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Město známe i neznáme
Kolik nás bylo a bude?

(pokračování  z minulého čásla)

První úřední sčítání obyvatelstva Čech bylo 
provedeno roku 1702 v souvislosti se zavádě-
ním státního solního monopolu. Jednalo se 
o soupis konzumentů soli, a jelikož sůl je nad 
zlato a neobejde se bez ní kromě pohádkové-
ho krále nikdo, postihly sčítací archy poprvé 
všechny obyvatele země včetně dětí. I když 
samozřejmě dohled úřední nebyl tehdy ještě 
zdaleka tak rozrostlý, takže určitě nějaká ta 
dušička unikla pozornosti i tenkrát. Původ-
ním záměrem habsburské vlády bylo přede-
psat obyvatelstvu v Čechách povinný odběr 
100 000 beček gmundenské soli. Logisticky 
velmi náročné akce se ujala solní komise v čele 
s vynikajícím úředníkem a ekonomem české 
komory Janem Kryštofem Bořkem. Tento muž 
prosadil spravedlivější odběr dle skutečného 
počtu obyvatel jednotlivých panství a zpraco-
val podrobný dotazník, v němž byla zohled-
něna nejen spotřeba soli k běžnému užití, ale 
i k potřebě hospodářských zvířat a řemeslné 
výrobě. Vrchnosti však velmi často vyplňová-
ní dotazníku sabotovaly a údaje proto musely 
být zredukovány. Sčítací akce byla ukončena 
v říjnu roku 1702 a v následujícím roce měl 
již platit nový rozpis odběru soli. Při zavádění 
nových pořádků však vznikly takové zmatky, 
že byl nový rozpis zatím zrušen a předepsané 
kvóty začaly platit až v roce 1706. Jan Kryštof 
Bořek se díky této akci stal administrátorem 
solního obchodu v Čechách a prováděl propo-
čet množství pro jednotlivé vrchnosti. Počet 
nabízených úplatků však v dobových statis-
tikách zaznamenán není. Nicméně se jedná 
o jedno z nejpřesnějších sčítání zahajující éru 
byrokratizace, sumarizace, statistik a tabulek, 
na které navazují v rychlém sledu další celo-
státní akce vrcholící osvícenskými zákony za 
vlády Marie Terezie, Josefa II. a Leopolda II. 
Podle sčítání konzumentů soli žilo v roce 1702 
v Německém Brodě 1219 obyvatel nad 10 let 
a ve vsích náležejících k Brodu 853 obyvatel 
křesťanského vyznání. Soupis sčítal i židy, kteří 
se však v Německém Brodě usazovat nesměli. 
Pro srovnání – např. Kutná Hora, která stejně 
jako Brod patřila do Čáslavského kraje, měla 
tehdy 2700 obyvatel nad 10 let, Humpolec 
863 křesťanů a 24 židů nad 10 let, Chotěboř 
465 křesťanů a 3 židy nad 10 let, Polná 1355 
křesťanů a 119 židů nad 10 let.
Společně s iniciativou státu se snažila své oveč-
ky sčítat nadále i církev. Na základě usnesení 
tridentského koncilu v 16. století byly postup-
ně zaváděny jednotlivými diecézemi v katolic-
kých zemích matriky. Nejstarší matriky u nás 
pocházejí z doby po koncilu, avšak běžně za-
čaly být vedeny až od poloviny 17. století. Nej-
starší dochovaná matrika pro Německý Brod 
je uložena ve Státním oblastním archivu v Zá-
mrsku. Jedná se o matriku narozených, odda-
ných a zemřelých s údaji vedoucími až k roku 
1666. Matrika obsahuje mimo jiné přehled 

o pohřbech u kostela sv. Vojtěcha z let 1678 
až 1680. Přesná pravidla pro vedení matrik 
zavedl Josef II., který povinnost vést matriky 
rozšířil i na židovskou a protestantskou církev. 
Důležitým zdrojem poznání o počtu obyvatel 
z přelomu 17. a 18. století jsou Zpovědní se-
znamy arcidiecéze pražské z let 1671–1725. 
Katolická církev ukládala povinnost každému 
pravověrnému katolíkovi učinit nejméně jed-
nou za rok (o Velikonocích) zpověď. O zpovědi 
bylo vydáváno potvrzení, které bylo v době 
nastupující reformace po bitvě na Bílé hoře 
používáno jako doklad o příslušnosti k jediné 
povolené – tj. katolické církvi. V roce 1670 byl 
vydán patent o každoročním vedení seznamu 
zpovídaných farníků. Pro rok 1671 byl uveden 
jmenný seznam, v dalších letech už jen počet 
těch, kteří svátost zpovědi vykonali, a jména 
hříšníků, kteří se ke zpovědi nedostavili. Pro 
Německý Brod se pohybuje počet zpovída-
ných od přibližně dvou tisíc po roce 1671 až 
po přibližně dva a půl tisíce v roce 1711. Počet 
zde uváděných farníků je však méně přesný 
než již zmiňovaný seznam konzumentů soli, 
jelikož nevíme přesně, kdo byl do seznamu 
uváděn (z jakého obvodu, od jakého věku, kdo 
všechno byl zaznamenán). Město však zdá se 
utěšeně rostlo a řadilo se mezi rušnější místa 
méně osídlené a poklidné Vysočiny. Předsta-
vu o velikosti města nám pak dokresluje první 
dochované vyobrazení připisované Janu Fran-
tišku Beckovskému, které je otištěné v jeho 
díle Labarum triumphale, knížce sepsané 
pro zdejší literátské bratrstvo vydané v roce 
1704.
Vzhledem k počtu válek a státních výda-
jů rostl v 18. století nejen úřednický aparát, 
ale i daňové výdaje. Rostou-li daně, je potře-
ba nových soupisů a nařízení. Nejinak tomu 
bylo i v Čechách. Berní rula přestávala stačit 

a navíc bylo na základě namátkových kont-
rol zjištěno, že v mnoha ohledech neodpoví-
dá skutečnosti. Od roku 1713 se proto začal 
připravovat nový soupis půdy. Tento soupis, 
který byl různě upravován a doplňován až do 
roku 1785, vešel do naší historie pod ozna-
čením Tereziánský katastr. V tomto katastru 
se o Německém Brodě dočítáme informa-
ce o vlastněných dvorech, lesích, rybnících, 
městském podnikání i o církevním majetku. 
Farnost Německý Brod čítala tehdy 1942 duší, 
z toho samotné město 1000, dále zde byla 
škola, špitál pro 4 až 5 chudých, „kteří sobě 
neustále stěžují, že se tak hrozně zle mají, na-
proti tomu čeládka a šafář se dobře mají…“. 
Pro zajímavost uvádím názvy rybníků náleže-
jících k Německému Brodu: Perknovský, Stru-
hový, Hluboký, Fugarovský, Vobora, Společný, 
Štírový, Kuchynka, Roznak, Knytský, Zabloudil, 
Nový v Bělé, Návesní, Malý nový (nebo Mali-
nový?). Výčet zdanitelných majetků je v katas-
tru očividně přesnější než výčet obyvatel. 
Poslední poznámkou k soupisu obyvatel v Ně-
meckém Brodě v 18. století budiž upozorně-
ní na založení zdejšího slavného gymnázia 
v roce 1735. Škola si s profesorskou důklad-
ností vedla od počátku seznamy studentů, 
které jsou dochovány do dnešních dnů. Po-
čet obyvatel města se tak rozrostl o mla-
distvý živel z různých koutů země. V letech 
1735–1778 studovalo na gymnáziu celkem 
801 žáků, z nichž nejdále to měl domů zřej-
mě Leopold Modestus Auderling, rytíř z Paso-
va. Ze seznamu se dozvídáme i o studujících 
z našeho města. Na důkladný soupis všech 
obyvatel města si nicméně musíme počkat do 
století devatenáctého a též do dalšího čísla  
Havlíčkobrodských listů.
 Pokračování příště
 Alena Jindrová

Vyobrazení města v knize Labarum triumphale, 1704
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LEDEN
Ředitelství silnic a dálnic ve spolupráci s měs-
tem Havlíčkův Brod začalo stavět jihovýchodní 
obchvat města. Po dlouho připravované do-
pravní tepně by řidiči měli začít jezdit v roce 
2023. 

BŘEZEN
Kraj Vysočina ve spolupráci s městem Havlíč-
kův Brod zahájil stavbu, která změnila uspo-
řádání ulic Dolní–Žižkova. Řidiči po nových 
komunikacích začali jezdit loni v listopadu.

BŘEZEN / DUBEN
Z důvodu šíření onemocnění COVID-19 začala 
platit vládní nařízení. Radnice distribuovala 
do každé domácnosti roušky, které pro město 
ušila firma Pleas, a.s.

KVĚTEN
Přesto, že se město z důvodu pandemie téměř 
vylidnilo, na většině staveb se pracovalo pod-
le časového harmonogramu. Jednou z nich 
byla i cyklostezka podél řeky Sázavy, kterou 
pěší i cyklisté používají od loňského července. 
Díky stezce dlouhé zhruba 300 m vznikl ucele-
ný městský okruh kolem Sázavy.

ČERVENEC
Kůrovcová kalamita a sucho způsobily, že vel-
ká část městských lesů změnila svoji podobu. 
V některých lokalitách musely být vykáceny 
celé porosty monokulturních dřevin, nejčas-
těji smrků. K červenci 2020 zasáhl kůrovec 
téměř 80 procent městských lesů.

ZÁŘÍ 
Zrekonstruovaná historická opona, na které 
je jedno z nejstarších vyobrazení Německého 
Brodu, byla umístěna do Městského divadla 
a kina Ostrov. Scéna kulturního zařízení se 
jeví jako nejvhodnější místo, kde si ojedinělou 
památku, pocházející z roku 1885, bude moci 
prohlédnout veřejnost.

ŘÍJEN
V říjnu byla dokončena stavební část Krajské 
knihovny Vysočiny, poté následovala montáž 
vnitřního vybavení. Práce na její výstavbě za-
počaly v létě v roce 2018, nyní je již objekt 
dokončen a připraven k návštěvě prvních čte-
nářů. Její brány se otevřou hned, jak to dovolí 
epidemiologická situace. 

LISTOPAD
Sakristie kostela sv. Kateřiny se dočkala nové 
střechy. Ta nahradila provizorní zakrytí nain-
stalované zhruba před dvěma lety, kdy byla 
z důvodu havarijního stavu stržena střecha 
nad celým kostelem. Na nákladech ve výši 
zhruba 1 mil. Kč se podílelo i město Havlíčkův 
Brod.

PROSINEC
V areálu ZŠ Konečná na Žižkově vyrostla nová 
budova mateřské školky, kterou dodavatelská 
firma začala stavět na jaře loňského roku. Po 
kompletním dokončení stavební části objektu 
budou zahájeny práce na jeho vnitřním vy-
bavení. Předškolní zařízení se třemi třídami 
pro celkem 64 dětí bude uvedeno do provozu 
v novém školním rokem 2021/2022.

 Stránku připravila Alena Doležalová
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V Havlíčkově Brodě by díky Tomáši Součkovi mohla vyrůst 
nová fotbalová hřiště

Fotbalový klub FC Slovan chce v Havlíčkově Brodě postavit dvě nová tré-
ninková hřiště, která by stála v místech ubytovny Sport na Ledečské ulici. 
Na jejich výstavbu by klub použil část finančních prostředků, které získá 
z prodeje odchovance Tomáše Součka do Anglie. V současné době probí-
hají jednání o spolupráci s městem.
„Vstoupili jsme do jednání se zainteresovanými stranami, kterými jsou 
kromě města Havlíčkův Brod také TJ Jiskra Havlíčkův Brod a Okresní sdru-
žení sportů, a usilujeme o získání pozemku pod ubytovnou Sport. V těch-
to místech bychom chtěli postavit dvě fotbalová hřiště a tréninkové záze-
mí pro mládež,“ vysvětlil předseda klubu FC Slovan Pavel Mazánek. 
Pozemky kolem ubytovny Sport vlastní město Havlíčkův Brod, budovu 
ubytovny využívá Okresní sdružení sportů.
V současné době jednáme se sdružením o převodu ubytovny Sport na 
město. Poté bychom pozemky scelili a poskytli je FC Slovan,“ upřesnil mís-
tostarosta města Havlíčkův Brod Zbyněk Stejskal. 
Investic by se měl v budoucnu dočkat i stávající fotbalový areál. Fotbalisté 
chtějí rozšířit kabiny a vybudovat nástavbu i nad druhým křídlem provoz-
ní budovy mezi přírodním a umělým hřištěm. Tyto investiční akce by klub 
také financoval z částky získané díky přestupu Tomáše Součka do anglic-
kého klubu West Ham. Na účet FC Slovan přibude formou splátek celkem 
43 mil. Kč.

Ocelový most, který zbyl po staré vlečce, opravilo město
Ocelový příhradový most, přes který vedla kdysi železnice a je možné přes 
něj přejít ze západní strany města (Perknov) na druhou stranu řeky Sáza-
vy, se dočkal opravy. V posledních letech se stal oblíbeným místem pro 
turisty i cyklisty. Jeho překonání ale nebylo jednoduché. „Nejen, že hro-
zilo, že se prohnilé pražce propadnou, ale na mostě nebylo ani zábradlí,“ 
uvedl místostarosta města Zbyněk Stejskal, který inicioval jeho opravu.
„Nechali jsme na mostě vybudovat lávku z pozinkovaných roštů. Cestu 
jsme opatřili i pletivovým plotem, aby nikdo nemohl z mostu spadnout,“ 
popsal Stejskal.
Most byl v minulosti součástí železniční cesty, která spojovala trať z  Kolí-
na na Brod s areálem psychiatrické léčebny.

Výše poplatků za „odpad“ i psa zůstává v roce 2021 stejná
Zastupitelé se na svém prosincovém jednání shodli, že výše poplatku za „od-
pad“ se v letošním roce nezmění a jeho základní sazba bude činit 720 Kč na 
dospělou osobu. Všechna zvýhodnění nastavená v roce 2020 zůstávají také 
v platnosti. Stejně tak se v příštím roce nezmění výše poplatku ze psa. Oby-
vatelé rodinného domu zaplatí za jednoho psa 750 Kč, v bytovém domě 
1 500 Kč. Přesné znění všech obecně závazných vyhlášek města najdete na 
www.muhb.cz – Město a samospráva – Nařízení a vyhlášky města. 

Zájemci se mohou hlásit o finanční podporu  
na vyhlášené grantové programy

V prosinci 2020 zastupitelé vyhlásili grantové programy pro rok 2021, 
které podpořili celkovou částkou 650 tis. Kč. Zájemci tak mohou žádat 
o finanční podporu na zveřejněné výzvy.

Obnovení, zakládání a udržování tradic 2021 – 80 tis. Kč• 
Havlíčkobrodské kulturní léto 2021 – 245 tis. Kč• 
Dechové a folklórní festivaly 2021 – 60 tis. Kč• 
Kulturní aktivity 2021 – 40 tis. Kč• 
Město bez bariér 2021 – 50 tis. Kč• 

Žádosti o finanční podporu z grantových programů musí být podány na 
předepsaném formuláři, který je zveřejněn na webových stránkách měs-
ta. Žádost si můžete také vyzvednout době úředních hodin na Městském 
úřadě na odboru vnějších a vnitřních vztahů nebo podatelně. Podrobnější 
informace včetně formuláře naleznete na www.muhb.cz v levém sloupci 
v sekci Investice a podnikání – Finanční podpory z rozpočtu města. 

U Krajské knihovny už mohou řidiči využít  
obě podlaží parkoviště

Nové dvoupodlažní parkoviště je k dispo zici řidičům u nového objektu 
Krajské knihovny na Žižkově ulici. První nadzemní podlaží bylo uvedeno 
do provozu v měsíci říjnu, spodní zastřešená část parkovacího domu zača-
la fungovat začátkem ledna. Do parkovacího domu se vejde 88 automobi-
lů, pět stání je vyhrazeno pro osoby se zdravotním postižením. V každém 
patře jsou dva parkovací terminály. První a druhou hodinu mohou řidiči 
využít stání zdarma, za každou další zaplatí 10 Kč. Placená provozní doba 
je nastavena v pracovní dny od 7.00 do 17.00 hod. a v sobotu od 8.00 do 
12.00 hod. 

Pod knihovnou u řeky Sázavy přibudedalší parkovací plocha
Pod budovou Krajské knihovny Vysočiny směrem k řece Sázavě roste 
v současné době další úrovňové parkoviště, které zvýší kapacitu stání 
o 132 míst, z nichž šest bude vyhrazeno pro osoby se zdravotním posti-
žením. K parkovací ploše povede komunikace z asfaltobetonu, jednotlivá 
stání budou pokryta žulovými kostkami. Prostor doplní veřejné osvětlení, 
řidičům bude k dispozici dobíjecí stanice elektromobilů. Nová stání bu-
dou moci řidiči využívat od června letošního roku. Náklady na výstavbu, 
které město zaplatí ze svého rozpočtu, činí zhruba 21 mil. Kč.
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Úspěch na mezinárodní hudební online soutěži v Budapešti 
Akordeonista Viktor Stocker ze třídy slečny učitelky Markéty Laštovičkové re-
prezentoval ZUŠ J. V. Stamice v Havlíčkově Brodě na Danubia Talents, meziná-
rodní hudební online soutěži v Budapešti. Do soutěže se přihlásilo 500 účast-
níků z celého světa. Jedenáctiletému Viktorovi se povedlo zaujmout porotu 
natolik, že v kategorii do 14 let získal 1. cenu a potvrdil tak kvality ve hře na 
jeho milovaný nástroj. 
Další velký úspěch zaznamenal nadaný akordeonista na mezinárodní hudeb-
ní soutěži VIVO v New Yorku. Soutěž se konala také on-line formou a probíha-
la bez rozdělení kategorií podle jednotlivých nástrojů. Viktor ve své kategorii 
do 11 let získal 1. cenu s nejvyšším možným počtem bodů a zároveň cenu 
poroty. Ukázal tak nejen kvality akordeonu, ale také svoji preciznost a svůj 
výraz, se kterým odehrál celé soutěžní vystoupení.
Viktorovi Stockerovi blahopřeji k úspěchu a děkuji mu za skvělou reprezentaci 
školy na světové úrovni, velké poděkování za přípravu patří také slečně učitel-
ce Markétě Laštovičkové. Jindřich Macek, ředitel ZUŠ

Dům s pečovatelskou službou Na Výšině bude nabízet služby 
nového denního stacionáře

Vzhledem k demografickému vývoji obyvatelstva a zvyšujícímu se počtu seniorů 
v regionu město Havlíčkův Brod rozšiřuje kapacitu sociálních služeb pro seniory 
v podobě denního stacionáře. Cílem tohoto projektu je nabídnout sociální služ-
bu, která za podpory rodiny umožní seniorům a osobám se zdravotním postiže-
ním prožít život ve svém domácím prostředí, na které jsou zvyklí.
Nový denní stacionář vzniká rekonstrukcí nevyhovujícího stravovacího provozu 
v Domě s pečovatelskou službou. V novém prostoru bude tato ambulantní služ-
ba poskytována 10 klientům. „Kapacita v současnosti provozovaného denního 
stacionáře v těsném sousedství je 20 klientů a vzhledem k velkému zájmu již 
denní stacionář není schopen uspokojit všechny zájemce. Navýšením o 10 kli-
entů, kteří budou moci tuto službu využívat díky nově vybudovanému zázemí, 
se kapacita zvýší na 30 osob,“ upřesnila ředitelka Sociálních služeb města Mag-
dalena Kufrová.
Výstavba denního stacionáře Na Výšině je podpořena z prostředků Evropské 
unie – konkrétně Integrovaného regionálního operačního programu, a to ve výši 
2 850 tis. Kč z celkového rozpočtu 3 900 tis. Kč. Otevření nových prostor denního 
stacionáře je plánováno na IV. čtvrtletní letošního roku.

Prvním letošním brodským miminkem byla holčička Tamara
Malá Tamara z Havlíčkova Brodu je prvním letošní brodským občánkem naro-
zeným v místní nemocnici. Na svět přišla 4. 1. v odpoledních hodinách a vážila 
2 540 g. 
Vzhledem k epidemilogické situaci letos nebylo možné novopečenou mamin-
ku s miminkem navštívit osobně. Proto se na dálku radnice připojuje k přání 
všeho dobrého, hodně zdraví, štěstí a spokojenosti celé rodině. 
Letošním prvním miminkem narozeným v havlíčkobrodské porodnici  byl An-
tonín z Kameniček u Chrudimi, který přišel na svět 1. 1. necelé dvě hodiny 
po půlnoci. Podle mluvčí Petry Černo se v roce 2020 uskutečnilo v brodské 
nemocnici 1375 porodů, při kterých se narodilo 1 387 dětí (12× dvojčata). 
Převažovali chlapci, kterých přišlo na svět 731. Nejvíce dětí se narodilo v led-
nu (135) a v srpnu (147). Největšími miminky byli Adam a Marian, kteří oba 
vážili shodně 4 890 g. Naopak nejmenším narozeným děťátkem byl Tobiáš 
s porodní váhou 1 330 g. 
„Celkem 1 115 maminek, které v naší porodnici rodily, mělo trvalé bydliště  
Kraji Vysočina, zbývajících 260 rodiček k nám přijelo z jiného kraje. Rodily 
u nás maminky z Plzně, Teplic, Trutnova a Sokolova,“ doplnila tisková mluvčí 
havlíčkobrodské nemocnice Petra Černo. 
Chlapcům dávali rodiče nejčastěji jména Jan, Jakub, Matyáš, Adam a Vojtěch. 
Nejoblíbenějšími dívčími jmény byly Eliška, Anna, Natálie, Barbora a Ema. 

Mikrojesle se postarají o děti do čtyř let,  
v Brodě fungují více než rok

Už více než rok mohou pracující rodiče využít v Havlíčkově Brodě služeb mik-
rojeslí, které fungují od podzimu 2019 v Horní ulici. Jejich zřizovatelem je Infor-
mační a poradenské centrum Vysočina o.p.s.
„Pečujeme o děti od půl roku do dovršení jejich čtvrtých narozenin. Jde o péči 
v rodinném prostředí, ve které klademe důraz na individuální přístup ke kaž-
dému dítěti. Přednost mají pracující rodiče,“ popsala projektová manažerka 
mikrojeslí Ilona Heijting a dodala, že se jedná se o pilotní projekt Ministerstva 
práce a sociálních věcí, proto je služba poskytována zdarma. Mikrojesle pracují 
na principu rodinné péče, zařízení mohou denně navštívit nejvýše čtyři děti. 
„Místa v mikrojeslích jsou sdílená. Znamená to, že pokud nemůže dítě do jeslí 
přijít, nabízíme místo jiným zaregistrovaným rodičům,“ popsala Heijting.
Péče o děti je zajištěna v pracovní dny od 7.15 do 15.15 hod. Rodiče si mohou 
kdykoliv sjednat informativní schůzku a návštěvu tohoto zařízení u projektové 
manažerky Ilony Heijting, tel. 777 119 140, e-mail: mikrojesle.hb@gmail.com. 



Aktivity

6 Havlíčkobrodské listy

Krásný nový rok Vám všem přeje Klub českých turistů
Havlíčkobrodští turisté vítali dlouhá léta nový rok tradičním 
sestupem do údolí Doubravky. Letos si měli vyšlápnout do 
kaňonovitého údolí malebné řeky již po osmatřicáté. Bo-
hužel si všichni na společnou akci budeme muset počkat, 
protože vyšší moc v podobě onemocnění COVID-19, nám 
naše plány zastavila. Skalní vyhlídky Čertův stolek, Sokolo-
hrady i samotná řeka Doubravka tak pro letošní rok neby-
ly součástí oblíbené organizované turistické akce, kterou 

pro své turistické kamarády i širokou veřejnost začal organizovat Jaroslav Jonák. 
Součástí novoročních akcí KČT je už 18 let veřejná sbírka pod názvem Novoroč-
ní čtyřlístek. Havlíčkobrodští turisté se ke sbírce, která pomáhá budovat stezky 
pro vozíčkáře, měli připojit už po desáté. Sestup se sice nekonal, ale sbírka ano. 
Čtyřlístky jsme prodávali v rámci vybírání členských příspěvků, které, samozřejmě 
s dodržením všech vládních nařízení, proběhlo během prosince. Za 150 kusů pro-
daných samolepek a kalendáříků jsme na účet sbírky odeslali celkem 4 592 Kč. 
Všem, kteří přispěli na dobrou věc, moc děkujeme a budeme se těšit na brzké 
setkání na nějaké z našich vycházek.  Lenka Žáková, KČT
 odbor Havlíčkův Brod

Sbor pro občanské záležitosti v roce 2020
Konec kalendářního roku nebo začátek nového roku bývá důvodem k bilancování 
a ohlédnutí za tím, co přinesl ten uplynulý rok, co se povedlo, co se nepovedlo 
a co je potřeba změnit. Této tradici se nevyhýbá ani činnost komise Sboru pro ob-
čanské záležitosti (SPOZ). Každoročně si naši občané na stránkách Havlíčkobrod-
ských listů mohou přečíst podrobnosti o činnosti SPOZ za uplynulý rok a není 
tomu jinak ani nyní. Jenže rok 2020 byl pro celou naši společnost, a tedy i pro 
komisi SPOZ, zcela výjimečný, protože i její fungování naprosto změnila opatření 
spojená s koronavirovou  pandemií. 
V naší činnosti se bohužel objevila řada  poprvé – snad poprvé se stalo, že se 
neuskutečnilo  pravidelné předvánoční setkání všech těch, kteří se na fungování 
komise SPOZ podílejí, poprvé jsme za vedení města nemohli osobně poděkovat 
všem těm, kteří mají obrovskou zásluhu na tom, že činnost této komise má mezi 
našimi občany velmi dobré jméno a domnívám se, že se poprvé v historii fungo-
vání této komise stalo, že už řadu měsíců nemůžeme vítat nové občánky. 
Vítání občánků proběhlo naposledy v únoru, kdy jsme přivítali prvních 25 mimi-
nek, a pak už jsme jen vyčkávali, kdy se situace uklidní natolik, abychom mohli 
pokračovat. Bohužel se epidemiologická situace na podzim, kdy už jsme měli při-
pravené pozvánky, rozpisy, dotažená hygienická opatření a dohodnutá vystoupe-
ní mateřinek, opět zhoršila a vše jsme k naší lítosti opět museli zrušit.
A tak nezbývá než doufat, že rok 2021 bude lepší a že přivítáme, i když se zpoždě-
ním, všechny nové občánky za rok 2020, i ty,  kteří přijdou na svět v roce  2021. 
O tom, kdy opět začneme vítat miminka, budeme rodiče včas informovat na 
webových a facebookových stránkách města i prostřednictvím HB listů nebo 
v Radničním okénku. Chceme, aby všichni noví občánci, pokud budou mít rodiče 
zájem, byli slavnostně přivítáni v branách našeho města a moc se těšíme, až se 
s vámi všemi opět setkáme.
Svou daň si opatření vyžádala i v dalších aktivitách SPOZ –  jak při předávání ma-
turitních vysvědčení, tak i na obřadech spojených se zlatými svatbami atd.  Změny 
zasáhly i předávání balíčků a gratulací našim občanům, kteří oslavili svá významná 
životní jubilea. 
Velké poděkování a obdiv si nepochybně zaslouží všichni ti, kteří i přes všechna 
úskalí spojená s omezením běžných sociálních kontaktů nezapomínají na naše ju-
bilanty a obětavě jim balíčky a gratulace k jejich životním výročím doručují.  Vážím 
si toho o to víc, že řada z těch, kteří tuto službu pro naše občany zajišťují, sama 
patří do ohrožené skupiny.
Bylo pro nás vždycky velmi důležité, aby naši oslavenci věděli, že jim chceme ale-
spoň touto cestou poděkovat za všechno, co pro své blízké, i toto město, vykonali 
a poblahopřát jim k jejich jubileu. Ale v této době je to ještě o to důležitější, že si 

moc přejeme, aby naši spoluobčané věděli, že na ně nezapomínáme ani v této 
velmi složité době a že nám na nich velmi záleží. I zde jsme museli přijmout řadu 
opatření ohledně dodržování proti epidemiologických nařízení a je nám jasné, že 
jak předávajícím, tak i oslavencům velmi chybí, že si  nemohou popovídat, zavzpo-
mínat a vyměnit si názory a připomínky.  Ale zde je opravdu zcela nezbytné řídit 
se všemi doporučeními, která mají chránit právě naše seniory, a děkuji všem, že 
tato opatření důsledně dodržuji.
Vám všem, kteří se podílíte na činnosti SPOZ, chci touto cestou jménem svým 
i jménem celého zastupitelstva moc poděkovat za vaši práci i za to, jak jste se do-
kázali postavit všem úskalím, která sebou přinesl ten uplynulý rok. Velmi se těším 
na naši spolupráci v tom novém roce 2021 a  moc doufám, že ta příští bilance 
činnosti SPOZ za rok 2021 bude mnohem radostnější. Všem nám tyto aktivity 
moc chybí – vám občanům i nám všem, kteří se na jejich uskutečnění podílíme. 
 Ivana Štrossová
 předsedkyně komise SPOZ

Aktuální jízdní řád MHD na rok 2021 nedoznal zásadních změn
Od neděle 13. 12. 2020 platí ve veřejné dopravě nové jízdní řády, které se mini-
málním způsobem dotkly i MHD v Havlíčkově Brodě. O pět minut byl posunut 
odjezd spoje č. 50 linky č. 5, který od Futaby původně odjížděl v 18.45 a nava-
zujícího spoje č. 31 linky č. 3, který z Dopravního terminálu původně odjížděl 
v 18.52. Jízdní řády linek č. 3 a 5, které se týkají uvedených spojů, již byly na do-
tčených zastávkách vyměněny. Protože k jiným změnám v jízdních řádech MHD 
s platností od 13. 12. 2020 nedošlo, na ostatních zastávkách zůstaly zveřejněny 
původní jízdní řády MHD, platné od 15. 12. 2019, které jsou však i nadále platné. 
Aktuální kapesní jízdní řády MHD včetně obou změn (s červeným pruhem) jsou 
od 7. 12. 2020 v prodeji za obvyklou cenu v informační kanceláři Bus – centrum 
v nádražní hale Havlíčkův Brod, dále v informační kanceláři MHD Na Valech 
3523, v Turistickém informačním centru na Havlíčkově náměstí a v některých 
trafikách, které o prodej projevily zájem. Aktuální jízdní řády jsou dostupné též 
v programu IDOS a na webu Technických služeb Havlíčkův Brod. Tyto jízdní řády 
neobsahují změny, ke kterým může aktuálně dojít v souvislosti s opatřeními 
prováděnými vládou ČR, např. přechod na prázdninový režim. Sledujte proto, 
prosím, web Technických služeb, na kterém bychom vás o případných změnách 
co nejdříve informovali.  Lubomír Hepner
 Technické služby Havlíčkův Brod

 Stránky připravila Alena Doležalová

Dne 16. ledna zemřel ve věku 70 let dlouholetý pedagog Gymnázia Hav-
líčkův Brod, Základní umělecké školy J. V. Stamice a Akademie Světlá 
nad Sázavou Václav Černoch. Čest jeho památce!
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Nevhodné příměsi v kontejnerech  
na rostlinný odpad

Ve městě máme v separačních stáních aktuálně 
umístěno 126 hnědých kontejnerů pro rostlinné 
odpady z domácností a zahrad. Nashromážděný 
odpad je odvážen do kompostáren soukromých 
zemědělců ve Veselici a v Radňově, odkud pak po 
procesu kompostování skončí na zemědělských 
pozemcích. Protože se na kompostárnách nepo-
užívá žádná mechanizace k vytřídění nevhodných 
příměsí a musí se vybírat ručně, upozorňujeme 
opakovaně:

kontejnery jsou určeny pro přímo kompostova-• 
telný bioodpad – tedy pro trávu a listí, nedřev-
naté zbytky rostlin, spadané ovoce, zeleninu, 
v omezeném množství zeminu bez kamenů
do kontejnerů nepatří větve ani zbytky dřeva, • 
vánoční stromky, protože ty musí být před 
kompostováním upraveny – naštěpkovány, ale 
ani mrtvá zvířata, odpady z kuchyně s obsahem 
masa či jiný odpad
do kontejnerů nevhazujte rostlinný odpad • 
v plastových sáčcích a pytlích či rostliny v plasto-
vých nebo keramických květináčích, do kontej-
neru vysypte jen obsah nádob.

Pro představu, jak vypadá rostlinný odpad přive-
zený z našeho města vytříděný občany v prosinci 
2020 do kompostárny ve Veselici, přikládáme fo-
tografie:

K ideálnímu stavu máme ještě daleko a je co vylep-
šovat. Dávejme tedy do kontejnerů to, co tam pat-
ří, protože následné vybírání nevhodných odpadů 
je nejen pracnější a dražší, ale pro zpracovatele 
i velmi nepříjemné.   
Doplňujeme, že větve a dřevo můžete odevzdá-
vat do sběrných dvorů v Havlíčkově Brodě (v are-
álu Technických služeb Havlíčkův Brod, Reynkova 
2886 nebo v areálu společnosti HBH odpady s.r.o., 
Havířská 1124). Připravil odbor ŽP

„Úsporky“ do koše nepatří
Když doslouží klasická wolframová žárovka, ob-
vykle putuje do koše. V domácnostech jsou však 
v posledních letech žárovky postupně nahrazová-
ny úspornými světelnými zdroji. Jde zejména o li-
neární, kompaktní úsporné zářivky či LED žárovky. 
Jejich předností je, že vydrží svítit mnoho let a spo-
třebují až o 90 % méně elektřiny než klasické žá-
rovky. Obsahují druhotné suroviny a zářivky i velmi 
malé množství toxické rtuti. Proto, když doslouží, 

nesmějí se vyhodit do 
koše, ale je potřeba 
odevzdat je k odborné 
recyklaci, kterou zajiš-
ťuje kolektivní systém 
EKOLAMP. 
Zpětným odběrem 
a ekologickou recyklací 
osvětlovacích zařízení 
se od roku 2005 zabý-
vá neziskový kolektivní 
systém EKOLAMP, který 
tyto služby zajišťuje i pro 
naše město. Obyvatelé 
mohou nefunkční svě-
telné zdroje (ale i další 
elektrozařízení) zdarma 
odevzdávat ve sběr-
ných dvorech Reynkova 
2886 a Havířská 1124, 
v elektro obchodech při 
nákupu nových nebo 
také do modrých boxů 
ve vestibulech budov 
městského úřadu V Rá-
mech 1855 a Pražská 
2954 a v Turistickém in-
formačním centru v bu-
dově nové radnice na 
Havlíčkově náměstí 57.
Ze sběrných míst EKO-
LAMP sváží světelné 
zdroje a další vysloužilá 
a nefunkční elektroza-
řízení k ekologické re-
cyklaci, díky které jsou 
z nich pro opětovné po-
užití získávány druhotné 
suroviny, zejména kovy, 

plasty a sklo. Hliník, mosaz a další kovy se mohou 
znovu použít v kovovýrobě, z recyklovaných plastů 
jsou vyráběny např. zatravňovací dlaždice či ploto-
vé dílce a sklo se používá jako technický materiál. 
Při recyklaci dochází také k ekologickému zpraco-
vání nebezpečných látek, které některá elektroza-
řízení obsahují (např. rtuť v zářivkách).
Prostřednictvím EKOLAMPu se v roce 2019 ce-
lostátně zrecyklovalo 706 t použitých světelných 
zdrojů, 587 t malých elektrozařízení a 1 586 t velké-
ho elektra. Díky EKOLAMPu se podařilo opětovně 
využít přes 95 % materiálů ze světelných zařízení 
a 90 % materiálů z malých a velkých elektrozaří-
zení. To je dobrá zpráva pro životní prostředí naší 
země.
Bohužel stále mnoho českých domácností nere-
cykluje a menší elektrozařízení včetně úsporných 
zářivek vhazuje do komunálního odpadu. Z úspo-
rek a dalších elektrospotřebičů se tak do půdy mo-
hou dostat nebezpečné látky, se kterými si příroda 
jen tak neporadí. 
 Připravil odbor ŽP 
 s využitím materiálů EKOLAMP
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Osobnost měsíce
Jitka Hladíková

Knihy měla ráda od dětství. Když byla malá, 
chodila do knihovny dokonce tajně. Nyní jed-
nu řídí. Ředitelka Krajské knihovny Jitka Hla-
díková si knihu ráda přečte i nyní, přestože je 
jimi v práci obklopena od rána do večera.

Paní Hladíková a zaměstnanci knihovny mají 
za sebou náročný rok. Kromě pandemie ko-
ronaviru, se kterou se musí potýkat celá 
země, řešili ještě stěhování do nové budovy. 
Všechno však zvládli a nové prostory knihov-
ny jsou již připravené. „Na jaře, když pande-
mie začala, jsme samozřejmě měli největší 
obavy z toho, zda se podaří dokončit stavbu 
včas, zda všechno proběhne podle předem 
připraveného harmonogramu, protože na do-
končení stavby bezprostředně navazovalo její 
kompletní vybavení vnitřním interiérem a ná-
sledně stěhování knihovního fondu a lidí. Bylo 
potřeba vše podrobně naplánovat a doufat, 
že se nám podaří harmonogram dodržet. Jar-
ní uzavření knihovny nám na druhou stranu 
umožnilo věnovat se především přípravě fon-
du na stěhování. Stěhovali jsme se z několika 
budov (z náměstí a z areálu bývalého Pleasu) 
do jedné, přičemž bylo zejména nutné přes-
ně naplánovat a určit, do jakých míst v nové 
budově bude ta která kniha, časopis, apod. 

umístěna,“ popisuje celý proces Jitka Hladíko-
vá. „Velmi děkuji všem zaměstnancům, kteří 
se na přípravě podíleli, protože právě díky nim 
se vše podařilo zvládnout bez větších kompli-
kací.“
Kvůli stěhování i pandemii se čtenáři muse-
li smířit s omezenou provozní dobou. „Před 
plánovaným uzavřením knihovny jsme na-
šim čtenářům umožnili vypůjčit si větší po-
čet knih tak, aby měli dostatečnou zásobu 
na dobu, kdy bude knihovna nepřístupná 
kvůli stěhování. Zároveň jsme na našich we-
bových stránkách propagovali další možnosti 
půjčování, např. půjčování e-knih, přístup do 
digitálních knihoven, do databází a další elek-
tronické zdroje.“ Právě o e-knihy stoupl zájem 
a vyzkoušeli je i čtenáři, kteří je do té doby 
odmítali. Horší byla neplánovaná uzavření 
na základě rozhodnutí vlády. Jakmile to šlo, 
otevřela knihovna alespoň výdejní okénko, 
což čtenáři moc ocenili. „Mnozí z nich nám 
říkali, že se opravdu těší, až otevřeme naplno. 
A i nám chybí kontakt s veřejností,“ přiznává 
paní ředitelka.

Knihovna totiž není jen místem, kam si čtená-
ři chodí půjčovat knihy. Zájemci si mohou vy-
půjčit CD, DVD nebo audioknihy. Ve fondu se 
nachází i periodika, která mnozí čtenáři čtou 
denně přímo v areálu knihovny. Mladší roční-
ky zas využívají nejen možnosti zapůjčit si po-
vinnou četbu, ale i herního koutku. Knihovna 
je tak místem setkávání a právě tento faktor 
je v nové budově ještě posílen. „Nová knihov-
na může čtenářům nabídnout více místa pro 
posezení, studium či relaxaci, nové prostředí, 
kavárnu, letní čítárnu na terase a mnoho dal-
šího. Knihovna je kulturní institucí a místem, 
kde se lidé mohou setkávat a trávit spolu svůj 
volný čas,“ popisuje paní Hladíková. A jaké 
místo v nové budově si nejvíce oblíbila paní 
ředitelka? „Je to bezpochyby terasa s krás-
ným výhledem na řeku, na město Havlíčkův 

Brod. Velice příjemné 
je také posezení na 
vysokých dřevěných 
schodech, které jsou 
doplněny stěnou z ži-
vých květin a jsou do-
minantou vstupního 
prostoru knihovny.“
Nová prostorná bu-
dova navíc umožnila 
sestěhovat všechny 
knihy do jednoho mís-
ta. „Krajská knihovna 
Vysočiny má ve svých 
fondech cca 370 ti-
síc kusů dokumen-
tů, všechny se nám 
podařilo nastěhovat 

do nové budovy, v současné době nemáme 
žádné další skladovací prostory.“ Z toho bu-
dou těžit i čtenáři, kteří budou mít více lite-
ratury přímo ve volném výběru. „Ve staré bu-
dově bylo ve volném výběru cca 30 % fondu 
a zbytek ve skladech, v nové budově je poměr 
opačný, cca 70 % fondu je k dispozici čtená-
řům ve volném výběru.“
A vzpomene si paní ředitelka na první knihu, 
kterou přečetla? „Na úplně první knihu, kte-
rou jsem přečetla, si asi nevzpomenu, ale ur-
čitě to byla jedna z těch, kterou četli moji vrs-
tevníci, možná Ferda Mravenec nebo Broučci. 
Ale vzpomínám si, že když jsem chtěla začít 
chodit do knihovny, řekli mi rodiče, že nejdří-
ve musím přečíst všechny knihy, které máme 
doma, a tak jsem chodila do knihovny tajně 
s kamarádkou,“ vzpomíná na své literární za-
čátky paní Hladíková.

Knihy má ráda stále, i nyní si ve volném čase 
ráda knihu přečte. Kromě toho tráví čas s ro-
dinou, nebo procházkami se psem. Velmi ráda 
také cestuje a poznává nová místa. „V loňském 
roce jsme hodně cestovali po Česku. Díky 
pandemii jsme dovolenou u moře vyměnili za 
nová kola a pravidelně jsme na nich vyráželi 
do okolí Havlíčkova Brodu.“
A na co se paní ředitelka v novém roce těší? 
„Jsem ráda, že první čtenáři dostali možnost 
nahlédnout do knihovny ještě na konci mi-
nulého roku a ještě větší radost budu mít, až 
otevřeme knihovnu pro naše čtenáře bez ja-
kýchkoliv omezení. Kontakt se čtenáři je pro 
nás velice důležitý a už se na ně moc těšíme.“

 Tereza Exnerová
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Od každého trochu

Vyhlášení sedmi nových dotačních titulů 
FONDU VYSOČINY

V rámci Fondu Vysočiny je připravena krajská samosprá-
va v roce 2021 rozdělit mezi podpořené projekty až 200 
mil. Kč. Prvních sedm dotačních titulů z 27 avizovaných 
bylo vyhlášeno ještě na konci roku 2020. Věnujte prosím 
pozornost termínům, které jsou stanoveny pro příjem 
žádostí, případné dotazy směřujte na jejich administrá-
tory.
 
Obnova venkova Vysočiny 2021
• Program na podporu venkovských obcí a sídel v ob-
nově jejich majetku. Výše dotace je stanovena max. 
100 000 Kč na jednu obec. Povolen je souběh dotace 
z Fondu Vysočiny s dotacemi jiných poskytovatelů. 
Obce budou mít možnost využít případně Program 
na kofinancování projektů podpořených z dotačních 
titulů MMR (tzv. spolufinancování). Byla sjednocena 
spoluúčast žadatelů na 40 % bez rozdílu velikosti obce 
z důvodu dopadů pandemie na veřejné rozpočty. 
• Připravená celková podpora: 70 mil. Kč
• Příjem žádostí: 1. 2. 2021 – 25. 6. 2021
• Více informací: Dušan Vichr, 564 602 541,  
vichr.d@kr-vysocina.cz, Luděk Hrůza, 564 602 543, 
hruza.l@kr-vysocina.cz
Celoroční aktivity handicapovaných 2021
• Program má sloužit NNO z Kraje Vysočina , jejichž 
činnost je zaměřena na handicapované občany, účelem 
poskytovaných finančních prostředků je zajistit spolu-
financování celoročních aktivit, a to z důvodu podpory 
dlouhodobého rozvoje a zkvalitňování péče. Spoluúčast 

kraje je nově 90 % a spoluúčast žadatele 10 % uznatel-
ných nákladů (původně 50 % na 50 %). Kraj Vysočina 
tím reaguje na poptávku NNO a minimalizaci dofinan-
cování jejich projektů z jiných zdrojů v době pandemie. 
Maximální dotace je 40 tis. Kč na žadatele. 
• Připravená celková podpora: 400 tis. Kč
• Příjem žádostí:  1. 2. 2021 – 12. 2. 2021
• Více informací:  Petr Horký, 564 602 939,  
horky.p@kr-vysocina.cz
Provozování domácí hospicové péče 2021
• Program umožní žádat o dotaci provozovatelům 
domácí hospicové péče na financování provozních 
nákladů, které nejsou součástí odlehčovací služby 
definované zákonem o sociálních službách (např. zdra-
votnické úkony, zapojení lékařů, půjčování pomůcek, 
práce s pozůstalými). 
• Připravená celková podpora: 19,8 mil. Kč
• Příjem žádostí: 25. 1. 2021 – 5. 2. 2021
• Více informací: Monika Havelková, 564 602 843, 
havelkova.m@kr-vysocina.cz
Podpora zajištění stomatologické péče 2021
• Program má pomoci zajistit dostupnost primárních 
ambulantní zdravotní péče v oboru zubního lékařství 
u registrujících poskytovatelů v malých obcích na území 
kraje. Maximální dotace 300 000 Kč na jeden projekt. 
Příjemcem dotace může být pouze obec nebo svazky 
obcí na území kraje. 
• Připravená celková podpora: 1,5 mil. Kč 
• Příjem žádostí: 1. 2. 2021 – 31. 10. 2021
• Více informací: David Talpa, 564 602 461,  
talpa.d@kr-vysocina.cz
Sportujeme a Volný čas 2021
• Jde o titul zaměřený na podporu pravidelných 
sportovních aktivit dětí a mládeže se zaměřením 
na rozvoj všeobecných pohybových dovedností, na 
zvýšení pravidelného provozování sportu a tělovýchovy. 
U obou programů je možné žádat až o 50 tis. Kč na 
jeden projekt. 

• Připravená celková podpora: 3,5 mil. Kč (Sportujeme 
2 mil. Kč, Volný čas 1,5 mil. Kč)
• Příjem žádostí: 25. 1. 2021 – 5. 2. 2021
• Více informací: Milan Kastner, 564 602 971,  
kastner.m@kr-vysocina.cz, Kateřina Němcová,  
564 602 935, nemcova.k@kr-vysocina.cz, 
Karolína Smetanová, 564 602 942,  
smetanova.k@kr-vysocina.cz
Krajská centra talentované mládeže 2021
• Podpora má pomoci zajistit dlouhodobé sportovní ak-
tivity talentované mládeže v regionu s cílem vytvořit jim 
adekvátní podmínky a zázemí pro celoroční sportovní 
přípravu a další rozvoj jejich talentu. V současné době 
na území Kraje Vysočina funguje 19 sportovních center 
talentované mládeže. 
• Připravená celková podpora: 6,3 mil. Kč
• Příjem žádostí: 1. 2. 2021 – 12. 2. 2021
• Více informací: Milan Kastner, 564 602 971,  
kastner.m@kr-vysocina.cz
Památky 2021
• Program má ambici pomoci se zajištěním památ-
kové obnovy popř. Poskytnout peníze na zpracování 
předprojektové dokumentace pro obnovu kulturních 
památek. 
• Připravená celková podpora: 10,5 mil. Kč (Obnova 
památek 10 mil. Kč, Předprojektová dokumentace 
500 tis. Kč)
• Příjem žádostí: 25. 1. 2021 – 15. 2. 2021
• Více informací: Jaroslava Panáčková, 564 602 296, 
panackova.j@kr-vysocina.cz
 
Více informací pro zájemce bude postupně zveřejňová-
no na www.fondvysociny.cz. 

 Iveta Fryšová, odbor regionálního rozvoje
 Krajský úřad Kraje Vysočina

Czech POINT
MÚ V Rámech 1855, přízemí, recepce 

Po a St 7.00–17.00 h. • Út a Čt 7.00–15.00 h. 
Pá 7.00–14.00 h.

Pražská 2954, 1. patro, ohlašovna evidence 
obyvatel: Po a St 8.00–17.00 h. • Út a Čt 9.00–

15.00 h. • Pá 9.00–14.00 h.
Více informací na www.muhb.cz 
Facebook: Město Havlíčkův Brod

Havlíčkobrodské listy jsou od začátku měsíce 
k dispozici na www.muhb.cz, Turistickém 

informačním centru a recepci MÚ V Rámech

Radniční okénko na kabelovce
Premiéra: každou středu ve 20.00 h.  

Reprízy: denně v 8.00, 10.00, 12.00, 14.00, 16.00, 
18.00, 20.00 a 22.00 h.

K dispozici na DVD v Krajské knihovně Vysočiny, 
www.muhb.cz a www.hbin.cz

ÚŘAD ONLINE
Přes Úřad online je možné na www.muhb.cz využít:

Elektronickou podatelnu 
Formuláře ke stažení 

 Klikací rozpočet města 
 Rezervaci termínu svatby 

Rezervaci prostor na Staré radnici 
SMS Infokanál 

Elektronické podání vůči živnostenskému úřadu 
z počítače podnikatele 

Zjištění vyhotovení řidičského průkazu 
Připravené občanské průkazy a pasy k vyzvednutí 

 Dálkové objednání a zjištění stavu front na MÚ HB

INFORMACE  
pro občany, podnikatele, turisty  

najdete na www.muhb.cz

Zelená linka Technických služeb
Telefon 800 183 549

Na této lince můžete bezplatně hlásit závady týka-
jící se údržby města (osvětlení, údržba komunikací 
a chodníků, veřejné zeleně) i veškeré připomínky 
k práci Technických služeb (svoz odpadů apod.)

Inzerujte  
v Havlíčkobrodských listech

Havlíčkobrodské listy  
měsíčník radnice ZDARMA do domovní schránky  

Počet výtisků: 11 300 • Pokrytí: město Havlíčkův Brod 
Provedení: barevné, 24 stran 

Distributor: Česká distribuční, a.s. 
Číslo vychází první pracovní den měsíce.

Rozměr (šířka x výška)  Cena vč. DPH 21 % 
1 stránka (šířka 200 x výška 266 mm)  7 700 Kč 
1/2 stránky (200 x 131,5 mm)  3 900 Kč 
1/4 stránky (98,5 x 131,5 mm)  1 700 Kč 
1/8 stránky (98,5 x 64,25 mm)  800 Kč 
zvýraznění (47,75 mm x dle potřeby) 50 Kč 
řádková inzerce (znak)  1,50 Kč

Formát inzerátů: PDF (text převedený do křivek), JPG, 
TIF • Tiskové rozlišení: 300 dpi • Barvy: CMYK • Bez 

spadávek a ořezových značek 
Přijímáme inzeráty v PDF, JPG, TIF nebo řádkovou 

inzerci.
Příjem inzerce na následující měsíc do 10. v měsíci. 
Platba hotově při podání inzerátu nebo na fakturu. 

Objednávku i příjem inzerátu je možné přijmout 
elektronicky.

Kontakt a podrobné informace  
Turistické informační centrum Havlíčkův Brod,  

tel. 569 497 353 a 357 nebo 723 444 778 
e-mail: hblisty@muhb.cz, adolezalova@muhb.cz

Za chyby v inzerci je zodpovědný inzerent.

Co, kdy, kde
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Zajímavost, omalovánka
Pomník Karla Havlíčka Borovského 

V roce 1918 se objevily první snahy o přejmenování Německého Bro-
du na Havlíčkův. Myšlenka uctít Havlíčka stavbou pomníku ožila po 
převratu v roce 1918, kdy radnice na žádost občanů chtěla vyměnit 
barokní mariánský sloup za Havlíčkův pomník.  Koncem října 1918 byl 
založen „Komitét pro postavení pomníku Karla Havlíčka Borovského 
v Německém Brodě“, jenž měl současně vybrat místo pro jeho umístě-
ní. Komise preferovala městské sady. Zástupci města upřednostňovali 
náměstí, s čímž však nesouhlasili památkáři. Ve sporu o místo se pro-
mítaly zájmy osobní i stranické. Důležitým se nakonec stalo stanovisko 
ministerstva školství a národní osvěty. V červnu 1920 městská rada 
vzala na vědomí usnesení komitétu o stavbě pomníku v parku a v říj-
nu byl položen základní kámen.  Zvítězil návrh B. Kafky (1878–1942), 
který byl žákem S. Suchardy a J. V. Myslbeka. Základem Havlíčkova 
bronzového pomníku se stala (zásluhou ministra obrany V. Klofáče) 
válečná děla rakouské armády. Realizace pomníku trvala dva roky, 
finance byly získány na základě veřejné sbírky. Socha byla odhalena 
14. 9. 1924 za účasti mnoha politických osobností. Osud bronzové-
ho pomníku byl zpečetěn za německého protektorátu, kdy se ze soch 
opět stávaly kanóny. V roce 1943 byl pomník odstraněn, převezen do 
Prahy a určen k likvidaci.  Díky statečnosti lidí byla socha zachráně-
na a slavnostně vrácena do města, které bylo přejmenováno již na 
Havlíčkův Brod. Na své původní místo se pomník vrátil 6. 7. 1946 při 
příležitosti oslav 90. výročí Havlíčkova úmrtí. Byl znovu slavnostně 
odhalen, tentokráte za přítomnosti prezidenta E. Beneše a ministra 
zahraničních věcí J. Masaryka. 

Pomník padlých
Pod sochou K. Havlíčka Borovského se nachází Pomník padlých. Po šes-
ti letech německé okupace se město dočkalo osvobození. Radost ze 
svobody se však mísila se smutkem, protože poslední dny 2. druhé 
světové války byly v Německém Brodě tragické. Dne 5. 5. 1945, po 
zprávách o Pražském povstání, oznámil nově ustavený revoluční ná-
rodní výbor obnovení Československé republiky, převzetí správy nad 
městem a jeho přejmenování na Havlíčkův Brod. Po počátečním vyjed-
návání s německými okupanty obklíčily jednotky SS radnici a ve městě 

bylo vyhlášeno stanné právo. Začaly represálie proti ozbrojeným vlas-
tencům, které trvaly až do 8. 5., kdy Němci začali ustupovat. Město 
bylo osvobozeno o den později. Oslavu vítězství však zkalilo objevení 
hromadných hrobů umučených rukojmích v Lázničkově stráni a v Hur-
tově Lhotě. Po exhumaci byly ostatky umučených pietně pohřbeny 
14. 5. 1945 za účasti celého města v městských sadech v místech pa-
mátníku, který je věnován obětem války. Zásluhu na stavbě pomníku 
měl Aleš Šouba, předseda městského národního výboru. Vzhledem 
k poválečné situaci byl pomník odhalen až 11. 5. 1947, tedy o rok poz-
ději než pomník Havlíčkův. Oblouk z leštěné žuly se jmény brodských 
občanů, kteří zahynuli ve dvou světových válkách, navrhl architekt 
František Marek.

SOCHA KARLA HAVLÍČKA BOROVSKÉHO V PARKU BUDOUCNOST 
Po roce 1918 začali významní brodští občané plánovat výstavbu pomníku Karla Havlíčka Borovského. Sochu 
vytvořil a dokončil v r. 1924 Bohumil Kafka z bronzových válečných děl rakouské armády. Peníze na stavbu 
pomníku byly vybrány ve veřejné sbírce.

SOCHA KARLA HAVLÍČKA BOROVSKÉHO V PARKU BUDOUCNOST 
Po roce 1918 začali významní brodští občané plánovat výstavbu pomníku Karla Havlíčka 
Borovského. Sochu vytvořil a dokončil v r. 1924 Bohumil Kafka z bronzových válečných děl 
rakouské armády. Peníze na stavbu pomníku byly vybrány ve veřejné sbírce.
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Slovo zastupitele
Milí přátelé, vážení spoluobčané,

názor zastupitele je většinou bilancí práce 
v zastupitelstvu, v radě města apod. V této 
složité době si však dovolím malý přesah té-
matu do celorepublikové roviny. Myslím, že 
jako politik, místostarosta, bych se měl vyjá-
dřit k očkování, ve kterém většina z nás vidí 
světlo na konci tohoto dlouhého tunelu. 
Jaký mám názor na očkováním proti Covidu? 
Jsem pro i proti! Jsem pro individuální vyhod-
nocení přínosu vs. rizika a samozřejmě dobro-
volnost. Jsem proti bezhlavému plošnému ná-
tlaku a trestání za neočkování. Kdyby mi bylo 
nad šedesát a nevěděl bych, jestli jsem COVID 
prodělal, tak bych se o vakcínu vehementně 
hlásil. Riziko smrtelného průběhu sice není 
velké, ale naprosto prokazatelné. V opačném 
případě, tedy po prodělání onemocnění, bych 
si nechal čas na rozmyšlenou, čímž bych udě-
lal ušlechtilé gesto a přenechal tento nedo-
statkový sortiment potřebnějším. 
Pro všechny mladší dospělé platí, že očkování 
skoro jistě nepotřebují, pokud jsou ochotni 
projít virózou, která je někdy velmi nepříjem-

ná. Na druhou stranu si životem nemůže být 
absolutně jistý nikdo, a tak ti, kteří se COVI-
Du bojí, se proti němu mohou účinně chránit. 
Možná by z prosté lidské solidarity mohli žá-
dat očkování až poté, kdy bude proočkována 
riziková populace. 
Jako dospělý, který ví, že se s virem setkal, 
bych se v tuto chvíli o vakcínu nehlásil. Děti 
bych očkovat nenechal. Je prokázáno, že vět-
šiny z nich se COVID prakticky netýká. Ano, 
jsou často zdrojem nákazy, ale toto riziko už si 
musí vyhodnotit každý, kdo o svém očkování 
rozhoduje sám. 
Možná toto mé vyjádření připomíná chytrou 
horákyni. Nemám patent na rozum, nejsem 
imunolog ani virolog, ale byl jsem vámi zvo-
len, tak bych měl svůj názor říct nahlas a ne-
schovávat hlavu do písku. Věřím, že se nám 
díky vakcíně podaří v průběhu tohoto roku 
dostat naše životy do normálu. Všechny vás 
prosím o soudržnost a vzájemnou toleranci 
a přeji všem pevné zdraví.
 Zbyněk Stejskal
 zastupitel a místostarosta města

Pro naše bezpečí
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Od každého trochu
Základní ukazatele rozpočtu na rok 2021

Základním nástrojem řízení města městskou samosprávou je rozpočet 
města. Rozpočet předpovídá zajistitelné příjmy pro rozpočtové ob-
dobí a určuje rozložení finančních prostředků na krytí rozpočtových 
výdajů souvisejících s výkonem samostatné i přenesené působnosti. 
Legislativní rámec uvedeného procesu je určen zákonem o rozpočto-
vém hospodaření územních samospráv, zákonem o rozpočtové odpo-
vědnosti a zákonem o finanční kontrole.
Celý dokument, ve kterém naleznete podrobné informace o hospo-
daření města v roce 2021, je zveřejněn na webových stránkách města 
www.muhb.cz v sekci Město a samospráva. Aktuální vývoj hospoda-
ření v daném roce můžete sledovat pomocí klikacího rozpočtu, pro-

střednictvím kterého můžete zobrazit, vyhodnotit a posoudit, jak jsou 
plněny jednotlivé limity, popř. pokládat samosprávě dotazy vztahující 
se k jednotlivým investicím. Veřejnost může také nahlédnout na strán-
ku příjmů a zjistit tak, odkud město peníze získává a jak jsou jednotlivé 
příjmy organizovány. 

Druh rozpočtu VYRONANÝ (příjmy a výdaje jsou stejné)
Rozpočtové příjmy  603 881 000 Kč
Rozpočtové výdaje  603 881 000 Kč
Dluhová služba – splátka  0 Kč
Cizí zdroje – úvěry a půjčky 0 Kč

Předpokládané výdaje na opravy, technická zhodnocení a investice v roce 2021

Popis Návrh rozpočtu 2021

Životní prostředí, Vodní díla v zeměděl. krajině, Rybníky, vodoteče 2 000 Kč

Školství, Mateřské školy, MŠ Korálky H. Brod 1 550 000 Kč

Školství, Mateřské školy, ZŠ Wolkerova 500 000 Kč

Školství, Základní školy, ZŠ Štáflova 600 000 Kč

Školství, Základní školy, ZŠ Wolkerova 200 000 Kč

Školství, Základní školy, ZS Nuselska 1 500 000 Kč

Školství, Školní stravování, ZŠ Štáflova 400 000 Kč

Školství, Sportovní zařízení, ZŠ Konečná 350 000 Kč

Vnitřní správa MěÚ, Kultura, církev a sděl. prostředky, Měst. část Březinka 4 000 Kč

Vnitřní správa MěÚ, Kultura, církev a sděl. prostředky, Měst. část Herlify 4 000 Kč

Vnitřní správa MěÚ, Kultura, církev a sděl. prostředky, Měst. část Květnov 4 000 Kč

Vnitřní správa MěÚ, Kultura, církev a sděl. prostředky, Měst. část Mírovka 8 000 Kč

Vnitřní správa MěÚ, Kultura, církev a sděl. prostředky, měst. část Poděbaby 4 500 Kč

Vnitřní správa MěÚ, Kultura, církev a sděl. prostředky, Měst. část Suchá 7 000 Kč

Vnitřní správa MěÚ, Kultura, církev a sděl. prostředky, Měst. část Svatý Kříž 4 000 Kč

Vnitřní správa MěÚ, Kultura, církev a sděl. prostředky, Měst. část Šmolovy 6 000 Kč

Vnitřní správa MěÚ, Ost. zál. kult., círk., sděl. pros., Měst. část Termesivy 3 000 Kč

Vnitřní správa MěÚ, Kultura, církev a sděl. prostředky, Měst. část Veselice 3 000 Kč

Vnitřní správa MěÚ, Kultura, církev a sděl. prostředky, Měst. část Zbožice 3 000 Kč

Vnitřní správa MěÚ, Kultura, církev a sděl. prostředky, Měst. část Perknov 4 000 Kč

Vnitřní správa MěÚ, Kultura a církev, Měst. část Vršovice 3 000 Kč

Vnitřní správa MěÚ, Kultura, církev, Měst. část Horní Papšíkov 2 000 Kč

Vnitřní správa MěÚ, Kultura, církev, Měst. část Jilemník 3 000 Kč

Vnitřní správa MěÚ, Požární ochrana (profesionální část), Hasičský záchranný sbor HB 250 000 Kč

Vnitřní správa MěÚ, Požární ochrana (dobrovolná část) 95 000 Kč

Vnitřní správa MěÚ, Činnost místní správy, Městský úřad 2 605 000 Kč

Vnější a vnitřní vztahy, Ostatní sportovní činnost, TJ JISKRA Havl. Brod – dotace na přístavbu sportovní haly 15 000 000 Kč

Informatika, Činnost místní správy, Oddělení informatiky 500 000 Kč

Městská policie, Bezpečnost a veřejný pořádek 450 000 Kč

Oddělená řízení projektů, Oprava lesní cesty k.ú. – Mírovka 3 500 000 Kč

Oddělení řízení projektů, Rekonstrukce chodníků ul. Kokořínská, Na Spravedlnosti 1 900 000 Kč

Oddělení řízení projektů, Oprava komunikace pro cyklisty Klanečná 850 000 Kč

Oddělení řízení projektů, Rekonstrukce chodníků – lokalita Výšina 3 000 000 Kč

Oddělení řízení projektů, Parkoviště podél komunikace Ledečská 17 000 000 Kč

Oddělení řízení projektů, Vybudování MŠ Havlíčkův Brod, Konečná 22 000 000 Kč
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Oddělení řízení projektů, Nová multifunkční učebna na ZŠ Štáflova 2 000 000 Kč

Oddělení řízení projektů, Památková zóna – dotace 2 000 000 Kč

Oddělení řízení projektů, Dům dostupného bydlení, Havlíčkův Brod 25 000 000 Kč

Oddělení řízení projektů, Denní stacionář, Byt. dům čp. 3241 – rekonstrukce nebytových prostor 800 000 Kč

Místní hospodářství, Parkovaci automaty 200 000 Kč

Místní hospodářství, Bytové hospodářství, Bytové hospodářství města 225 000 Kč

Místní hospodářství, Nebytové hospodářství, Nebytové prostory 10 000 Kč

Územní plánování a rozvoj měst, Silnice, Opravy povrchů míst. komunikací a chodníků – Vrchlického, Zahradnické-
ho, Husova, Dvořácká

29 000 000 Kč

Územní plánování a rozvoj měst, Silnice, Měst. část Březinka 200 000 Kč

Územní plánování a rozvoj měst, Silnice, Měst. část Herlify 200 000 Kč

Územní plánování a rozvoj měst, Silnice, Měst. část Květnov 200 000 Kč

Územní plánování a rozvoj měst, Silnice, Měst. část Mírovka 250 000 Kč

Územní plánování a rozvoj měst, Silnice, měst. část Poděbaby 250 000 Kč

Územní plánování a rozvoj měst, Silnice, Měst. část Svatý Kříž 150 000 Kč

Územní plánování a rozvoj měst, Silnice, Měst. část Perknov 250 000 Kč

Územní plánování a rozvoj měst, Silnice, Měst. část Novotnův Dvůr 300 000 Kč

Územní plánování a rozvoj měst, Pozemní komunikace, Měst. část Šmolovy 300 000 Kč

Územní plánování a rozvoj měst, Pozemní komunikace, Měst. část Vršovice 10 000 Kč

Územní plánování a rozvoj měst, Pozemní komunikace, Měst. část Hor. Papšíkov 60 000 Kč

Územní plánování a rozvoj měst, Pozemní komunikace, Měst. část Novotnův Dvůr 50 000 Kč

Územní plánování a rozvoj měst, Pozemní komunikace, Jihovýchodní segment obchvatu 7 000 000 Kč

Územní plánování a rozvoj měst, Pozemní komunikace, Parkoviště Žižkova u KD Ostrov 14 000 000 Kč

Územní plánování a rozvoj měst, Pozemní komunikace, Komunikace Havlíčkova ul. – Smetanovo náměstí 180 000 Kč

Územní plánování a rozvoj měst, Pozemní komunikace, Komunikace Konečná 420 000 Kč

Územní plánování a rozvoj měst, Mateřské školy, MŠ Korálky H. Brod 1 800 000 Kč

Územní plánování a rozvoj měst, Základní školy, ZŠ Štáflova 800 000 Kč

Územní plánování a rozvoj měst, Základní umělecké školy, ZUŠ J. V. Stamice 300 000 Kč

Územní plánování a rozvoj měst, Kulturní památky, Měst. část Veselice 50 000 Kč

Územní plánování a rozvoj měst, Sportovní zařízení ve vlastnicví obce, Měst. část Suchá 50 000 Kč

Územní plánování a rozvoj měst, Sportovní zařízení ve vlastnictví obce, Měst. část Svatý Kříž 100 000 Kč

Územní plánování a rozvoj měst, Sport. zařízení ve vlast. obce, Měst. část Vysočany 100 000 Kč

Územní plánování a rozvoj měst, Využ. vol. času dětí a mládeže, Skatepark Výšina 5 600 000 Kč

Územní plánování a rozvoj měst, Bytové hospodářství, Dům dostupného bydlení – komerční část + neuznatelné 
výdaje, Havlíčkův Brod

6 000 000 Kč

Územní plánování a rozvoj měst, Bytové hospodářství města 15 550 000 Kč

Územní plánování a rozvoj měst, Bytové hospodářství, ZTV – stavební pozemky Na Nebi 2 400 000 Kč

Územní plánování a rozvoj měst, Nebytové hospodářství, Nebytové prostory 2 100 000 Kč

Územní plánování a rozvoj měst, Územní plánování, Projekt stavebního rozvoje 1 800 000 Kč

Územní plánování a rozvoj měst, Komunální služby a územní rozvoj, Měst. část Termesivy 210 000 Kč

Územní plánování a rozvoj měst, Komunální služby a územní rozvoj, Měst. část Zbožice 40 000 Kč

Územní plánování a rozvoj měst, Komunální služby a územní rozvoj, Měst. část Jilemník 80 000 Kč

Územní plánování a rozvoj měst, Komunální služby a územní rozvoj, AČR – kasárna Letiště/Humpolecká 150 000 Kč

Financování rozpočtu, transfery příspěvk. organizacím, Domovy pro seniory, SSM H. Brod 590 000 Kč

Financování rozpočtu, pokl. správa, transfery PO, Domovy pro seniory, SSM H. Brod 590 000 Kč

Celkem 195 089 500 Kč
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Společenská rubrika, křížovka

Brodská miminka narozená  
od 17. 12. 2020 do 12. 1. 2021

17. 12. Dobrovolný Jakub • 21. 12. Ledlová Monika 
• 22. 12. Neuwirthová Helena • 25. 12. Klepetko 
Matouš • 4. 1. Jakešová Tamara, Dočekal Petr 
• 5. 1. Hyrš Jonáš, Kopic Martin, Brabec Matěj 
• 7. 1. Burešová Eliška • 8. 1 . Pechová Štěpánka 
• 12. 1 . Mazuchová Johanka • 14. 1. Čáp Vilém 
• 15. 1. Brožová Liliana, Kocourková Evelína • 17. 1. 
Bílková Lucie • 19. 1. Dostálová Klára, Kamp Edvard 
• 20. 1. Hospodková Nela, Medková Marie

Sňatky konané v měsíci prosinci 2020
(snoubenci dali souhlas se zveřejněním)

12. 12. 2020
Daniel Venc, HB – Marika Pruknárová, HB

Poděkování
Touto cestou děkuji sestřičkám rehabilitačního oddě-
lení ambulance Nemocnice Havlíčkův Brod za vzor-
nou péči, kterou mi věnovaly během léčby mého úra-
zu. Zvláštní poděkování patří Janě Kuttelwascherové, 
Haně Bendové a Stanislavě Štohanslové. 
 Jiří Jaroš

Zemřel dlouholetý člen Adivadla  
Zdeněk Stejskal

Dne 4. 1. 2020 zemřel dlouholetý člen havlíčkobrod-
ského Adivadla Zdeněk Stejskal. Jeho velikou a celo-
životní láskou bylo právě ochotnické divadlo. Vztah 

k divadlu podědil po svém tatínkovi – ochotnickém 
režisérovi. 
Již od svých dětských let stával na prknech ochotnic-
kého divadla, a když byl dospělákem, bylo divadlo 
jeho velkým koníčkem. Absolvoval třídu herecké prá-
ce, režijní školu i seminář pro porotce ochotnického 
divadla. A byl skvělým hercem – můžeme připome-
nout Tuláka v Čapkových Ze života hmyzu, Podkola-
tova v Gogolově Ženitbě, inspektora Baxtera v detek-
tivce Paní Piperová zasahuje, Tlustého pradědečka 
v  Čapkově pohádce a spoustu dalších větších či men-
ších rolí.
Zdeněk byl také velmi dobrým, kreativním režisérem. 
Na jeho kontě je nejméně deset úspěšných inscenací. 
Byl také velice přínosným členem souboru při dalších 
záležitostech. Uměl pracovat s osvětlováním, dokázal 

vyrobit i různé komponenty při výrobě scény atd... 
atd. Byl všestranný a nepostradatelný. A hlavně – byl 
nekonfliktní, přátelský, velmi dobrý přítel a kamarád 
všech členů souboru ADIVADLA. 
 S úctou členové a přátelé Adivadla

Řádková inzerce
• Koupíme pozemek s vlastním příjezdem pro kami-
ony, případně s halou o rozměru 15x40m a výškou 
5,5m nebo větší. Lokalita Humpolec, Havlíčkův Brod, 
Pelhřimov. Kontakt: 603422841
• Servis plastových oken a dveří. Tel: 775 159 766

České přísloví: „Co zbrklý...“. Dokončení v tajence.

Správné znění tajenky z čísla 1/2021 – Láska následuje poznání.
Správnou odpověď ze 44 došlých vylosoval starosta města Jan Tecl.
Výherkyní je je Hana Pospíchalová.
Znění tajenky posílejte na e-mail hblisty@muhb.cz, nebo odevzdejte do 13. dne v měsíci do boxu Havlíčkobrodské listy na podatelně MěÚ, Havlíčkovo nám. 57, 580 61 Havlíč-
kův Brod. Výherce z minulého čísla vždy zveřejňujeme v HB listech. Pro vylosovaného výherce je připravena drobná odměna k vyzvednutí na Turistickém informačním centru, 
Havlíčkovo nám. 57 v pracovních dnech v 9–17 hodin. 

Město Havlíčkův Brod děkuje za ohledupl-
nost všem občanům, kteří se o vánočních 
svátcích a při vítání nového roku zdrželi 

používání zábavní pyrotechniky.
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Inzerce

LAKOMA 
PRÁŠKOVÁ LAKOVNA JIHLAVA 

 práškové lakování – komaxit 
 tryskání/pískování 

MOŽNOST ZHOTOVENÍ DO 24 HODIN! 
Kontakt: 777 326 863 

info@lakoma.cz 
www.lakoma.cz 

Přidejte se k nám!
K úspěchu operace můžete přispět i Vy!

Aktuálně hledáme nové kolegy do výroby zdravotnických materiálů

Místo pracoviště: Havlíčkův Brod

Denně vyrobíme několik tisíc produktů, které 
pomáhají zachraňovat životy po celém světě. 
Věnujte se práci, která dává smysl. 
Více na www.hartmann.cz

Nabízíme:
• Dlouhodobou stabilní práci v čistém prostředí
• Práci ve směnném provozu, volné víkendy
• 5 týdnů dovolené
• Příspěvek na penzijní připojištění

• Příspěvek na dopravu
• Příspěvek na zdraví a relax ve výši 4 000 Kč
• Roční odměnu až 11 000 Kč
• Dotované závodní stravování

Informujte se o volných pozicích 

na tel. č. 569 408 612 nebo zašlete sms 

na tel. č. 724 671 086 a my se Vám ozveme.

Náborový 
příspěvek 

Odměna 
za doporučení 

nového 
zaměstnance

21010_210x148_nabor_inzerce_HB_upd.indd   1 13.01.21   12:00
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Inzerce

DĚLNÍK/CE

PODMÍNKA pro chráněné dílny:
Invalidní důchod I., II., III. stupně, popř. zdravotně

znevýhodněná osoba

PRO NOVOU VÝROBU HLEDÁME :

KONTAKT

CHRÁNĚNÁ DÍLNA
MÍSTO VÝKONU PRÁCE: HAVLÍČKŮV BROD

NÁPLŇ PRÁCE:

- úprava zdravotnických
rukavic
- výroba sáčků a dalších
výrobků
- RANNÍ směna
- pracovní doba 6,00-14,00
hod. nebo dle domluvy

NABÍZÍME:

- volné víkendy
- 5 týdnů dovolené
- příspěvek na penzijní připojištění
- příspěvek na dopravu
- příspěvek na zdraví a relax ve
výši 4000 Kč
- příspěvek na závodní stravování
 

P: +420 569 408 612, M: +420 724 671 086, e-mail: blanka.otradovska@hartmann.info

SANICARE s.r.o.
Dceřinná společnost firmy HARTMANN-RICO a.s.


