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Hasiči v Malči budou mít nové auto
Nový dopravní automobil pro evakuaci a nouzové zásobování obyvatel posílí vybavení JSDH
Maleč. Technika klade důraz na přizpůsobení se změnám klimatu a novým rizikům jako jsou
například nadprůměrné sněhové srážky a masivní námrazy. Nově pořízený dopravní automobil
umožní například zásahy při omezeném zásobování elektrickou energií a potravinami z důvodu
poškozených přenosových cest a také pokrytí většího počtu zásahů.
Dopravní automobil bude pořízen s přispěním dotace z
Integrovaného regionálního operačního programu v rámci 1.
Výzvy MAS Podhůří Železných hor-IROP-Posilování složek
IZS a hasičů. Celkové náklady na pořízení vozu jsou
1 263 157 Kč, výše dotace činí 1 199 999 Kč. Automobil bude
hasičům z Malče předán u příležitosti 740 let obce Maleč a
setkání rodáků dne 23. 6. 2018.

Svazek obcí Podoubraví na Facebooku
Nyní můžete využívat pro získávání informací naše oficiální facebookové stránky.
Průběžně pro Vás připravujeme zajímavé informace, novinky, fotky a další
zajímavosti. Staňte se našimi fanoušky! Přispějte i Vy svým námětem a napište nám.

V ZŠ Nová Ves u Chotěboře budou mít žáci dvě nové učebny
V rámci půdní vestavby vzniknou pro žáky ZŠ Nová
Ves u Chotěboře dvě nové učebny pro výuku
přírodovědy a vlastivědy a dále pro výuku
polytechnického vzdělávání. Součástí projektu, který
je podpořen z příspěvku EU, bude také zajištění
bezbariérového přístupu po celé škole včetně nově
vybudovaných učeben. V půdním prostoru školy
bude dále vybudován kabinet včetně skladu pro
učební pomůcky a sociální zařízení. V rámci projektu bude pořízen nábytek a didaktické pomůcky
do nových učeben, zajištěna vnitřní konektivita školy a upraveno venkovní prostranství.
Projekt bude zrealizován s přispěním dotace z Integrovaného regionálního operačního programu
v rámci Výzvy č. 47 Infrastruktura základních škol (SVL) – SC 2.4. Celkové náklady projektu jsou
6 603 848 Kč, výše dotace činí 5 943 463 Kč.
Vybudované a vybavené učebny budou žákům ZŠ Nová Ves u Chotěboře k dispozici v květnu
příštího roku.
Foto: web ZŠ Nová Ves u Chotěboře

Zástupci Krajské správy a údržby silnic Vysočiny
debatovali se starosty Svazku obcí Podoubraví o stavu
silnic v našem území
Pozvání přijali a do Chotěboře přijeli debatovat se starosty zástupci KSÚSV v následujícím složení:
ředitel KSÚSV Ing. Jan Míka, MBA, výrobní náměstek Ing. Julius Janeba, investiční náměstek Ing.
Libor Joukl, MBA, technicko správní náměstek Ing. Tomáš Mátl, vedoucí výrobního oddělení
Havlíčkův Brod Oldřich Dušátko, vedoucí cestmistrovství Chotěboř Ing. Pavel Viktora.
Starostky a starostové měli jedinečnou možnost zeptat se na plány, které se týkají letní údržby a
plánovaných oprav jednotlivých úseků silnic a na plány zimní údržby pro následující sezónu.
Oboustranně byla tato schůzka pozitivně zhodnocena. Předseda Venhauer poukázal na to, že
dříve probíhaly tyto schůzky se zástupci KSÚSV pravidelně v rámci okresu v Havlíčkově Brodě.
Pan ředitel Míka navrhnul naplánovat schůzku v podobném duchu a složení začátkem září tohoto
roku. Předmětem debaty bude plán zimní údržby silnic na příští sezónu.
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CSS Svazku obcí Podoubraví zajišťuje pro své členské obce
službu pověřence pro ochranu osobních údajů (GDPR)
V pracovním týmu Centra společných služeb Svazku obcí Podoubraví pracuje od března
pověřenec pro ochranu osobních údajů. Jeho úkolem je zajistit členským obcím „Svazku“
implementaci Obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR) a dále zajistit službu
samotného pověřence, jehož úkolem bude zejména:






poskytovat informace a poradenství v oblasti ochrany osobních údajů obcím a jejich
zaměstnancům,
provádět monitorování/auditování souladu zpracování a ochrany osobních údajů s nařízením
GDPR a souvisejícími předpisy o ochraně osobních údajů, včetně prověření procesů a plnění
pokynů pro zpracování osobních údajů a ověřování dodržování přijatých technicko organizačních opatření,
na požádání poskytnout součinnost při posuzování vlivu zamýšlených operací zpracování na
ochranu osobních údajů, při posuzování rizikovosti a hodnocení incidentů,
je kontaktní osobou pro dozorový úřad.

Pověřencem pro ochranu osobních údajů pro členské obce našeho „Svazku“ je Mgr. Martina
Hospodková, zástup v případech dovolené či nemoci bude zajišťovat Soňa Zvolánková, DiS..
Služba pověřence pro ochranu osobních údajů bude zajišťována pro 10 členských obcí, pro čtyři
z nich navíc zajistíme službu pověřence také pro školskou právnickou osobu zřízenou obcí.
Úvazek pověřence pro ochranu osobních údajů ve výši 0,4 rozšířil tým pracovníků našeho
„Centra“. V současné době zde pracují 4 lidé s úvazkem v celkové výši 3.

Památky na Vysočině chystají na novou sezónu řadu novinek
Nová návštěvnická sezóna je tady a Vysočina se těší na turisty, příznivce sportu i objevitele
historie. A přináší hned několik novinek, které potěší nejen rodiny s dětmi. K úspěšné výstavě
pohádky Pyšná princezna na Státním zámku v Telči se od 1. května přidá podobně koncipovaná
expozice o filmu režiséra Vojtěcha Jasného Až
přijde kocour, který se před 55 lety točil
převážně v Telči. Novou výstavu chystá i Státní
zámek v Náměšti nad Oslavou - život na zámku
v době první republiky a stejné téma představí i
nová prohlídková trasa zámku ve Světlé nad
Sázavou, který otevírá 2. června. V Telči pak
plánují zpřístupnit novou expozici v opraveném
kostele sv. Ducha.
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Personální změny v CSS Svazku obcí Podoubraví
V březnu proběhly v našem Centru společných služeb personální změny. Pracovní poměr
ukončila naše kolegyně Helena Hrubá a místo ní nastoupila na pozici Specialista pro rozvoj
mikroregionu Soňa Zvolánková. Další personální změnou je obsazení pozice Pověřence pro
ochranu osobních údajů, o které informujeme v článku o GDPR. Touto cestou děkujeme
panu starostovi Martincovi za pomoc při obsazování této pozice.
Paní Heleně Hrubé děkujeme za spolupráci a přejeme jí mnoho úspěchů do dalšího
osobního i pracovního života.

Nová metoda vyšetření prsou v ordinaci v Malči
Od letošního roku nabízí paní MUDr. Petra Gajdošová ve své ordinaci v Malči nové bezbolestné
vyšetření prsou prostřednictvím termografické kamery. Tato kamera je schopna odhalit změny
v prsní tkáni a podrobně je analyzovat. Termografií může být odhalena rakovina již ve velmi
ranném stádiu a časný záchyt nádorové nemoci umožňuje účinnější léčbu s menším množstvím
nežádoucích účinků.
Na rozdíl od mamografie termografy nevyzařují škodlivé ionizující záření.
Na prvním vyšetření se termografií vyhodnocují tzv. základní obrazy (baseline reading). Další
vyšetření bývá obvykle doporučováno po 3 měsících a vyhodnocují se při něm změny, které
nastaly. Poté, co jsou analyzovány 3 výchozí snímky, je doporučeno absolvovat toto vyšetření
každý rok. Tak je možné zjistit jakékoliv jemné změny. Kromě ústního popisu mohou být pořízené
snímky zaslány na e-mailovou adresu. Vybavení softwarem k vyhodnocování a měření je
prováděno ve spolupráci s firmou TMV SS (odborné konzultace a kalibrace přístroje).
Cena za vyšetření je 450 Kč.
Cena pro občana obce Maleč a přilehlých satelitních obcí je 400 Kč.
Bližší informace naleznete na internetové adrese http://www.termoscreening.cz/
nebo přímo v ordinaci MUDr. Petry Gajdošové.
Maleč 100 – budova Zdravotního střediska v Malči
582 76 Maleč
okres Havlíčkův Brod
Ordinační hodiny: PO, ST, PÁ 8:00 – 14:00
ÚT
14:00 – 18:00
Telefon: +420 608 611 665
E-mail: termoscreening@seznam.cz
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Kontakty
Svazek obcí Podoubraví
Centrum společných služeb
Trčků z Lípy 69
583 01 Chotěboř
tel: 569 641 173
Po - Pá: 8:00 - 15:00

Z činnosti CSS
Dne 15. 3. 2018 proběhlo v Chotěboři ve velké zasedací
místnosti MěÚ školení k veřejným zakázkám pro zástupce
obcí, které se nám podařilo zorganizovat ve spolupráci se
Svazem měst a obcí ČR v rámci projektu CSS. Školení vedly
lektorky ze SMO ČR, které v rámci pracovního týmu projektu
CSS působí na pozici právní specialisté pro oblast veřejných
zakázek. Kromě zástupců obcí se školení zúčastnili také
někteří zaměstnanci MěÚ Chotěboř.

info@podoubravi.cz
www.podoubravi.cz
Předseda
Václav Venhauer
tel: 602 659 834
starosta@libicend.cz
Manager CSS
Ing. Dita Benáková
tel: 569 641 173
Specialisté
na veřejné zakázky
Ing. Dita Benáková
Gabriela Čapková
tel: 569 641 173
Specialisté
pro rozvoj regionu
Gabriela Čapková
Soňa Zvolánková, DiS.
tel: 569 641 173
Pověřenec pro ochranu
osobních údajů
Mgr. Martina Hospodková
tel: 569 641 173

Byly připraveny tyto žádosti o dotace k projektům:
Sraz rodáků městyse Uhelná Příbram k příležitosti
udělení praporu a znaku a oslavy 666. výročí od první
zmínky o obci (žadatel Uhelná Příbram)
Zásady Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování dotací
na oslavy obcí
Vodovod Spytice (žadatel Vilémov)
Dotace na infrastrukturu vodovodů a kanalizací 2018
Pořízení školkovacího stroje (žadatel Libice nad
Doubravou)
Program rozvoje venkova v rámci Výzvy MAS Podhůří
Železných hor č. 1 – PRV
Chodník na Chotěboř (žadatel Nová Ves u Chotěboře)
IROP, 2. výzva MAS Podhůří Železných hor-IROP-Zvyšování
bezpečnosti dopravy
Chodník v obci Jeřišno (žadatel Jeřišno)
IROP, 2. výzva MAS Podhůří Železných hor-IROP-Zvyšování
bezpečnosti dopravy
K posledním dvěma zmiňovaným projektům byly také
připraveny veřejné zakázky na dodavatele staveb.
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