smlouvy - realizace

Zpravodaj třiceti obcí Mikroregionu Chrudimsko / podzim 2017

Příloha informačního zpravodaje 30

Adresář škol
ZÁKLADNÍ A MATEŘSKÉ ŠKOLY
CHRUDIM
MATEŘSKÉ ŠKOLY
Mateřská škola, Chrudim 4, Strojařů 846
Kontaktní informace:
telefon:
Strojařů: 469 688 488, 731 681 879,
Medlešice: 469 688 880, 730 581 374
ředitelka:
Mgr. Lada Kvapilová
e-mail:
ms.strojaruchrudim@quick.cz
Adresa:
Strojařů 846, 537 01 Chrudim, odloučené
pracoviště MŠ
Medlešice 1
Provozní doba: MŠ Strojařů 6.30–16.30
MŠ Medlešice 6:30–16.00
Odkaz:
www.msstrojaru.cz
Mateřská škola, Chrudim 3, Sv. Čecha 345
Kontaktní informace:
telefon:
736 675 763
ředitelka:
PhDr. Radka Melicherová
e-mail:
ms.chrudim@worldonline.cz
Adresa:
Svatopluka Čecha 345, 537 01 Chrudim
Provozní doba: 6.30–16.30, v létě 6.30–16.00
Odkaz:
www.klicekksrdci.com
Mateřská škola Chrudim 2, Na Valech 693
Kontaktní informace:
telefon:
469 622 090, 734 417 599
ředitelka:
Mgr. Lenka Doležalová
e-mail:
msvaly@seznam.cz
Adresa:
Na Valech 693, 537 01 Chrudim
Provozní doba: 6.30–16.30
Odkaz:
www.msvaly.cz
Mateřská škola, Chrudim 3, U Stadionu 755
Kontaktní informace:
telefon:
731 035 558
ředitelka:
Helena Marunová, DiS.
e-mail:
ms.stadion.chrudim@centrum.cz
Adresa:
U Stadionu 755, 537 03 Chrudim
Provozní doba: 6.30–16.30
Odkaz:
www.msstadion.cz
Mateřská škola, Chrudim 3, Víta Nejedlého 769
Kontaktní informace:
telefon:
469 638 749
ředitelka:
Jaroslava Rouskova
e-mail:
ms.vitanejedleho@seznam.cz
Adresa:
Víta Nejedlého 769, 537 01 Chrudim
Provozní doba: 6.15–16.00
Odkaz:
www.msvn.cz

Mateřská škola, Chrudim 2, Dr. Jana Malíka 765
Kontaktní informace:
telefon:
Chrudim: 469 620 430, 777 135 430
Topol: 469 632 128
ředitelka:
Mgr. Radka Lebdušková
e-mail:
pastelka@ms.malika.cz
Adresa:
Dr. J.Malíka 765, 537 01 Chrudim,
s pracovištěm Topol 60
(vnitřní název „PASTELKA“)
Provozní doba: Chrudim:
6.30–16.45
Topol:
6.30–16.45
Odkaz:
www.msmalika.cz
Mateřská škola a základní škola Na rovině v Chrudimi
Kontaktní informace:
telefon:
774 963 462 (ředitelna)
ředitel:
Mgr. Jana Hrázská
e-mail:
ms@narovine.eu, zs@narovine.eu
Adresa:
Na rozhledně 766, 537 01 Chrudim
Odkaz:
narovine.eu
ZÁKLADNÍ ŠKOLY
Základní škola, Chrudim, Školní náměstí 6
Kontaktní informace:
telefon:
469 620 383 (kancelář), 469 669 348
(ředitelna)
ředitel:
Mgr. Martin Vykydal
e-mail:
škola@zsskolninamesti.cz
Adresa:
Školní náměstí 6, 537 01 Chrudim
Odkaz:
zsskolninamesti.cz
Základní škola, Chrudim, Dr. Peška 768
Kontaktní informace:
telefon:
1. stupeň: 469 630 367,
2. stupeň: 469 620 582
ředitel:
Mgr. Jaroslav Víšek
e-mail:
zs.drpeska@seznam.cz
Adresa:
Dr. Peška 768, 537 01 Chrudim
Odkaz:
www.zspeska.cz
Základní škola, Chrudim, U Stadionu 756
Kontaktní informace:
telefon:
469 669 640, 469 669 648
ředitel:
Mgr. Jindřich Vyhnánek
e-mail:
zs.stadion@chrudim.cz
Adresa:
U Stadionu 756, 537 03 Chrudim
Odkaz:
www.zsustadionu.chrudim.cz
Základní škola, Chrudim, Dr. Malíka 958
Kontaktní informace:
telefon:
469 620 607
ředitel:
Mgr. Zdeněk Brož
e-mail:
škola@zsmalika.cz
Adresa:
Dr. Malíka 958, 537 01 Chrudim
Odkaz:
www.zsmalika.cz
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Základní škola Bohemia
Kontaktní informace:
telefon:
469 622 009 (sekretariát),
723 254 466 (ředitel)
ředitel:
Mgr. Jaromír Pecina
e-mail:
sekretariat@zakladniskola-chrudim.cz
Adresa:
Palackého 47, 537 01 Chrudim
Odkaz:
www.zakladniskola.bohemia-chrudim.cz
Speciální základní škola Chrudim, Školní náměstí 228
Kontaktní informace:
telefon:
469 622 207, 720 997 161
ředitelka:
Mgr. Jitka Činčalová
e-mail:
info@spzschrudim.cz
Adresa:
Školní náměstí 228, 537 01 Chrudim 2
Odkaz:
www.spzschrudim.cz
Základní umělecká škola Chrudim
Kontaktní informace:
telefon:
469 620 321, 734 768 213
ředitel:
Karel Kincl
e-mail:
zus@zuschrudim.cz
Adresa:
Obce Ležáků 92, 537 01 Chrudim 3
Odkaz:
www.zuschrudim.cz

CHRAST
MATEŘSKÁ ŠKOLA
Kontaktní informace:
telefon:
731 615 768
ředitelka:
Ilona Ivanisková
e-mail:
mschrast@seznam.cz
Adresa:
Filcíkova 439, 538 01 Chrast
Provozní doba: 6.15–16.00
Odkaz:
www.materskaskolachrast.wz.cz
ZÁKLADNÍ ŠKOLA
Kontaktní informace:
telefon:
469 667 195
ředitelka:
Mgr. Lenka Budínská
e-mail:
budínska.l@seznam.cz
Adresa:
U Pošty 5, 538 51 Chrast
Odkaz:
www.skola-chrast.net
Základní umělecká škola J. N. Filcíka
Kontaktní informace:
telefon:
461 105 092, 734 855 373
ředitelka:
Mgr. Hana Žemličková
e-mail:
zus.chrast@seznam.cz
Adresa:
Náměstí 7, 538 51 Chrast
Odkaz:
www.zuschrast.cz

SLATIŇANY
MATEŘSKÁ ŠKOLA
Kontaktní informace:
telefon:
739 095 059
ředitelka:
Eva Tomišková Mgr.
e-mail:
ms.slatinany@seznam.cz
Adresa:
Švermova 693, 538 21 Slatiňany

Provozní doba: 6.15–16.00
Odkaz:
www.msslatinany.cz
ZÁKLADNÍ ŠKOLA
Kontaktní informace:
telefon:
469 681 413
ředitel:
Mgr. Ivo Mandys
e-mail:
sekretariat@zsslatinany.net
Adresa:
T. G. Masaryka 136, 538 21 Slatiňany
Odkaz:
www.zsslatinany.net
Základní umělecká škola
Kontaktní informace:
telefon:
603 528 590
ředitel:
Petr Šotta
e-mail:
zusslat@tiscali.cz
Adresa:
Raisova 173, 538 21 Slatiňany
Odkaz:
www.zusslatinany.cz

BÍTOVANY
MATEŘSKÁ ŠKOLA
Kontaktní informace:
telefon:
469 665 175
ředitelka:
Hana Sehnalová
e-mail:
HanaSehnalova@seznam.cz
Adresa:
538 51 Bítovany 76
Odkaz:
www.skolka-bitovany.webnode.cz

BYLANY
MATEŘSKÁ ŠKOLA
Kontaktní informace:
telefon:
774 447 117
ředitelka:
Mgr. Gabriela Kabešová
e-mail:
msbylany@seznam.cz
Provozní doba: 6.30–16.00
Adresa:
538 01 Bylany 117
Odkaz:
www.msbylany.cz

KOČÍ
MATEŘSKÁ ŠKOLA KOČIČKA
Kontaktní informace:
telefon:
466 566 730
ředitelka:
Dana Smekalová
e-mail:
ms.kocicka@seznam.cz
Adresa:
538 61 Kočí 98
Odkaz:
www.ms-koci.cz

LICIBOŘICE
MATEŘSKÁ ŠKOLA
Kontaktní informace:
telefon:
606 088 536
ředitelka:
Mgr. Jana Kalousková
e-mail:
msliciborice@seznam.cz
Provozní doba: 6.45–16.00
Adresa:
538 23 Licibořice 17
Odkaz:
www.liciborice.cz
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LUKAVICE
ZÁKLADNÍ A MATEŘSKÁ ŠKOLA
Kontaktní informace:
telefon:
704 022 906, 704 023 020
ředitelka:
Mgr., Bc. Jaroslava Tenkrátová
e-mail:
zslukavice@seznam.cz
Adresa:
Lukavice 57, 538 21 Slatiňany
Odkaz:
www.zs-lukavice.wz.cz

MLADOŇOVICE
MATEŘSKÁ ŠKOLA
Kontaktní informace:
telefon:
731 573 027, 466 566 681
ředitelka:
Ivana Švadlenková
e-mail:
mskolka.mladonovice@seznam.cz
Provozní doba: 6.15–16.00
Adresa:
Mladoňovice 23, 538 21 Slatiňany
Odkaz:
www.ms-mladonovice8.webnode.cz

MORAŠICE
ZÁKLADNÍ A MATEŘSKÁ ŠKOLA
Kontaktní informace:
telefon:
468 003 630. 468 003 633, 776 045 678
ředitelka:
Mgr. Jindřiška Kaplanová
e-mail:
skola@skola-morasice.cz
Adresa:
538 02 Morašice 59
Odkaz:
www.skola-morasice.cz

OREL
ZÁKLADNÍ A MATEŘSKÁ ŠKOLA
Kontaktní informace:
telefon:
469 681 429 (ZŠ), 469 681 556 (MŠ),
739 595 163 (ZŠ)
ředitelka:
Mgr. Jiřina Lacinová
e-mail:
zsorel@seznam.cz
Adresa:
Orel 71, 538 21 Slatiňany
Odkaz:
www.skolaorel.cz

RABŠTEJNSKÁ LHOTA
ZÁKLADNÍ A MATEŘSKÁ ŠKOLA
Kontaktní informace:
telefon:
469 685 128, 601 554 653 (ZŠ),
601 554 654 (MŠ)
ředitelka:
Mgr. Petra Rozsypalová
e-mail:
škola@zsrabskola.cz
Adresa:
Rabštejnská Lhota 44, 537 01 Chrudim
Odkaz:
www.zsrablhota.cz

ŘESTOKY
MATEŘSKÁ ŠKOLA PAVOUČKA POUTNÍČKA
Kontaktní informace:
telefon:
777 670 670 (ředitelka),

ředitelka:
e-mail:
Adresa:
Odkaz:

775 766 658 (kancelář)
Bc. Dagmar Krčilová
msrestoky@seznam.cz
Řestoky 130, 538 51 Chrast
www.msrestoky.cz

STOLANY
ZÁKLADNÍ A MATEŘSKÁ ŠKOLA
Kontaktní informace:
telefon:
469 637 944
ředitelka:
Mgr. Dagmar Marková
e-mail:
zsstolany@seznam.cz
Adresa:
Stolany 44, 538 03 Heřmanův Městec
Odkaz:
www.zsstolany.estranky.cz

TUNĚCHODY
ZÁKLADNÍ A MATEŘSKÁ ŠKOLA
Kontaktní informace:
telefon:
469 632 519
ředitel:
Jiří Dvořák
e-mail:
zstunech@quick.cz
Adresa:
Tuněchody 4, 537 01 Chrudim
Odkaz:
www.zstunechody.cz

ÚHŘETICE
MATEŘSKÁ ŠKOLA
Kontaktní informace:
telefon:
731 159 903, 469 694 061
ředitelka:
Bc. Lucie Kudláčková
e-mail:
ms.uhretice@sseznam.cz
Adresa:
538 32 Úhřetice 52
Odkaz:
www.msuhretice.webnode.cz

VEJVANOVICE
ZÁKLADNÍ ŠKOLA
Kontaktní informace:
telefon:
469 692 708, 606 671 461
ředitel:
Mgr. Vladimír Dvořák
e-mail:
zsvejvanovice@seznam.cz
Adresa:
Vejvanovice 56, 538 62 Hrochův Týnec
Odkaz:
www.zsvejvanovice.cz

ZAJEČICE
ZÁKLADNÍ ŠKOLA
Kontaktní informace:
telefon:
727 834 417
ředitel:
Mgr. Jana Páslerová
e-mail:
zszajecice@seznam.cz
Adresa:
538 35 Zaječice 49
Odkaz:
www.zszajecice.cz

