Centrum společných služeb mikroregionu pomáhá
Projekt Centra společných služeb (CSS) má za sebou již více než rok
činnosti. Hlavním smyslem působení
CSS je pomoc s administrativou obcím. S tou nejvíce bojují především
menší obce bez uvolněných starostů.
Ti vykonávají funkci starosty vedle svého povolání a právě pro ně je
často administrativa obtížně průchodnou džunglí.
„Právě jim by CSS mělo nejen pomoci dodržovat zákonem dané povinnosti, ale především dohlédnout na
jejich správnost. Během uplynulého
roku se konaly kontroly různých dokumentů, úředních desek, zápisů ze
zastupitelstva a usnesení či obecně

závazných vyhlášek a nařízení obce.
CSS by mělo obcím pomoci se připravit na nové povinnosti. V letošním
roce je to vedle zákona o střetu zájmů
především nová legislativa EU (tzv.
GDPR), která zvýší ochranu osobních dat občanů,“ říká místopředseda
svazku Roman Málek.
Služby CSS nejsou určeny jen
obcím. Se svými dotazy a žádostmi
o pomoc se mohou na CSS obracet
i občané obcí žijící v Mikroregionu
Chrudimsko. Těm může CSS poradit,
jak postupovat při jednání s úřady, na
koho se obrátit se svým problémem
a jakým způsobem napsat či komu adresovat svou žádost.

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 Svazu. Navazuje na úspěšný projekt „Meziobecní
spolupráce“ realizovaný od května 2013 do listopadu 2015.

Odpovědné zadávání veřejných zakázek

Založení obce
Přestavlky a SDH

Základní pravidla a další doporučení
1. Metodická a konzultační
podpora
CSS nabízí:
▪▪ Posouzení a nastavení věcné charakteristiky předmětu
veřejné zakázky a zadávacích
podmínek s tím bezprostředně
souvisejících.
▪▪ Kontrolu kompletních dokumentů v rámci zadávacích řízení.
▪▪ Konzultace týkající se smluvních a platebních podmínek bez
přímého vztahu k zadávacím
podmínkám.
▪▪ Zprostředkování pomoci při posuzování vhodnosti nastavení
konkrétních zadávacích podmínek, postupu zadavatele při zadávání veřejné zakázky, volby způsobu zadávání veřejné zakázky.
Podpora bude poskytována nejen
v rámci zadávacích řízení dle zákona o zadávání veřejných zakázek, ale
i v případě zadávání veřejných zakázek malého rozsahu, a to v rámci celého životního cyklu veřejné zakázky.

Mikroregion Chrudimsko řeší problematiku ukládání odpadů. Na snímku z exkurze ve Zdechovicích.
2. Podpora odpovědného
zadávání
V případě zájmu řešit v rámci veřejné zakázky i konkrétní společenská témata (např. podpora zaměstnávání osob znevýhodněných na trhu
práce, získávání práce či zvyšování
dovedností, dodržování důstojných
pracovních podmínek a bezpečnosti
práce, podporu místní ekonomiky,
zohledňování aspektů etického nakupování či snahu o snížení zátěže

životního prostředí) nabízíme možnost konzultace konkrétní veřejné
zakázky, a to i ve fázi její přípravy,
popř. i investiční plán veřejných zakázek. Dále možnost dalších následných konzultací týkajících se výsledného znění zadávacích podmínek ve
vazbě na problematiku společensky
odpovědného zadávání.
Kontakt: Naděžda Gutzerová
T: 723 004 397, E: gutzerova@r36.cz

Zveme vVás v sobotu 21. července
do obce Přestavlky, kde se uskuteční
oslava 700 let od první písemné zmínky o obci a 125 let od založení sboru
dobrovolných hasičů obce. Oslavy začínají mší svatou a průvodem
obcí se zastávkou u pomníku
padlých. Hlavní
program
bude
odpoledne
na
hřišti. Hrát bude
Ševcovanka, těšit
se můžete na vystoupení Liduščina divadla, ukázky dravců, lukostřelbu, skákací hrad. Program zpestří
pěna od hasičů. Připraveny jsou také
soutěže pro dospělé, malování na obličej, poznávací stezka a další. Večer
vystoupí revival Kabáti a oslavy budou zakončeny tradiční pouťovou zábavou s půlnočním ohňovým vystoupením. Zahraje také kapela REGENT
rock z Pardubic. Po celou dobu bohaté
-mšobčerstvení.

Stačí mít velké vize a nebát se…
V Orli na Chrudimsku se rozhodli pro nový obecní úřad,
přestože by někdo řekl, že není třeba. Dnes vzniká
stavba, která nahradí současný úřad a ještě nabídne
další zázemí. Řada starostů se nebojí a dělá pro svoji
obec mnohé. Jendou z nich je i starostka Chrasti Martina
Lacmanová, která se pustila do rekonstrukce náměstí.
Přestože z počátku to neměla vůbec jednoduché, dnes si
tamější na novou podobu zvykli a pochvalují si ji. Martina
Lacmanová je také aktivním členem vedení Mikroregionu
Chrudimska, a proto jsme ji požádali o rozhovor.
Paní starostko, říká se, že
kdo nic nedělá, nic nezkazí.
Takže proč jste se pustila do
rekonstrukce náměstí?
Myslím si, že naše náměstí si o rekonstrukci samo řeklo. Jeho podoba
a tehdejší provozní problémy byly už
natolik vyhrocené, že řešení situace
se dál už nedalo odkládat. Dopravní problémy, řešení svodů dešťové
vody a s tím spojené problémy a úrazy, naprosto nevyhovující povrchy,
tlak na jiné uspořádání parkovacích
míst a spousty dalších záležitostí se
už dlouhodobě nedaly odkládat. Od
chvíle, kdy jsme si tuto potřebu uvědomili a začali rekonstrukci náměstí
diskutovat, do chvíle, než se skutečně začalo stavět, uběhlo několik let.
Projektová příprava, všechna potřebná povolení a diskusní večery s občany byly velice náročné, ale bez toho to
prostě nejde. Vyslechli jsme spousty
názorů, desítky požadavků a nápadů,
jak centrum města vyřešit..
Jak hodnotíte zpětně svůj
počin. Kdybyste věděla, co vás
všechno čeká, šla byste do toho
znovu?
Těžká otázka. Pravdou je, že za
období rekonstrukce jsem často přemýšlela, zda-li naše odvaha nebyla
nad naše možnosti. Během rekonstrukce bylo potřeba řešit desítky záležitostí, odpovídat na stovky dotazů,
respektovat lokální dopravní opatření a někdy velice odvážně doufat, že
všechno dopadne tak, jak má. Období
rekonstrukce náměstí bylo v posledních osmi letech jedno z nejnáročnějších, které jsem na radnici prožila.
S dnešní podobou jsem velice spokojená a ukazuje se, že projektant dobře
věděl, co dělá a proč. Na druhou stranu jsem si při realizaci často ověřila,
že kdo z občanů má zájem a chce být
informován o situaci, tak přijde na
radnici, zeptá se, napíše dopis nebo
zavolá. Projekt náměstí byl přesně
ten projekt tzv. na očích, který nám
jasně ukázal, že kdo chce škodit, pomlouvat a vymýšlet si, tak při takto

náročné akci si jednoduše našel způsob a bohužel i sluch neinformovaných a senzacechtivých uší. Naštěstí
se jednalo jen o jednotlivce. Většina
lidí spolupracovala, byla ohleduplná a dodávala nám sílu k dalším krokům. Této většině patří velikánské
dík. Poděkování si zaslouží i tým zaměstnanců města, bez jejichž každodenní náročné práce by rekonstrukce
náměstí zůstala jen projektem na listu papíru. Pro mě je dnešní podoba
náměstí skvělá, mám zpětnou vazbu
od stovek místních, ale i návštěvníků a ve většině se jedná o slova velké
chvály, a uznání dobré práce.
Když se člověk podívá do
Vašeho diáře, tak zjistí, že
nevynecháte řadu setkání
s občany, plesy, ale jste také
aktivní ve Svazu měst a obcí
ČR. Co zde máte na starost
a jaké máte zkušenosti
z „pražské“ politiky?
Ano, to je pravda. Již od roku
2010 jsem členkou Rady Svazu měst
a obcí. Aktivně jsem se zúčastnila realizace několika projektů na našem
území, které posouvají náš region,
učí nás spolupracovat či pomáhají
malým starostům s jejich náročnou
agendou. Pokud mám zhodnotit své
zkušenosti, tak jsem přesvědčena,
že možnost diskutovat problematiku našeho města či regionu v celorepublikovém měřítku mi dalo spousty
dobrých nápadů i možností srovnání
úrovní v jednotlivých oblastech naší
činnosti. Svaz je pro mě místem, kde
získávám informace z velké politiky, připomínkujeme některé zákony
v období jejich tvorby. Velmi vítám,
že mohu být o krok napřed a vědět, co
se připravuje. Samotná „pražská“ politika mě však nechává klidnou. Víte,
u nás na venkově to chodí tak nějak
obyčejněji, lidštěji, základem našeho
jednání jsou dobré přátelské a vstřícné vztahy.
Jste jednou z hlavních
iniciátorek vzniku

Centra společných služeb
Mikroregionu Chrudimska
společně s Romanem Málkem.
Myslíte si, že to byla dobrá
cesta?
O tom nepochybuji. Když byl
jednotlivým územím nabídnut tento projekt financovaný Svazem měst
a obcí, tak nebylo o čem přemýšlet.
Aktivity tohoto projektu jsou velice přínosné. Centrum vykonává pro
naši oblast desítky činností, které jsou pro starosty, zvlášť menších
obcí, nepostradatelné. Tento projekt
nabízí možnosti řešení aktuálních
problémů, zajišťuje nám informovanost o záležitostech obecní agendy, seznamuje s aktuální legislativou a upozorňuje na změny, máme
zde možnost sdílet dobré zkušenosti i podělit se o přešlapy, jako možné varování kolegům, že tato cesta
není schůdná. Starostové, kteří využívají Center a pochopili jeho potenciál, jsou v obraze a mají možnost na spousty svých problémů
najít schůdný recept k řešení. Navíc možnosti vzdělávaní v oblastech,
které jsou pro starosty a vedení obcí
a měst v dnešní náročné době nepostradatelné. Namátkou mě napadá
aktuální problematika GDPR, tzv.

Obecného nařízení na ochranu osobních údajů (General Data Protection
Regulation), ale třeba i řešení zákona
o svobodném přístupu k informacím
č. 106/1999 Sb., obecně závazné vyhlášky nebo třeba zákona o finanční kontrole a hospodaření obce (výroční zpráva, sestavování rozpočtu
apod.).
A abychom odlehčili náš
rozhovor. Jste velká fanynka
fotbalu, kdy jste si byla
naposled zahrát?
To máte pravdu, byla jsem k fotbalu vychována svým tatínkem.
U nás v rodině je fotbal skoro jako životní filosofie. Pokud mám čas, tak
zajdu fandit chrasteckému sportovnímu klubu, často mě můžete vidět
v Chrudimi na mistrovských zápasech MFK. Aktuální fotbalové působení mého syna má za následek to, že
o víkendech, pokud mi to čas dovolí,
tak dle jejich rozpisu navštěvuji stadiony v širokém okolí. Já totiž přesně
vím, jak kdo má přihrát, kdy byli naši
hrubě faulováni a raduji se z každé
vstřelené branky. Teď vážně. Fotbal
mě moc baví, relaxuji u něj, ale většinu času pouze jako divák.
Děkuji za rozhovor. ng


Ve Slatiňanech se obnovuje šlechtická škola
v přírodě za 113 milionů z EU
Před více než rokem za
účasti tehdejšího ministra
kultury Daniela Hermana
a generální ředitelky
Národního památkového
ústavu Nadi Goryczkové byla
slavnostně zahájena obnova
jedné z nejvýznamnějších
památek mikroregionu.
V areálu s přispěním evropských
peněz bude v duchu historické tradice obnovena unikátní šlechtická škola v přírodě. Projekt počítá i s regenerací zámeckého parku, zlepšením
zázemí pro návštěvníky či vytvořením prostor pro konání kulturních
akcí. On-line pak bude zpřístupněna
jedinečná sbírka skleněných fotografických negativů koní.
„Velmi mne těší, že můžeme přispět k zachování a obnově zámku ve
Slatiňanech a k rozvoji potenciálu,
který tato národní kulturní památka
skýtá. Věřím, že zahájený projekt pomůže k dalšímu úspěšnému rozvoji
nejen blízkého okolí, ale i celého Pardubického kraje, a bude důkazem,
že účelně vynaložené evropské prostředky pomáhají skutečně tam, kde
je potřeba. Dobrý vztah k vlastnímu
kulturnímu dědictví a kladný přístup k jeho ochraně by pro nás měly
být určující, neboť nám pomáhají pochopit vlastní kořeny a více stmelovat
místní společenství,“ uvedl tehdy ministr kultury Daniel Herman.
Národní památkový ústav uspěl
s projektem za téměř 113 milionů Kč
v rámci Integrovaného regionálního
operačního programu (IROP), který
nabízí významnou příležitost investice do hmotné podstaty zcela unikátního památkového fondu České
republiky. Projekt Slatiňany – šlechtická škola v přírodě bude z 85 % financován z prostředků EU a jedná se
o vůbec první projekt IROP, při kterém se uskuteční obnova památky ve
správě NPÚ.
Během obnovy zámeckého parku,
která zabrání postupující degradaci
architektonicky i přírodně hodnotného areálu, budou rekonstruovány cesty, ohradní zdi, ploty a brány
a také opěrné zdi pod zámkem i parkem. Navrátí se též původní sbírková bohatost dřevin. Projekt se zaměří
také na obnovu zámecké budovy, kde
budou obnoveny fasády, okna a dveře
a restaurátorským zásahem projdou

Bývalý ministr kultury Daniel Herman (vpravo) odstartoval rekonstrukci. Právě za jeho doby vznikl projekt a byl podpořen.
i brány. Ve své původní podobě bude
obnovena venkovní lodžie při západním křídle zámku a místnosti v přízemí východního křídla se přemění
na multifunkční prostory.
„Zámek a park, který v 19. století přestavěl v duchu romantismu knížecí rod Auerspergů, sloužil jako letní sídlo a později jako místo určené
k výchově dětí a poklidnému rodinnému životu. Prezentace celého areálu se dnes postupně vrací do období
kolem roku 1900, do doby Františka
Josefa z Auerspergu, mecenáše, dobrého hospodáře, milujícího manžela
a otce, cestovatele a milovníka koní.
Z té doby pochází též unikátní tzv.
dětské hospodářství, které v minulosti sloužilo k výchově šlechtických
dětí s cílem naučit je hodnotě lidské práce. To také dalo název celému
projektu Slatiňany – šlechtická škola
v přírodě,“ vysvětlila generální ředitelka Národního památkového ústavu Naďa Goryczková.
Dětské hospodářství bude znovu obnoveno a spolu s dalšími prvky drobné zahradní architektury,
kapličkou, kuželníkem, voliérou, altánem nebo dětským hřištěm se při
zachování památkových postupů navrátí ke své původní funkci.
„Z vlastní zkušenosti vím, že památky nelze jen stavebně renovovat. Pro jejich skutečnou obnovu jim
musíte vrátit obsah a naplnění. Park

i zámek chceme proto otevřít široké
veřejnosti, nabídnout jí kvalitní kulturní a vzdělávací program a také
zvýšit bezpečnost celého areálu. Kromě obnovy šlechtické školy v přírodě
zde vznikne nové kulturní a badatelské centrum a jedinečnou událostí
jistě bude zpřístupnění digitalizovaných skleněných negativů koní širšímu internetovému publiku,“ doplnila
generální ředitelka NPÚ.
Původně gotická tvrz ve Slatiňanech během staletí několikrát změnila svoji podobu, nejprve v renesanční, později v barokní zámek.
Největšího rozkvětu však dosáhly Slatiňany za Auerspergů v letech
1746–1942. Pro pět generací této knížecí rodiny představovaly Slatiňany
místo vhodné k odpočinku, relaxaci
a šlechtickým kratochvílím, zejména spojených s koňmi, ať to byl lov
či později dostihy. Slatiňanský zámek tak vedle městských paláců, reprezentativního zámku ve Žlebech či
statků v Rakousku nebo Itálii plnil
funkci venkovského rodinného a loveckého sídla.
Nejvýznamnějším majitelem byl
František Josef Auersperg, který si
zámek velmi oblíbil a s rodinou zde
pravidelně trávil letní měsíce. Zámek
nechal nejen bohatě zařídit, ale i důkladně modernizovat, takže v něm
nechybí koupelny či toalety. Kromě
reprezentačních pokojů v patře jsou

Foto | Milan Krištof

k vidění unikátní prostory kuchyně,
umývárny a kotelny v suterénu.
Idylické prostředí zámku doplňoval anglický park s řadou drobných
staveb, např. jezírko, roubené chaloupky tzv. dětského hospodářství, kde se
zámecké děti učily správně hospodařit, nebo tenisový kurt. Po vymření
rodiny Auerspergů zdědil Slatiňany
Karel Trauttmansdorff, kterému byl
zámek zabaven v roce 1945. Zámek
byl nakonec přes různé peripetie zpřístupněn návštěvníkům jako hipologické muzeum. Po stavební stránce stály
Slatiňany v poválečném období stranou většího zájmu i investic, některé části zámecké budovy byly dokonce zbourány. V roce 2001 se Slatiňany
dočkaly prohlášení za národní kulturní památku, navíc jako součást krajinné památkové zóny, která podtrhuje
důležitost krajinných úprav prováděných zdejšími majiteli.
NPÚ se v současné době uchází o prostředky z IROP celkem pro
6 projektů v celkové výši 617,5 milionu korun, přičemž evropská dotace by převýšila půl miliardy korun.
Dalším úspěšným projektem (rozhodnuto o přidělení dotace) je v tuto
chvíli obnova vrchnostenské okrasné zahrady na hradě Pernštejně
(slavnostní zahájení 9. února 2017),
na další rozhodnutí NPÚ čeká.
www.zamek-slatinany.cz

↗

Málek byl vybrán na stáž do Francie,
bude zastupovat mikroregion
Svaz měst a obcí České republiky
pořádá studijní zahraniční cestu do
Francie v termínu 19.–22. března.
Mezi účastníky za Chrudimsko byl
vybrán díky aktivitám v mikroregionu
místopředseda svazku Roman Málek.
V rámci stáže účastníci zavítají do Štrasburku, kde se uskuteční návštěva Conseil Départemental (Departementní rada). Účastníkům bude
představeno fungování samospráv a regionální
politiky i GDPR z pohledu departementní rady.
Odpolední program je zaměřen na problematiku Obecného nařízení na ochranu osobní údajů (GDPR), představení činnosti centra Centre
de Gestion de la Fonction Publique Territoriale
(Centrum správy teritoriálních veřejných služeb)
a další aktivity. V podvečer se účastníci vrátí zpět
do Erstein.

Třetí den pobytu na všechny čeká jednání se zástupci Conseil régional d´Alsace (Regionální rada Alsaska), kde se uskuteční představení fungování samospráv a regionální politiky,
představení aktuálních změn legislativy ve vztahu k činnosti společenství obcí a GDPR z pohledu
regionální rady.
V odpoledních hodinách na všechny zúčastněné čeká návštěva společenství obcí Erstain (Communauté de communes du Canton
D´Erstein), kde uvidí ukázku příkladů dobré
praxe např. (sběr a čistění odpadů z domácnosti
a obdobného odpadu), opět řešení problematiky
GDPR a další program.
Dopoledne, poslední den této stáže, se uskuteční přejezd do obce Breitenbach, kde se na zdejší radnici koná setkání, poté návštěva Espace Nature a po společném obědě se všichni navrátí zpět
-rpdo České republiky. 

Ordinace lékařů a lékařek působících na území DSO Chrudimsko
CHRUDIM
ORDINACE PRAKTICKÝCH LÉKAŘŮ A LÉKAŘEK
Poliklinika I. (nová) Chrudim, Palackého 191 a 211:
MUDr. Jaroslava Hanzalová, tel.: 724 139 944,
e-mail: Hanzalova.jaroslava@seznam.cz
MUDr. Jaroslava Hořčičková, tel.: 469 638 946, e-mail: jh.praktik@seznam.cz
MUDr. Marek Jeništa, tel.: 469 638 946
MUDr. Miroslava Lukešová, tel.: 469 638 950, e-mail: mirka.lukesova@email.cz
MUDr. Milan Jindra, tel.: 469 623 074, e-mail: miljindra@seznam.cz
MUDr. Milan Ševčík, tel.: 775 638 953, e-mail: milansevcik@seznam.cz
Poliklinika II. (stará) Chrudim, Palackého 165
MUDr. Michal Citta, tel.: 469 638 926 (jen ve čtvrtek, jinak ordinuje v Chrasti)
MUDr. Jan Slezáček, tel.: 469 625 388
SALEGRO s.r.o. (býv. Transporta), Průmyslová 890, Chrudim
MUDr. Petr Choleva, Průmyslová 890, Chrudim, tel.: 469 655 541
MUDr. Antonín Moravec, Průmyslová 890, Chrudim IV., tel.: 469 655 224,
www.antoninmoravec.cz
Další ordinace
MUDr. Helena Kubínová, nábřeží Karla Čapka 596, Chrudim III., tel.: 469 638 150,
e-mail: hkubinova@centrum.cz
MUDr. Petr Michal ml., V Hliníkách 1172, Chrudim IV, tel.: 469 622 185,
e-mail: praktikmichal@seznam.cz. Dále ordinuje i v Chroustovicích a Rosicích
u Chrasti, www.praktikmichal.cz
MUDr. Ivan Minařík, Korbářova 324, Chrudim, tel.: 469 623 776,
e-mail: ivan.minarik@email.cz, www.mudr-minarik.cz
MUDr. Jana Slezáčková, Palackého 183 (vedle nové polikliniky), tel.: 469 633 284
MUDr. Zdeňka Voříšková, Hniličkova 486, Chrudim III., tel.: 469 620 307
Ordinace dětských lékařek
MUDr. Hana Brabcová, dr. Václava Peška 669, tel.: 469 639 970,
e-mail: hanabrabcova@centrum.cz
MUDr. Iva Cibulková, Palackého 191, tel.: 469 622 555,
www.detskylekar-cibulkova.cz
MUDr. Martina Růžičková, Na Šancích 1181, tel.: 607 453 760,
e-mail: pediatire-ruzickova@seznam.cz, www.detsky-lekar-ruzickova.cz
MUDr. Kateřina Šáchová, Havlíčkova 150, tel.: 469 637 506,
e-mail:kormed@seznam.cz, www.kormed.cz

MUDr. Věra Ždímalová, dr. Jana Malíka 781, tel.: 469 620 783,
e-mail: v.zdimalova@gmail.com
ORDINACE ZUBNÍCH LÉKAŘŮ A LÉKAŘEK

MDDr. Petra Švihlíková Poláčková, Slezská 514, tel.: 602 800 052
MUDr. Daniela Šafaříková , Úzká 109, tel.: 774 709 419
MUDr. Josef Šebek, Sokolovská 505, tel.: 469 630 150

Stomalogie s.r.o, Čelakovského 116
MUDr. Pavla Bobková, tel.: 469 622 288, e-mail: PavlaBobkova@seznam.cz
MUDr. Michal Haltuch, tel.: 469 621 768, e-mail: haltuch@centrum.cz
MUDr. Jiřina Novotná, tel.: 469 620 657, e-mail: drnovotna@seznam.cz
MDDr. Věra Selingerová, tel.: 469 620 656
Dentaline s.r.o., zubní centrum, Masarykovo náměstí 55
MDDr. Renáta Koláčková (Slabá), MUDr. Karolína Vašinová (Klemová),
MDDr. Matěj Vostárek, tel.: 469 775 875, 774 694 460,
e-mail: ordinace@dentaline.cz, www.dentaline.cz
Opletalova 15, Chrudim
MUDr. Ludmila Krausová, tel.: 469 620 929
MUDr. Viera Kubištová, tel.: 469 622 056
MDDr. Dominik Novák, tel.: 733 562 376
MUDr. Pavel Novák, tel.: 469 622 835
MUDr. Petr Valeš, tel.: 469 620 475 (ortodoncie)
Další ordinace
MUDr. Gabriela Benáková, Průmyslová 306, tel.: 469 655 771
MUDr. Světlana Drábková, U stadionu 756 (vchod z ulice S.K. Neumanna ),
tel.: 469 638 721
MUDr. Martina Grossová, V Hliníkách 1172, tel.: 469 622 184,
e-mail: grossova7@seznam.cz
MUDr. Miroslava Horáková, Čáslavská 973 (v budově SPŠ), tel.: 469 688 625
MUDr. Vít Horníček, Fibichova 27, tel.: 469 620 561,
e-mail: dr.hornicek@hdent.cz, www.hdent.cz
MUDr. Květoslava Horníčková, Fibichova 27, tel.: 469 620 560
MUDr. Iveta Hrubešová, Palackéckého 191, tel.: 469 638 952,
e-mail:hrubesova@chrudimdent.cz, www.chrudimdent.cz
MUDr. Jiří Chour, Čáslavská 503, tel.: 469 688 617, e-mail: chour@zotto.cz,
www.zubni-ordinace-chour.zotto.cz
MUDr. Marie Kulhavá, Opletalova 496, tel.: 469 620 928
MUDr. Jaroslava Linhartová, Švermova 444, tel.: 469 621 005
MUDr. Alena Slavíková Švihlíková, Přemysla Otakara 370, tel.: 469 621 171
MDDr. Jakub Švihlík, Slezská 514, tel. 602 800 052 (ortodoncie)

CHRAST
ORDINACE PRAKTICKÝCH LÉKAŘŮ A LÉKAŘEK
Zdravotní středisko, U Pošty 766
MUDr. Michal Citta, tel.: 469 666 590
MUDr. Alexandra Sochorová, tel.: 469 666 593,
e-mail: alexandra.sochorova@gmail.com
MUDr. Romana Zlesáková, tel.: 469 667 201
ORDINACE DĚTSKÁ LÉKAŘKY
MUDr. Nora Gregorová, U pošty 410, tel.: 776 465 410, e-mail:
mudrnoragregorova@seznam.cz, www.mudrnoragregorova.cz
ORDINACE ZUBAŘŮ
MUDr. Michal Kramář, U Pošty 766, tel.: 469 666 559
MUDr. Jiří Vilím, U Pošty 766, tel.: 739 302 818,
e-mail:ordinace.chrast1@seznam.cz, www.pekarek-stomalogie.cz

SLATIŇANY
ORDINACE PRAKTICKÝCH LÉKAŘEK
Zdravotní středisko, Vrchlického 168
MUDr. Zuzana Bisová, tel.: 469 681 428,
e-mail: bisovaslatinany@seznam.cz
MUDr. Lenka Labuťová, tel.: 603 523 726
ORDINACE DĚTSKÁ LÉKAŘKY
MUDr. Ivana Malá, tel.: 469 681 214
ORDINACE ZUBNÍ LÉKAŘKY
MUDr. Dana Vodrážková, tel.: 469 681 425
DALŠÍ ORDINACE:
MUDr. Libor Milotínský, zubní lékař, Vítězství 397,
tel.: 469 681 043, 469 681 044

Centrum společných služeb Mikroregionu Chrudimska nově nabízí také obcím analýzy GDPR a funkci pověřence.
V případě potřeby se obracejte na podpora@r36.cz

