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VYSOČINA | Havlíčkobrodsko
Rentgen či dotace? I to
se povedlo díky centru
dokončení ze strany 1
Kromě řady projektů pro obcemá CCS za sebou i pomoc
dvěma chotěbořským lékařkám. „Paní doktorka Špi-
tálníková díky námotevřela v roce 2017 endokrinolo-
gickou ordinaci a loni začala v Chotěboři fungovat i její
neurologická ambulance. Pomohli jsme i paní doktorce
Zvancigerové, a to se zaplacenímopravy rentgenu,“
zavzpomínala Benáková.
Letos se chtějí soustředit předevšímna odpady a do-

pravu. „V současné době chcemenajít nějakou lepší
koncepci ohledněmonitoringu komunálního odpadu,
abychom snižovali jehomnožství. Bavili jsme se i o
obnovení autobusové linky na Prahu. To je ale poměr-
ně složité, tak uvidíme, jak to dopadne. Samozřejmě se
nebráníme i návrhům starostů a jsme připraveni jim
vyjít vstříc,“ prozradil Venhauer.
„Do budoucna bychom rádi efektivně pracovali pro

naše členské obce a posílili náš svazek společnými
projekty, které pomohouupevnit naši pozici v systému
veřejné správy. Plánujemenadále rozšiřovat nabídku
poskytovaných služeb a orientovat se také na služby
promístní podnikatelské subjekty a neziskové organi-
zace,“ doplnila Benáková.
Aktuální informace pravidelně zveřejňují v Po-

doubravském zpravodaji, který začali vydávat. Organi-
zují ale i různá setkání. „Hezkou společnou akcí je kaž-
doroční tradiční sportovní klání starostů členských
obcí s názvemPodoubravský víceboj,“ připomněla Be-
náková.
Centrum společných služeb začalo fungovat 18. čer-

vence 2016. „Když jsme tehdy začínali, tak nás bylo
sedmadvacet a neměli jsme žádné zaměstnance. Roz-
počet byl necelých tři sta tisíc korun. Teď zaměstnává-
me tři celé úvazky,mámedevětadvacet členů a rozpo-
čet přes tři a půlmilionu,“ srovnala na závěr Benáková.

Piráti posílají do boje ženu
O hejtmanské křeslo je
zájem. Několik žhavých
adeptů je známých už teď.

MARTIN SINGR

V
olit se sice bude
až na podzim,
čtyři nejsilnější
strany však už
představily své

lídry. Nejnověji informovalo
hnutí ANO, že se jedničkou
stal náměstek hejtmana pro
oblast financí amajetku
Martin Kukla. Získal podporu
všech pěti oblastí i členské
základny. „Za dobu svého
působení ve funkci náměstka
hejtmana si vybudoval sil-
nou pozici zodpovědného a
spolehlivého politika,“ zdů-
vodnila krajská předsedkyně
vysočinského ANO 2011 Mo-
nika Oborná.
„Mým cílem je krajské vol-

by vyhrát,“ prohlásil Kukla.
Za prioritní považuje zejmé-
na pomoc lidem s řešením
následků kůrovcové kalami-
ty a sucha a zajištění dostat-
ku pitné vody.
Ještě loni své lídry pro

krajské volby představily
tradiční strany ČSSD, KDU-
ČSL a ODS. Lídrem sociálních
demokratů bude Jiří Běhou-
nek, jiné jméno by dle závěrů
krajské konference ani ne-
dávalo smysl. Další jména
kandidátky sociální demo-
kraté oznámí 21. března, kdy
zveřejní také program. Pro-

zatím je sestaveno Desatero
pro otevřený a prosperující
kraj, které vzniklo z pera
předsedy poslaneckého klu-
bu a náměstka hejtmana
Vladimíra Novotného. „Soci-
ální demokraciemá řešení
pro roky, které nás čekají,“
okomentoval dokument
místopředseda ČSSD a sta-
rosta NovéhoMěsta naMo-
ravěMichal Šmarda.
Lidovci mají v čele lékaře

Víta Kaňkovského, který
chce získat pro stranu osm
mandátů, o jeden více než
nyní a dostat se z opozice do
koalice. „Několikrát se stalo,
že vedení kraje nepřijalo na-
še návrhy, aby je po čase

prosazovalo jako svoje vlast-
ní. Sice nás to těší, ale rádi
bychom si je už příště prosa-
zovali sami,“ řekl lídr strany.
Na kandidátce naopak chybí
někdejší jihlavský náměstek
Jaromír Kalina.
KandidátemObčanské de-

mokratické strany (ODS) na
hejtmana je dlouholetý jih-
lavský zastupitel Vítězslav
Schrek. Do krajských voleb
jde ODS společně s hnutím
Starostové pro občany. „Am-
bice jsou vysoké, věřím to-
mu, že spojení se Starosty
nám prospěje a obsadíme
dvojnásobekmandátů oproti
současnému stavu,“ popsal
své představy o volebním

výsledku Schrek. Jinými slo-
vy chce alespoň deset křesel.
I letos pak postaví STAN

kandidátku společně s SNK
ED a do voleb půjdou opět
pod názvem Starostové pro
Vysočinu. Lídrem pak bude
zřejmě pacovský starosta
Lukáš Vlček. „Kandidátní lis-
tina ještě není oficiálně
schválena, ale prozatím jako
jediný kandidát na jedničku
jemoje osoba,“ řekl politik
Deníku.
Piráti budoumít v čele že-

nu, kandidátkou na
hejtmanku bude telčská za-
stupitelka, čtyřiatřicetiletá
projektovámanažerka Hana
Hajnová. Další jména i pro-
gram představí strana 11.
února v Jihlavě.
Komunisté schválí kandi-

dáty i teze volebního pro-
gramu na krajské konferenci
20. února, předběžněmá k
pozici lídra nejblíže Pavel
Hodáč z Pelhřimova. Do vo-
leb se pak chcemimo jiných
uskupení zapojit i Trikolóra,
jak Deníku potvrdil předseda
krajské organizace Ivo Strej-
ček.
Zatímco osobnosti se sil-

ným kreditem už byly před-
staveny, na kontroverzní
jména si podle politologa
Daniela Hanzlamusí veřej-
nost ještě počkat. „Ti, kteří
budou chtít šokovat, přijdou
s kandidáty až na poslední
chvíli. Bude to léčba šokem,“
předpověděl.
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Aplikace Záchranka. Pomůže v ohrožení života
JANA KUDRHALTOVÁ

D
íkymobilní
aplikaci Zá-
chranka je při-
volání lékařů
při vážných

zdravotních problémech
jednodušší. Nejen, že uživa-
tele spojí s operátory linky
155, ale zároveň zdravotní-
kům odešle údaje o aktuální
poloze nebo třeba zdravot-
ních problémech volajícího.
Oblíbili si ji i lidé na Vysoči-
ně.
Obrovským pomocníkem

je aplikace například pro
zdravotnické operační stře-
disko v Jihlavě. „Hlavním
přínosem je určitě možnost

jednoduché a efektivní loka-
lizace volajícího, což je pro
úspěšnou záchranu pacienta
naprosto stěžejní,“ vyzdvihl
vedoucí krajského dispečin-
ku Pavel Sedlák.
„Svoji adresu zná každý, ve

městě se člověk také nějak
zorientuje, ale třeba v lese už
to bývá problém,“ podotkla
Jana Kudlová z havlíčkob-
rodského Červeného kříže.
V život ohrožující situaci

stačí přidržet nouzové tlačít-
ko na displeji chytrého tele-
fonu. Tímto jednoduchým
pohybem se spustí vytáčení
linky 155 a současně se ode-
šle zpráva, která obsahuje
informace o aktuální poloze i
spoustu užitečných údajů.

„Například jaké bere pacient
léky nebo s jakými choroba-
mi se léčí,“ přiblížil Sedlák.
„Člověk navíc může zavolat

pomoc také sám sobě. Když
už je ve fázi, že nemůžemlu-
vit a jen chrčí, tak je Zá-
chranka naprosto ideální.
Vždy lidem říkám, žemáme v
mobilu kdejakou blbost, tak
proč nemít tuto aplikaci,
která navíc má smysl,“ řekla
ředitelka Oblastního spolku
Českého červeného kříže v
Havlíčkově Brodě Ilona Lou-
žecká.
Se Záchrankoumá Ilona

Loužecká i vlastní zkušenost.
„Můj tatínek je po dvou in-
farktech a operaci srdíčka.
Několikrát už jsemmu volala

pomoc přes tuto aplikaci a
funguje opravdu výborně.
Nikdymě nenechala ve
štychu,“ svěřila se Loužecká.
Užitečné informace v ní

najdou i samotní uživatelé.
Ukáže například otevřené
pohotovosti nebo třeba se-
znammíst s defibrilátory.
Nechybí ani návod na první
pomoc.
„Každámoderní technolo-

gie, která vede ke včasné zá-
chraně životů, je velkým pří-
nosem nejen pro záchrannou
službu, ale i pro ostatní členy
integrovaného záchranného
systému,“ uzavřel mluvčí
Zdravotnické záchranné
služby Kraje Vysočina Petr
Janáček.

Mladí hokejisté v Telči končí
Telč – Před čtyřmi lety za-
chránili telčskou střední
školu, teď sami končí. Řeč je
o hokejistech, kteří studovali
management sportu a tre-
nérství. Po loňském vyřazení
domovského žďárského tý-
mu z juniorské extraligy vět-
šinamladíků z Telče odešla
jinam. Zůstalo jen jedenáct
maturantů. Náhlá situace
zkomplikovala fungování
střední školy. Vedení nako-
nec na podzim navázalo
spolupráci s památkáři a vy-
tvořilo nový program, zamě-
řený na památkovou péči.
„Tři roky jsme byli v situa-

ci, kdy jsme na střední škole

neotevřeli první ročník. Když
se objevil obor šitý namíru
mladým hokejistům, byla to
záchrana,“ vzpomněl ředitel
Gymnázia Otokara Březiny a
Střední odborné školy Telč
StanislavMáca.
Ve spolupráci s památkáři,

kteří sídlí v blízkém Lanne-
rově domě, vymyslelo vedení
školy náhradní řešení. Jak se
ujme, se teprve uvidí.
Střední odborná škola na-

bízí obor Ekonomika a pod-
nikání, kde si studenti mo-
hou vybrat tři zaměření.
Cestovní ruch, veřejná správa
a nově takémanagement
kulturního dědictví. (zm)

Tyran Bilý dostal dvanáct let
Brno, Jihlava – Několikaná-
sobný recidivista a násilník,
Andrej Bilý z Třebíče, užmá
svůj trest jistý. Krajský soud
v Brně zamítl jeho odvolání.
Třiadvacetkrát odsouzený
Bilý dostal dvanáctiletý trest.
Rozsudek je pravomocný.
Třiapadesátiletý Andrej

Bilý byl odsouzen za loupež a
vydírání vyděšeného dů-
chodce v Jihlavě. Do jeho by-
tu se vloudil v září 2018 pod
falešnou záminkou a dlou-
hých pět hodin se důchodce
snažil připravit o peníze. Mi-
mo jiné po něm chtěl zaplatit
pojištění, slíbil vyřízení po-
hřbu a chtěl ho přinutit, aby

si šel vzít půjčku na note-
book. Bilý byl čím dál agre-
sivnější a neváhal dát devě-
tapadesátiletému invalidní-
mu důchodci pár facek, mlá-
tit ho dřevěným držákem na
utěrky do kolene, a vyhrožo-
vat mu zbitím bandou cizin-
ců. Z bytu si odnesl televizi a
další věcí.
Kauzu jihlavský soudmu-

sel řešit opakovaně. Kvůli
prodlužování procesu hrozi-
lo, že Bilému vyprší doba
vazby a budemuset být pro-
puštěn na svobodu. To se
nakonec nestalo. Krajský
soudmu dvanáctiletý trest
potvrdil na třetí pokus. (rm)

DO PRACOVNÍ POZICE: 

LESNÍK MĚSTSKÝCH
A PŘÍMĚSTSKÝCH LESŮ 
 (Předpokládaný nástup ihned po dohodě)

Hlavní náplň činnosti: 
•  Zajišťování a řízení práce v lesích

 •  Zajištění odborného dozoru při 
lesnických činnostech v pěstební 
činnosti, ochraně lesa, těžební činnosti 
i zpeněžení produktů 

Požadavky: 
•  středoškolské vzdělání lesnického 

směru, řidičský průkaz skupiny 
„ B“, praxe v lesnictví min. 5 let, 
trestní bezúhonnost, zodpovědnost, 
samostatná práce, aktivní přístup 
k řešení problémů, dobrá znalost 
práce na PC (MS Offi ce, lesnické 
informační systémy)

TECHNICKÉ SLUŽBY
Havlíčkův Brod
PŘIJMOU ZAMĚSTNANCE
NA PLNÝ PRACOVNÍ ÚVAZEK

Sdělení Vašeho 
zájmu společně 
se strukturovaným 
profesním životopisem, 
kontaktními údaji 
a s přiloženou kopií 
dokladů o nejvyšším 
dosaženém vzdělání, 
doručte do 20. 2. 2020 
(včetně) na adresu: 
Technické služby 
Havlíčkův Brod, 
k rukám p. Ludmily 
Teclové, personální 
a mzdové odd., 
Na Valech 3523, 
580 02 Havlíčkův 
Brod (nebo na e-mail: 
Lteclova@tshb.cz). 

příspěvková
organizace

Podrobné informace naleznou zájemci na www.tshb.cz – Volná pracovní místa
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OKROUHLICE

EKOLOGICKÁ LIKVIDACE
VOZIDEL

včetně jejich odtažení zdarma

tel.: 725 001 001, 735 001 001
www.autolikvidace.cz

VÝKUP HAVAROVANÝCH NEBO JINAK 
POŠKOZENÝCH VOZIDEL – VRAKOVIŠTĚ


