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2 Havlíčkobrodské listy

Město známe i neznáme
Kolik nás bylo a bude?

(Dokončení  z minulého čásla)

Význam statistiky neobyčejně vzrostl již v 18. století, době osvícenství, kdy sběr 
nejrůznějších dat měl byrokratickému aparátu pomoci k co nejracionálnější 
správě státu. Panovníci i jejich vlády v našem evropském civilizačním okruhu 
si velmi dobře uvědomovali, že obyvatelé, tehdy ještě poddaní, jsou jedinými 
tvůrci bohatství státu. Základem zjišťování dalších údajů o jednotlivých skupi-
nách populace podle nejrůznějších kritérií bylo samozřejmě zachycení celko-
vého počtu obyvatel v určitém čase a prostoru. Proto již v roce 1754 nařídila 
císařovna Marie Terezie reskriptem sčítání všech 
obyvatel bez rozdílu v zemích západní části mo-
narchie, tedy i v Čechách, na Moravě a ve Slezsku. 
Tato periodicky se opakující operace v proměnných 
časových intervalech byla svěřena vrchnostenským 
úřadům a správcům farností. Ve vídeňských centrál-
ních archivech se bohužel dochovaly pouze sumáře 
na úrovni krajů a zemí. Navíc se vrchnostenské a cír-
kevní soupisy dosti rozcházely. Proto byly do celé 
záležitosti později zainteresovány i vojenské úřady. 
Se změnou společenských poměrů, zrušením pod-
danství, novým systémem veřejné správy, nastupu-
jící industrializací a stěhováním obyvatel do měst, 
rozvojem dopravy, obchodu a vůbec zvýšenou mo-
bilitou občanů přestával dosavadní způsob zjišťová-
ní základních dat o populaci od poloviny 19. století 
vyhovovat. Sčítání lidu převzaly zcela do své kompe-
tence státní úřady. Zákonem z roku 1857, resp. roku 
1869, se jeho způsob ustálil v podstatě v té podobě, 
v jaké jsme ho ještě donedávna znali. Vždy jednou 
za deset let  vyrazili do terénu sčítací komisaři, aby 
pochůzkou dům od domu na popisné archy zazna-
menali údaje o členech každé jedné domácnosti. 
Obvykle se zjišťovalo datum a místo narození, do-
movská a státní příslušnost, vztah každé jednotlivé 
osoby k ostatním členům domácnosti, zaměstnání, 
vedlejší příjem, případně majetek, náboženské vy-
znání, gramotnost, zdravotní vady. 
Ve sčítacích operátech nechyběla ani kolonka s dnes poněkud záhadným ná-
zvem „obcovací jazyk“. Úřady mnohonárodnostní monarchie se tímto způso-
bem vyhnuly šalamounsky – jak se domnívaly – zjišťování přesné národnos-
ti sčítaných. Přesto právě obcovací jazyk hrál svou roli při střetávání Čechů 
a Němců především na smíšených územích. Spory, jaký je skutečný počet pří-
slušníků toho kterého národa, se týkaly i bezprostředního okolí našeho města, 
kam svými výběžky zasahoval jihlavský jazykový ostrov. V obcích jako např. 
Mírovka nebo Bartoušov se obyvatelé byli schopni často dorozumět oběma 
jazyky, i když oboujazyčnost se vyskytovala spíše u Čechů. Ti však byli větši-
nou hospodářským tlakem nuceni uvést jako obcovací jazyk němčinu. A tak se 
v regionálním tisku objevovaly před nadcházejícím sčítáním výzvy k Čechům, 
aby se nebáli přihlásit k svému mateřskému jazyku končící třeba veršovaným 
provoláním: „Kdo se za svůj jazyk stydí, hoden potupy jest u všech lidí.“ V ně-
kterých případech mohlo docházet i k záměrnému zkreslení ze strany sčítacích 
komisařů, a to byl pak oheň na střeše a místní týdeník Hlasy z Posázaví to ko-
mentoval pod titulkem „Neslýchané řádění Němců“. Proč se národnostní vášně 
vzedmuly při strohém statistickém aktu, je nasnadě. Výsledky sčítání lidu slou-
žily jako argument pro podporu národního školství, a záleželo tedy, zda bude 
ze zemských prostředků v obci vydržována jenom škola s vyučovacím jazykem 
německým, nebo zde bude zřízena i škola česká. Sumáře mohly také sloužit 
za podklad pro různá správní opatření na úrovni okresů či zemí. Jednoznačné 
zjišťování národnosti zavedlo až první československé sčítání v roce 1921. 
Vysočina dlouho nepatřila k oblastem, které by významněji zasáhla v 19. sto-
letí industrializace a projevila se na početním růstu obyvatelstva ve městech. 
Německý Brod si díky své výhodné poloze a od roku 1850 jako sídlo okres-
ních správních úřadů svůj význam regionálního střediska podržel a vykazoval 
v jednotlivých desetiletích přírůstek obyvatel, byť velmi mírný. V polovině dva-

cátých let 19. století žilo v Brodě 3 452 obyvatel, v roce 1834 bylo ve městě 
evidováno již 3 720 lidí. Rozvoj města příznivě ovlivnila stavba železnice, ale 
jeho zprůmyslnění, které se odrazilo na výraznějším růstu počtu obyvatel, se 
projevilo s určitým časovým zpožděním až od přelomu 19. a 20. století, jak je 
patrné z uvedené tabulky. Další výraznější přírůstek po stagnaci způsobené 
první světovou válkou pak koresponduje s hospodářským vzestupem ve dva-
cátých letech.  

rok 1869 1880 1890 1900 1910 1921 1930
obyvatel 4 987 5 436 5 734 6 525 8 527 8 986 10 657

Obecná stagnace populace zapříčiněná hospodářskou krizí třicátých let a dru-
hou světovou válkou se kupodivu příliš neprojevila na početním stavu obyvatel 
ve městě. Havlíčkovu Brodu byla v období centrálního plánování v šedesátých 
a sedmdesátých letech přisouzena role správního centra okresu s nosnými 
odvětvími textilního a potravinářského průmyslu a přibližnou hranicí 25 tisíc 
obyvatel, jíž v podstatě město dosáhlo v osmdesátých letech ovšem nikoliv je-
nom přirozeným přírůstkem, ale zejména postupným připojováním do té doby 
samostatných obcí v důsledku správních reforem od roku 1960. Pokles počtu 
obyvatel započatý koncem devadesátých let může o ledasčem vypovídat, 
pravděpodobně jednou z příčin je nedostatek pracovních příležitostí. 

rok 1947 1961 1970 1980 1991 2001 2011
obyvatel 11 792 14 957 17 320 24 585 24 727 24 385 23 752
      
Statistická data o jednotlivcích a domácnostech z těch původních dosti nabyla 
a v průběhu času se také některá z nich velmi proměňovala tak, jak se měnila 
celá společnost. Sčítací operáty jsou rovněž zajímavým a důležitým historic-
kým pramenem. Někoho to může překvapit, ale zasvěcená veřejnost o nich 
dobře ví. Oblíbili si je zvláště rodopisci, když pátrají po svých předcích. Operáty 
z minulých sčítání lidu vzhledem k své badatelské frekventovanosti byly proto 
digitalizovány a do roku 1910 jsou snímky přístupné širší veřejnosti na inter-
netu. Příští rok by měly být uvolněny pro veřejnost digitalizáty ze sčítání lidu 
z roku 1921 po uplynutí stoleté lhůty na ochranu osobních údajů.
Ovšem nejenom minulost, ale i přítomnost může být zajímavá. Stačí mít jenom 
trochu obrazotvornosti a možná i kousek futurismu a představit si za suchými 
daty konkrétní jevy a naše další směřování. Tak kolik nás v březnu bude a jací 
jsme?
 Miloš Tajovský

Bytová nouze dlouhá desetiletí brzdila plánovaný rozvoj města. Jenom s obtížemi se ji dařilo tlumit někdy zdlouha-
vou novou bytovou výstavbou. Snímek zachycuje budování sídliště, které v šedesátých letech dostalo název Vítěz-
ného února, konkrétně místo, kde vede mezi obytnými bloky dnešní Masarykova ulice. (Foto Jan Jelínek)  
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Hasiči se na jaře přestěhují do nové stanice  
na Humpolecké ulici

Na Humpolecké ulici v Havlíčkově Brodě vyrostlo nové sídlo hasičské stani-
ce. Stavební část dokončila dodavatelská firma loni v prosinci. V současné 
době probíhá kolaudační řízení a postupné stěhování z budovy na Žižkově 
ulici.  Náklady na výstavbu moderní hasičské stanice pokryla z 85 % dotace 
z Evropské unie. 
„Areál bude kompletním a jediným zázemím hasičské stanice Havlíčkův Brod. 
Jejím prostřednictvím budeme zajišťovat také služby pro ostatní pobočné 
stanice v našem okrese, které jsou v Chotěboři, Ledči nad Sázavou a Světlé 
nad Sázavou,“ popsal ředitel Územního odboru Havlíčkův Brod Hasičského 
záchranného sboru Kraje Vysočina Luboš Vacek. 
Nové prostory budou využívat především výjezdové jednotky profesionál-
ních hasičů. Objekt ale nabídne i zázemí pro odbornou přípravu 126 jedno-
tek dobrovolných hasičů okresu Havlíčkův Brod, které v něm budou plnit 
odbornou i praktickou část výcviku. V areálu se budou konat také sportovní 
akce v požárním sportu jak profesionálních, tak dobrovolných hasičů včet-
ně mládeže. 
„V současné době je naší snahou, abychom se co nejdříve přestěhovali a za-
čali vyjíždět k událostem z nové základny,“ dodal Vacek. 
Pro administrativní činnost bude sloužit i nadále stávající přilehlá budova 
ředitelství, ve které sídlí také Okresní sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezka 
a Sbor dobrovolných hasičů Havlíčkův Brod.

Město přispívá každoročně Hasičskému záchrannému sboru  
částkou 250 tis. Kč

Od roku 2017 přispívá havlíčkobrodská radnice každý rok na základě smlou-
vy s Hasičským záchranným sborem Kraje Vysočina hasičům finanční část-
kou ve výši 250 tis. Kč.  „Příspěvek města letos použijeme na nákup speciál-
ní techniky a prostředků pro novou stanici Havlíčkův Brod,“ zakončil ředitel 
Luboš Vacek.

Bezpečnost na silnici směrem na Jihlavu u Svatého Kříže  
zvýší kruhový objezd

Přestavba nebezpečných křižovatek na kruhový objezd, který se v budouc-
nu plánuje na silnici I/38 u obce Svatý Kříž, by měla stát přibližně 70 mil. Kč. 
Investorem stavby bude vlastník komunikace, kterým je Ředitelství silnic 
a dálnic ČR. Město Havlíčkův Brod se na výstavbě bude podílet zhruba 
18 mil. Kč. Smlouvu o spolupráci schválili loni v září zastupitelé města. Na 
nový kruhový objezd by se měl kromě Svatého Kříže napojit také Ovčín 
a Mendlova Ves. Úpravu série nebezpečných křižovatek podél Svatého Kří-
že (zhruba dva kilometry za výjezdem z Havlíčkova Brodu směrem na Jihla-

vu) požadují zdejší obyvatelé už řadu let. „V současné době tento investiční 
záměr projednává komise Ministerstva dopravy. Pokud bude vydán souhlas 
k další projektové přípravě, neprodleně zahájíme projektové práce,“ upřes-
nila ředitelka Ředitelství silnic a dálnic ČR, správa Jihlava, Marie Tesařová.
Podle předběžného harmonogramu by Ředitelství silnic a dálnic ve spolu-
práci s městem Havlíčkův Brod mohlo začít stavět kruhový objezd v roce 
2024, kdy už bude v provozu jihovýchodní obchvat města. 

Na jihovýchodním obchvatu Havlíčkova Brodu  
dělníci pracují i v zimě

Práce na jihovýchodním obchvatu města se nezastavily ani v zimních 
měsících. Dodavatelská firma pracuje především na mostních objektech, 
kterých bude na dopravní tepně dlouhé 4,1 km celkem deset. Po sedmi 
z nich budou řidiči jezdit přímo na obchvatu, tedy na nové části úseku 
silnice I/38, další tři budou tuto komunikaci překlenovat. Oficiálně se po 
dokončení obchvat stane silnicí I. třídy I/38, která je dnes vedená po Li-
dické a Masarykově ulici. Stávající komunikace Lidická bude změněna na 
silnici s označením I/34. 

V Krátké Vsi zpomalte, radar vám změří rychlost
Havlíčkobrodská radnice zakoupila zařízení na úsekové měření rychlosti. 
Pozor si musí dát řidiči projíždějící obcí Krátká Ves, kde je radar od kon-
ce loňského roku umístěn. Podle stížností místních obyvatel v této obci 
na hlavním tahu na Pardubice mnoho řidičů překračovalo povolenou 
rychlost. 
„Jsme velmi rádi, že nám radnice vyšla vstříc.  V roce 2009 jsme si chtěli po-
řídit radar na vlastní náklady. Problémem bylo, že pokuty může vymáhat 
pouze správní orgán obce s rozšířenou působností, což je v tomto případě 
město Havlíčkův Brod,“ vysvětlil starosta Krátké Vsi Jiří Ondráček, který zá-
roveň dodal, že po naistalování radaru se výrazně zvýšila ukázněnost řidi-
čů. „Za překročení rychlosti v obci může správní orgán vyměřit pokutu až 
1 tis. Kč,“ upřesnil vedoucí dopravního úřadu Martin Stehno. 
„Součástí plnění zakázky je i závazek firmy, která městu zařízení na měření 
rychlosti dodala, provést a zajistit v případě žádosti radnice jeho přesunutí 
do jiné lokality, jež bude na území rozšířené působnosti města vyhodno-
cena jako nebezpečný úsek. Jednou z možností by v budoucnu mohly být 
Olšinky nedaleko Golčova Jeníkova,“ dodal Josef Beneš z odboru rozvoje 
města. 

 Stránku připravila Alena Doležalová
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Město Havlíčkův Brod se stalo krajským vítězem soutěže  
Historické město roku 2020, postoupilo do celostátního kola

Město Havlíčkův Brod zvítězilo v krajském kole soutěže o Cenu za nej-
lepší přípravu a realizaci Programu regenerace městských památko-
vých rezervací a městských památkových zón a za Kraj Vysočina bude 
usilovat o celostátní titul.  Vítěz bude odtajněn v dubnu ve dvoraně  
Národního muzea v Praze u příležitosti Mezinárodního dne památek 
a sídel.
„Jsem velmi rád, že plody mnoholeté koncepční práce havlíčkobrodské 
radnice ve prospěch památkového fondu našeho města byly oceněny 
odbornou komisí v krajském kole této prestižní a jedinečné soutěže.  
V celostátním kole jsme připraveni naše dosavadní úsilí a jeho praktic-
ké výsledky na poli památkového urbanismu před komisí přesvědčivě 
odprezentovat,“ okomentoval úspěch města jeho místostarosta Libor 
Honzárek.
V Kraji Vysočina zvítězil Havlíčkův Brod v konkurenci dalších pěti měst, 
kterými byly Jaroměřice nad Rokytnou, Jemnice, Moravské Budějovi-
ce, Přibyslav a Telč.  O vítězi rozhodovala odborná komise, která osob-
ně navštívila všechna přihlášená města. Na druhém místě se s těsným 
bodovým rozdílem umístila Telč a na třetím město Jemnice.
„Hodnotící komise ocenila mimořádné úsilí při obnově Městské pa-
mátkové zóny města Havlíčkův Brod, které příkladným způsobem do-
kázalo, že i město, jež doznalo razantních urbanistických ztrát v průbě-
hu 20. století, lze pečlivě obohacovat citlivými obnovami historických 
objektů, smysluplnou kultivací městského centra a zvyšovat tak život-
ní úroveň i podnikání v něm,“ konstatoval Jan Klimeš, vedoucí Odboru 
péče o památkový fond telčského pracoviště Národního památkového 
ústavu.
„Udělené ceny si nesmírně vážíme a vnímáme ji jako ocenění nejen 
zastupitelů, ale všech, kterým na našem městě záleží,“ dodal starosta 
města Jan Tecl. 
Havlíčkův Brod se do soutěže o Cenu za nejlepší přípravu programu 
regenerace přihlásil naposledy v roce 2011. Od té doby doznalo histo-
rické centrum progresivních změn, a to nejen v případě obnov samot-
ných kulturních památek, ale především veřejných prostor a podpory 
veřejného společenského života v nich. 

Obnova města Havlíčkův Brod v kostce
Odstraněním panelového domu a revitalizací Smetanova náměstí do-
šlo ke kultivaci prostředí na západ od hlavního Havlíčkova náměstí. 
Tomu předcházela rekonstrukce hlavního náměstí. V roce 2017 byla 
dokončena rozsáhlá obnova Staré radnice č. p. 87 včetně revitaliza-
ce její zadní části, následně byly investovány prostředky do částeč-
né obnovy i sousední budovy městského úřadu č. p. 57. V letech  
2018–2019 prošla revitalizací  část parku Budoucnost. V roce 2020 pro-
běhla nákladná realizace ulic Dolní, Žižkova a Na Ostrově, která kromě 
kultivace prostředí tradičními přírodními materiály přispěla k regulaci 
dopravní zátěže. Kromě nákladů na opravu historického jádra přispívá 
město formou finančních darů i na obnovy dalších objektů. Postupně 
byly provedeny opravy a restaurování na kulturních památkách (NKP 
Štáflova chalupa, obnovy na částech hradeb městského opevnění, 
průběžné restaurování rozsáhlého cyklu maleb z Augustiánského kláš-
tera, střecha kaple sv. Kříže aj.), velmi příkladné obnovy fasád (např. 
Sokolovna č. p. 30) a mimořádná rekonstrukce fasády gymnázia na 
ul. Štáflova, navracející objektu původní historizující podobu.

Český statistický úřad osloví v rámci šetření i domácnosti  
z Havlíčkobrodska

Český statistický úřad bude v letošním roce organizovat v souladu se 
zákonem č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě, ve znění pozděj-
ších předpisů, každoroční šetření o životních podmínkách domácností 
pod názvem „Životní podmínky 2021“. Průzkum bude navazovat na 
předchozí ročníky šetření. 
Výzkum se uskuteční na území celé České republiky ve zhruba 
11 300 domácnostech, které byly do šetření zahrnuty na základě 
náhodného výběru provedeného počítačem, a probíhá od začátku 
února až do 13. června 2021 prostřednictvím speciálně vyškolených  
tazatelů.
 V Kraji Vysočina se bude týkat 588 domácností. Poprvé bude oslove-
no 230 domácností, zbývajících 358 se šetření zúčastní opakovaně.
„Vzhledem k epidemiologické situaci není možné šetření provádět tak, 
jak jsme zvyklí, tazatelé do domácností určitě nebudou chodit osob-
ně,“ vysvětlila ředitelka  Krajské správy Českého statistického úřadu 
v Jihlavě Jitka Číhalová. 
Rozhovor k šetření se uskuteční telefonicky nebo prostřednictvím 
elektronické komunikace. V případě ochoty tazatelů je možná i video-
konference.  
Český statistický ústav žádá touto cestou o aktivní účast občanů a je-
jich ochotu spolupracovat, což umožní získat důležité informace o so-
ciální situaci domácností, které nelze zjistit žádným jiným způsobem. 
Ze získaných dat se následně dělají i mezinárodní statistiky, proto šet-
ření není možné odložit. Jisté však je, že bude probíhat v jiném režimu 
než v předchozích letech. 
Okres Havlíčkův Brod (118 domácností): Havlíčkův Brod, Čečkovice, 
Dolní Krupá, Chotěboř, Ledeč nad Sázavou, Oudoleň, Podmoky, Přiby-
slav, Rozsochatec, Sázavka a Světlá nad Sázavou. 
Pro více informací kontaktujte Janu Danečkovou, mobil 731 622 004, 
e-mail jana.daneckova@czso.cz.

Dopravní nehodovost na Havlíčkobrodsku  
oproti loňskému roku mírně klesla

V loňském roce vyjížděli policisté k 793 dopravním nehodám, což bylo 
o 24 méně než v roce 2019. V sedmi případech se jednalo o dopravní 
nehody s tragickými následky, při kterých zemřelo celkem osm osob,  
tedy o jednu osobu méně, než v roce předešlém. Těžká zranění utrpě-
lo 22 osob, lehce zraněno bylo 224 osob. Dopravní policisté řešili také 
379 dopravních nehod, které nepodléhají hlásné povinnosti (jedná se 
o nehody se škodou do 100 tis. Kč, bez zranění a alkoholu). 
Nejčastější příčinou dopravních nehod byl nesprávný způsob jízdy 
(291) a rychlost (100). U 40 dopravních nehod byl u viníka zjištěn alko-
hol. Z důvodu nedání přednosti v jízdě se stalo 58 nehod. Předjíždění 
nezvládlo 9 řidičů. Technická závada jako hlavní příčina dopravní ne-
hody byla odhalena u 6 automobilů.  
Nejtragičtější dopravní nehoda se stala dne 27. srpna 2020 krátce po 
01:00 hodině na silnici první třídy č. 38 na obchvatu města Golčův 
Jeníkov, kdy řidič dodávkového vozidla přejel do protisměru a střetl 
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se s nákladní jízdní soupravou. Na místě zemřel řidič dodávkového vo-
zidla a jeho  spolujezdkyně, další dvě osoby byly v dodávce zraněné 
lehce a lehce byl zraněn i řidič nákladní soupravy.
Nejhorším měsícem z pohledu dopravní nehodovosti byl srpen, kdy 
policisté vyjížděli k 83 nehodám. Naopak nejméně dopravních nehod 
řešili v měsíci březnu, a to 42. Celková škoda byla vyčíslena na zhruba 
45,5 mil. Kč, což je o 5 mil. méně než v předchozím roce. 

Havlíčkobrodská cyklostezka byla loni nejvyužívanější  
v Kraji Vysočina

Přibližně o 15 procent narostl za loňský rok oproti roku 2019 počet 
pěších a cyklistů, kteří využívají cyklostezky v Kraji Vysočina. Tento 
údaj ukazují souhrnná čísla ze 12 sčítačů umístěných na vybraných 
trasách.
„Zvýšený zájem o cykloturistiku a pěší turistiku není nijak překvapivý. 
Omezení cestování v souvislosti s pandemií přitáhlo zájem o domácí 
turistiku, respektive aktivity, které nevyžadují dlouhý přejezd od mís-
ta bydliště. To potvrzuje i číslo za období jarního lockdownu, kdy byl 
zaznamenán téměř 50 % nárůst cyklistů a pěších především na re-
kreačních cyklostezkách,“ uvedl ke statistice krajský radní pro oblast 
cestovního ruchu Roman Fabeš. 
Dlouhodobý zájem ukazují čísla z Havlíčkova Brodu, kde je městská 
cyklostezka celoročně využívána pro pohyb po městě. V absolutních 
číslech zde celoročně projde nebo projede nejvíce uživatelů, za celý 
loňský rok to bylo 320 371 lidí, a vytíženost této trasy se promítá i do 
čísel za turistickou sezonu, tedy za období od dubna do září. Ze sta-
tistik vyplývá, že denně projde po cyklostezce za turistickou sezonu 
1 080 uživatelů. Následuje Pilák s 861 uživateli za den, Luka nad Jihla-
vou s 626 návštěvníky a Přibyslav, kde se v turistické sezoně započetlo 
v průměru 602 cyklistů a pěších za den. Naopak nejnižší čísla vykazuje 
cyklostezka z Bystřice nad Pernštejnem směrem na Domanín, kde sčí-
tač zaznamenal za rok 2020 jen něco málo přes 14 000 návštěvníků. 
Formou sčítačů s technologií EcoCounter, které se používají i na Vyso-
čině, je v rámci celé České republiky monitorováno přibližně 100 míst 
na oblíbených cyklotrasách a cyklostezkách. Pro zájemce jsou republi-
ková data dostupná na webové stránce www.mereninavstevnosti.cz.  

Zápisy prvňáčků do havlíčkobrodských základních škol  
na školní rok 2021/2022

Zápisy do pěti havlíčkobrodských základních škol se uskuteční 7. dub-
na za předpokladu, že epidemiologická situace dovolí osobní přítom-
nost dětí a rodičů ve škole. K zápisu budou rodiče potřebovat rodný 
list dítěte a občanský průkaz. 
V souladu se školským zákonem je zákonný zástupce povinen přihlá-
sit dítě k zápisu k povinné školní docházce v době od 1. dubna do 
30. dubna kalendářního roku, v němž má dítě zahájit povinnou školní 
docházku.  K zápisu na školní rok 2021/2022 by se tedy měly dostavit 
děti narozené v období od 1. 9. 2014 do 31. 8. 2015. 
K zápisu se ale dále mohou dostavit i duševně a tělesně vyspělé děti, 
které dosáhnou šesti let v období od září 2021 do června 2022. Pod-
mínkou přijetí dítěte, které dovrší šesti let v období od září do prosin-
ce 2021, je doporučující vyjádření školského poradenského zařízení. 
U dítěte, které dovrší šesti let v období od ledna do června 2022, je 
pak nutné doložit navíc i doporučující vyjádření odborného lékaře. 

Ředitelé základních škol mají dle školského zákona povinnost před-
nostně přijmout děti s místem trvalého pobytu v jejich příslušném 
školském obvodu. Školské obvody spádové školy jsou vymezeny obec-
ně závaznou vyhláškou města č. 5/2019. Určující vyhláškou není ale 
dotčeno právo rodičů vybrat si pro své dítě jinou („nespádovou“) ško-
lu. Důvodem nepřijetí dítěte s trvalým pobytem mimo spádový obvod 
do vybrané základní školy pak ale může být obsazení nejvyššího počtu 
volných míst v otvíraných třídách prvních ročníků, který je školou pře-
dem stanoven ve zveřejněných kritériích pro přijímání dětí. 

Bližší podrobnosti o organizaci zápisu, školském obvodu a kritériích 
pro přijímání dětí do 1. ročníků základních škol najdete na webových 
stránkách jednotlivých havlíčkobrodských základních škol: 
ZŠ Havlíčkův Brod, Konečná 1884 www.zs-konecna.cz
ZŠ Havlíčkův Brod, Štáflova 2004 www.zsstaflova.cz
ZŠ Havlíčkův Brod, V Sadech 560 www.zssady.cz
ZŠ a MŠ Havlíčkův Brod, Wolkerova 2941 www.zswolkerova.cz
ZŠ Havlíčkův Brod, Nuselská 3240 www.zsnuselska.cz

V případě, že s ohledem na aktuální epidemiologickou situaci bude 
vydáno Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR doporučení 
k elektronické formě organizace zápisů (tedy bez osobní přítomnosti 
dětí a rodičů), budou rodiče dětí o změně formy a bližších podrobnos-
tech organizace takovéhoto zápisu operativně informováni na webo-
vých stránkách škol a města Havlíčkův Brod.

Tříkrálové kasičky brodské Charity ukrývaly téměř 1 milion Kč, 
sbírka tím ale nekončí

Tříkrálové kasičky, do kterých mohli lidé na Havlíčkobrodsku a Hum-
polecku přispívat do 24. ledna, ukrývaly přesně 981 892 Kč. Tříkrálová 
sbírka tím ale nekončí. Online koleda, která zatím brodské Charitě vy-
nesla více než 140 tis. Kč, pokračuje až do 30. dubna. 
V Havlíčkově Brodě vložili lidé do pokladniček téměř 65 tisíc korun. 
„Letošní výtěžek sbírky je sice nižší než v předchozích letech, ale 
pro nás je i malý příspěvek velkým darem. Proto si pomoci a proje-
vu solidarity k potřebným nesmírně vážíme, obzvláště v této ne-
lehké době,“ poděkovala ředitelka Oblastní charity Havlíčkův Brod 
Simona Tomanová. Celých 65 % využije brodská Charita na pod-
poru a pomoc nemocným, handicapovaným, seniorům, matkám 
s dětmi v tísni a dalším potřebným. Výtěžek poputuje mimo jiné na 
nákup devítimístného svozového auta pro imobilní klienty Centra 
sociálních služeb Petrklíč v Ledči nad Sázavou, na vytvoření a udr-
žení pracovních míst v humpoleckém Středisku charitní pomoci 
nebo na dofinancování mzdových a provozních nákladů Domá-
cí hospicové péče. Podrobné výsledky i záměry sbírky najdete na  
www.hb.charita.cz.

Na tříkrálovém webu se stále koleduje
Tříkrálová sbírka ale nekončí, Třem králům stále můžete otevřít své 
online dveře až do 30. dubna,“ vysvětlila Pavlína Nováková s tím, že 
brodskou Charitu můžete do konce dubna podpořit zasláním finanč-
ního daru na účet: 66008822/0800, VS: 77705004.
 Lubica Pleskačová
 Oblastní charita Havlíčkův Brod
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Změna parkování v ulici Havlíčkova z důvodu očkování  
proti COVID-19

Z důvodu přemístění očkovacího centra proti nemoci COVID-19 z hlav-
ní budovy Nemocnice Havlíčkův Brod do pavilonu onkologie je nutné 
zajistit parkovací místa pro občany pozvané na toto očkování. Parko-
viště pro motorová vozidla bude vyhrazeno a příslušně vyznačeno 
v ulici Havlíčkova (kolmé parkování podél oplocení nemocnice).
Vyhrazené parkoviště bude sloužit až do odvolání.

Karel Havlíček Borovský letos oslaví 200. výročí narození
Letošní rok se v Havlíčkově Brodě ponese v duchu oslav 200. výročí 
narození Karla Havlíčka Borovského (1821–1856), který je s městem 
úzce spjat nejen svým jménem. Pokud to dovolí epidemiologická situ-
ace, od května budou během celého roku probíhat doprovodné akce 
k tomuto výročí.  
„Již od loňského roku připravujeme ve spolupráci s Muzeem Vysoči-
ny program Havlíčkovských oslav. S možností spolupráce jsme oslovili 
i různé spolky a organizace, většina z nich se do programu zapojí,“ 
vysvětlila vedoucí odboru vnějších a vnitřních vztahů Eva Nigošová.
S oficiálním zahájením oslav město počítá 8. května v rámci Trhů ře-
mesel, kde bude osobnost Karla Havlíčka připomenuta v doprovod-
ném programu. V průběhu května dojde také ke slavnostnímu ote-
vření Cesty epigramů. Hlavní oslavy by pak měly probíhat v rámci dnů 
Evropského dědictví v sobotu 11. září.  Na tento den město připravuje 
nejen odpoledne plné hudby v parku Budoucnost, ale také kulturní 
program ve všech otevřených památkách, jako např. v klášterním kos-
tele sv. Rodiny, v kostele sv. Vojtěcha  či v kostele sv. Trojice. „Při sesta-
vování programu jsme nezapomněli ani na děti, které se budou moci 
zapojit do celodenní soutěžní aktivity o zajímavé ceny. Pokud se vše 
vydaří, město bude plné ‚Havlíčků‘,“ prozradila Eva Nigošová a doplni-
la, že vyvrcholením svátečního dne se stane večerní videomapping. 
Muzeum Vysočiny připravuje také celou řadu aktivit. K oslavám se 

mimo jiné v říjnu připojí výstavou s názvem Havlíček v našich životech. 
„V průběhu října také plánujeme uskutečnit dvoudenní konferenci ve 
spolupráci s Akademií věd určenou pro střední školy a veřejnost, ze 
které by měl vzejít sborník příspěvků věnovaných letošnímu oslaven-
ci,“ přiblížil ředitel Muzea Vysočiny Michal Kamp a dodal, že celé osla-
vy zakončí dne 15. 12. odvoz Karla Havlíčka Borovského do Brixenu. 
„To ale zdaleka nejsou všechny akce, kterými bychom společně chtěli 
osobnost Karla Havlíčka Borovského v průběhu roku připomenout. 
Koncem dubna by měla vyjít brožura s podrobným harmonogramem 
oslav, který budeme podle epidemické situace postupně upřesňovat. 
Celý aktualizovaný program bude zveřejněn i na speciálním webu 
a v Havlíčkobrodských listech,“ informovala Eva Nigošová.
Oslavy významného výročí narození Karla Havlíčka Borovského nebu-
dou probíhat pouze v Havlíčkově Brodě, ale i dalších městech a obcích 
spojených s jeho osobností, jako např. v Havlíčkově Borové či v Kut-
né Hoře. 

Čistá Vysočina 2021
Tradiční osvětová akce s názvem Čistá Vysočina bude v letošním roce 
probíhat trochu jinak, a to vzhledem ke zrušení loňského ročníku 
a také vzhledem ke stále složitému odhadu budoucího vývoje situace 
s ohledem na pandemii COVID-19. Přihlášky z loňského ročníku stále 
platí, balíčky s pomůckami pro sběrače jsou připraveny. Účastníci bu-
dou emailem vyzváni, aby pouze aktualizovali datum sběru. Úklid Vy-
sočiny je letos naplánován v termínu od 12. do 25. dubna. Kvůli vývoji 
epidemické situaci je však nutné sledovat aktuální nařízení státních 
a krajských odpovědných orgánů a řídit se podle nich.
Čistá Vysočina proběhne v celém Kraji Vysočina a stejně jako v minu-
losti se na sběru odpadků mohou podílet obce, neziskové organizace, 
školy, firmy, ale i jednotlivci. Pro registrované účastníky připraví Kraj 
Vysočina jako vždy pytle na odpadky a ochranné pomůcky. Pro malé 
školáky jsou z důvodu zajištění jejich bezpečnosti připraveny reflexní 
vesty v odpovídající velikosti. 
Veřejnost bude Vysočinu uklízet v termínu od 12. do 25. dubna 2021.
Pro přihlášené z obcí, pro které je město Havlíčkův Brod pověřeným 
úřadem, budou úklidové balíčky k dispozici v Turistickém informačním 
centru na Havlíčkově náměstí od začátku dubna. 

Harmonogram:
Úklid•  bude probíhat v termínu 12.–25. 4. 2021.
Registrovaní účastníci obdrží • zdarma pytle na odpadky (průhledné 
na plasty a černé na ostatní komunální odpad).
Odpadky se třídí a nechávají se v zavázaných pytlích vedle komuni-• 
kací.
Svoz sebraného odpadu•  u silnic I., II. a III. třídy mimo obec zajistí 
zdarma Krajská správa a údržba silnic Vysočiny.
V případě úklidu přímo v obcích a městech budou poskytnuty • 
pouze pytle a účastníci si musí zajistit odvoz odpadků po dohodě 
s vlastníkem pozemku.

Více informací je k dispozici na webových stránkách Kraje Vysočina 
https://www.kr-vysocina.cz/cistavysocina.

 Stránky připravila Alena Doležalová
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Nový zákon o odpadech
Od 1. 1. 2021 platí nový zákon o odpadech, který mění léty zaběhnuté nakládání se 
vzniklými odpady. V zákoně jsou nastaveny cíle, ke kterým se naše republika  zaváza-
la.  V roce 2035 bude možné podle nového zákona skládkovat jen 10 % komunálního 
odpadu a již od roku 2030 nebude možné ukládat na skládky využitelné a recyklova-
telné odpady. Musí se zvýšit recyklace komunálních odpadů, v roce 2025 musí být 
zrecyklováno 60 % komunálních odpadů. Ministerstvo životního prostředí uvádí, že 
aktuální úroveň recyklace komunálních odpadů u nás je pouze 41 %. 
Z těchto důvodů nový zákon ukládá obcím více třídit využitelné odpady a snížit množ-
ství směsného komunálního odpadu ukládaného na skládkách. V České republice 
je dosud převažujícím způsobem odstranění směsných komunálních odpadů, tj. od-
padů z popelnice, skládkování. Hlavním ekonomickým nástrojem, jak dosáhnout 
snížení množství  odpadů na skládkách, je zvýšení poplatku za skládkování, který se 
z 500 Kč/t v roce 2020 zvýší postupně na 1850 Kč/t v roce 2029.  
I z našeho města odvážejí popelářské vozy odpady z popelnic na skládku, a to do 
místní části Přibyslavi, Ronova nad Sázavou. Aktuální množství odpadů ukládaných 
na skládku z Havlíčkova Brodu je 7 600 t za rok.  Úroveň recyklace ani v našem městě 
zatím nedosahuje k 55 %, aktuálně se třídění pohybuje na úrovni 46 % a má dokonce 
mírně klesající trend. Je třeba zvýšit úroveň třídění, jinak bude město platit sankce za 
nesplnění povinných procent.  

Občané mají nové povinnosti, které by měly vést ke snížení množství odpadů. Každý 
je povinen předcházet vzniku odpadů, např. domácím kompostováním a využitím 
vzniklého kompostu  doma, či opětovným používáním nebo předáváním movitých 
věcí k opětovnému používání. Každý musí odpady  třídit. Ve městě je 180 separač-
ních stání, ve kterých jsou umístěny nádoby na třídění papíru, plastů a nápojových 
kartónů, skla čirého i barevného. Ve většině z nich je i kontejner na rostlinné odpady 
a kovy. A rezervy ve třídění jsou. Stačí otevřít popelnici nebo kontejner na směsný ko-
munální odpad a je vidět, kolik papírových, plastových, skleněných i kovových obalů 
se v nich ještě nachází. Důsledným tříděním omezíme množství odpadu odvezeného 
na skládku.
Ministerstvo životního prostředí novým zákonem nastartovalo ústup od skládkování 
k využívání odpadů a hlavně k omezování množství odpadů. Je jasné, že čím dříve 
město začne nastavené povinnosti a cíle plnit, tím více peněz ušetří a bude je moci 
investovat do péče o jiné veřejné statky.

Kraj Vysočina byl v loňském roce srážkově  
i teplotně nadprůměrný

Podle údajů Českého hydrometeorologického ústavu byl loňský rok na území Kraje 
Vysočina po více než pěti suchých letech srážkově výrazně nadnormální. Průměrný 
úhrn srážek na Vysočině za rok 2020 byl 824 mm, což je o 151 mm více, než je dlou-
hodobý normál. Jednalo se o srážkově nejvydatnější rok za posledních 10 let, který 
významně snížil srážkový deficit z let 2015 až 2019. Nejvyšší úhrny srážek byly vlo-
ni zaznamenány na území okresů Třebíč a Žďár nad Sázavou. Vysočina byla celkově 
druhým nejdeštivějším krajem Česka. Došlo i k výskytu lokálních povodní, zejména 
v letních měsících a říjnu, ty ale nezpůsobily výraznější škody.

Srážkově vydatný rok 2020 je dobrou zprávou pro přírodu, lesy i vodní zdroje. Sou-
časně se loni jednalo o rok s průměrnou teplotou vyšší, než je dlouhodobý normál na 
Vysočině, a to o 1,3 °C. V tomto smyslu tedy nadále trvá trend vyšších průměrných 
teplot z předchozích let, což znamená i vyšší výpar. Vývoj teplot a srážek na území 
Kraje Vysočina za poslední roky je uveden v přiložených grafech.
Aktuální stav zásob vody ve sněhu (91,5 mil. m3) na území Vysočiny k 25. 1. 2021 je 
rovněž pozitivní, neboť je pouze o něco nižší než průměrná hodnota pro toto období 
(108 mil. m3). Pro srovnání lze uvést, že v zimě roku 2006, kdy následně došlo k vý-
razným jarním povodním, byly zásoby vody ve sněhu na Vysočině k tomuto termínu 
více než 6× vyšší než letos – cca 590 mil. m3. 
V roce loňském nebylo nutné řešit mimořádnou manipulaci s povrchovou vodou 
ve vodárenských nádržích, odběry vody pro zásobování obyvatel pitnou vodou ze 
skupinových vodovodů (zdrojem vody jsou převážně vodárenské nádrže) byly plně 
zabezpečeny. Rovněž došlo ke zvýšení vydatnosti zdrojů podzemních vod, sloužících 
zejména menším obcím, avšak v některých případech u zdrojů podzemních vod 
mělkého oběhu bylo zvýšení vydatnosti vázáno na ovlivnění kvality vody (především 
zakalení). 

„Kraj Vysočina problematiku řešení potřeb vodního hospodářství obcí včetně ochra-
ny před dopady dlouhodobého sucha a před povodněmi vnímá velice intenzivně 
a snaží se ji dlouhodobě řešit. Bohužel kompetence a finanční možnosti kraje v této 
oblasti jsou značně omezené. Proto i v letošním roce je podpora přípravy i realizace 
možných opatření na vodohospodářské infrastruktuře obcí i k ochraně před suchem 
a před povodněmi zohledněna v dotačních titulech kraje ve Fondu Vysočiny, konkrét-
ně v programu Stavby ve vodním hospodářství 2021 s alokací 42 mil. Kč a programu 
Projektová příprava ve vodním hospodářství 2021 s alokací 9 mil. Kč,“ dodává náměs-
tek hejtmana pro oblast životního prostředí a zemědělství Lukáš Vlček. 
 Jaroslav Mikyna a Martin Drápela
 Krajský úřad Kraje Vysočina
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Osobnost měsíce
Václav Černoch

(*17. 7. 1950 – †16. 1. 2021)

Tento měsíc věnujeme rubriku Osobnost měsíce 
vzpomínce na významného brodského občana 
Václava Černocha. Pan Černoch byl výtvarník, kte-
rý umění zasvětil celý svůj život. K lásce k umění 
navíc jako učitel přivedl mnoho dalších talentů.
Umění provázelo pana Černocha už od mládí. 
Seznámil se s ním poprvé na Lidové škole umění 
v Havlíčkově Brodě pod vedením akademického 
malíře Jana Jůzla. Ten vychoval takové umělce, 
jako třeba Jana Exnara nebo Josefa Sasku. Zákla-
dy to tedy byly opravdu vynikající. Nicméně Václav 
Černoch měl kromě malování stále silnější touhu 
zkusit práci s hlínou. A byla to láska na první dotek. 
„Byl jsem ochotný několikrát dílnu zamést, abych 
si pak mohl sednout za hrnčířský kruh. Hrnčířský 
kruh, to je droga,“ popsal začátek své kariéry.
Umění se rozhodl i studovat a tak nastoupil na 
Střední průmyslovou školu keramickou v Bechy-
ni, kde se na konci šedesátých let zúčastnil i dvou 
mezinárodních sympozií. Díky tomu měl možnost 
se seznámit s novými technikami ze Západu, které 
u nás v té době známé nebyly. Po střední škole na-
stoupil na Ústředí uměleckých řemesel do Štěcho-
vic, kde se nachází nejstarší keramické pracoviště 
u nás. Absolvoval i stáž u Waltera Gebauera ve 
východoněmeckém Bürgelu, kde se vyrábí tradič-
ní německá keramika, a dostával další nabídky na 
pracovní pobyty.

Nicméně přes pracovní úspěchy nebyl jeho život 
jen procházka růžovou zahradou. Díky kontaktům 
dostal možnost působit v zahraničí. Ovšem v téže 
době potkala jejich rodinu nešťastná událost – ze-
mřela jeho mladší sestra a kdyby odešel, rodiče 
by tu nikoho neměli. Pan Černoch se tedy rozhodl 
zůstat doma a nastoupil na místo učitele v lidové 
škole umění. Tam ještě za katedrou zastihl svého 
prvního učitele Jůzla. „Měl jsem velké štěstí, pro-
tože mě i v pedagogických začátcích korigoval,“ 
vzpomínal na začátky své učitelské kariéry, kterou 
zahájil v jednadvaceti letech.

Práce s hlínou se ovšem nechtěl vzdát. Brodská 
sklárna, ve které začínal, však končila. Proto mu 
nezbylo, než si postavit pec doma. „Toužil jsem po 
kaselské peci jako byla ve Štěchovicích. Stálo to 
spoustu času a experimentů, snažil jsem se pálit 
na přímý oheň, což ovšem bylo neskutečně ná-
ročné na spotřebu dříví, a tak jsem přešel na plyn.“ 
Přes týden se tak věnoval učení a víkendy zasvětil 
vlastní tvorbě.

Kromě užitné keramiky se pan Černoch věnoval 
i keramice dekorativní. Jeho díla zdobí například 
interiéry havlíčkobrodské nemocnice, lékárny 
U Karla, hotelu Zlatý lev, České spořitelny, Všeo-
becné zdravotní pojišťovny, Střední zdravotnické 
školy a dalších budov. Svá díla vystavoval i v zahra-
ničí – v holandském Brielle, Mnichově, Kolíně nad 
Rýnem, na Českém velvyslanectví ve Vídni a na ce-
losvětové výstavě keramiky v kanadském Calgary.
A co přišlo panu Čer-
nochovi na hrnčířském 
řemesle nejobtížnější? 
„Člověk se musí spojit 
s tím materiálem, sžít se 
s hlínou, dostat do ní to 
lidský sádýlko, jak říkali 
už staří keramici. To je 
jak s těstem na knedlí-
ky, s tím to taky musíte 
umět.“
Keramika panu Černo-
chovi přivedla do života 
i jeho ženu. Ta se jí vě-
novala stejně jako on 
a dokonce byli kolegové 
na lidové škole umění. 
Jejich dcera jde částeč-
ně ve šlépějích rodičů. 
Nevěnuje se sice kera-
mice, nicméně zvolila 
si pedagogickou dráhu. 
Syn zdědil touhu po 
umělecké tvorbě, avšak 
nakonec nad kerami-
kou, kterou také zkou-
šel, vyhrál zpěv a hra na 
kytaru.
Pan Černoch byl nejen 
velmi úspěšným uměl-
cem, ale také skvělým 
pedagogem. Během své 
dlouhé učitelské kariéry 
vychoval stovky žáků, 
kteří se na uměleckou 
dráhu vrhli profesionál-
ně. Pracují s nejrůzněj-
šími technikami a v roz-
ličných odvětvích; vedle 

malířů a keramiků jsou mezi nimi sochaři, grafici, 
kováři, architekti, šperkaři, zlatníci či fotografové, 
ale také řada učitelů výtvarné výchovy. Jeho žáci se 
však věnují i animovanému filmu nebo architek-
tonickým návrhům. Pan Václav Černoch tak zane-
chal významnou stopu v životech mnoha Broďáků 
a díky svému umění ovlivňoval pozitivně nejen lidi 
kolem sebe, ale i veřejný prostor, který jeho díla 
zdobí.
 Tereza Exnerová

Inzerce
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Od každého trochu

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

Inzerce
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Očkování proti COVID-19
Registrace a objednání na očkování proti COVID-19

1. Registrace
Od 15. ledna 2021 se mohou k očkování proti COVID-19 registrovat senioři star-
ší 80 let, postupně by měly následovat další věkové skupiny. Registrace je možná 
pouze přes centrální rezervační systém, který je dostupný na webových stránkách  
https://crs.uzis.cz nebo https://registrace.mzcr.cz. S registrací jsou seniorům připra-
veni 7 dní v týdnu od 8 do 20 hodin pomoci také operátoři na informační lince Kra-
je Vysočina na telefonním čísle 564 602 602. Pro registraci je nutné, aby měl občan 
připravenou kartičku pojištěnce. Všichni, kteří pomáhají s registrací, žádají veřejnost 
o trpělivost v případě přetížení linky. Zkoušejte proto volat opakovaně. 
Na mobilní telefonní číslo, které uvedete při registraci, Vám budou následně chodit 
upozornění na další kroky vedoucí k objednání, respektive k rezervaci termínu očko-
vání. Už v této fázi Vám informační systém nebo operátor na lince nabídnou místa, 
kde můžete v Kraji Vysočina (i jinde) absolvovat budoucí očkování. Pokud jde o Kraj 
Vysočina, jsou nyní v nabídce očkovací místa v Nemocnici Havlíčkův Brod, Nemocnici 
Jihlava, Nemocnici Nové Město na Moravě, Nemocnici Třebíč a v Kulturním domě 
Máj v Pelhřimově. 
Po vyplnění prvního formuláře bude systémem nebo operátorem Vaše registrace 
potvrzena – hláškou ve formuláři na webové stránce nebo operátorem při vedeném 
rozhovoru. 
2. Rezervace/objednání
Rezervace termínu očkování může být provedena až poté, co Vám bude na mobilní 
telefon, který jste uvedli jako kontaktní u registrace (viz výše), doručena tzv. zvací SMS 
zpráva. Tyto zvací zprávy jsou podle systému nastaveného ministerstvem zdravotnic-
tví doručovány registrovaným osobám automaticky podle jejich věku, tzn. vždy od 
nejstarších registrovaných. Prosíme o trpělivost, neboť zvací SMS může na Váš mo-
bilní telefon přijít v řádech dnů, ale i týdnů. Zvací SMS bude kromě výzvy k objednání 
(rezervaci) obsahovat šestimístné číslo (PIN), které je nutné si zapamatovat nebo po-
znamenat. Objednání přesného termínu proveďte na www.reservatic.com/ockovani 
nebo s pomocí operátorů informační linky Kraje Vysočina (každý den od 8 do 20 hodin 
na telefonním čísle 564 602 602).
Při objednávání přes internet bude třeba využít poznamenaný PIN kód, který je platný 
do doby, než jej zadáte pro provedení vlastní rezervace. Systém nebo operátor Vám 
nabídnou volné termíny a časy pro očkování 1. dávkou vakcíny. Současně automaticky 
nabídnou 2. termín očkování na stejném očkovacím místě.
Stále platí, že občan má právo vybrat si k aplikaci vakcíny očkovací centrum kdekoli 
v České republice.

3. Očkování 
Na očkovací místo je třeba dorazit včas a mít s sebou jak průkaz pojištěnce, tak i průkaz 
totožnosti (občanský průkaz nebo cestovní pas). Na očkování není třeba mít dopro-
vod, pokud to nevyžaduje Váš zdravotní stav. Ještě před příchodem do nemocnice je 
vhodné se občerstvit, na místě očkování se nedoporučuje jíst ani pít. Prosíme o dodr-
žování hygienických pravidel, na očkovacím místě je nutné chránit si ústa i nos rouš-
kou nebo respirátorem. Očkování trvá zhruba 40 minut. Během této doby je ověřen 
Váš zdravotní stav, jsou vyřízeny nezbytné administrativní úkony a je aplikována dávka 
vakcíny, po níž jste určitou dobu pod lékařským dohledem v čekárně. Následně mů-
žete odejít. Po prvním očkování dostane občan potvrzení s termínem druhé dávky, po 
druhé dávce dostane certifikát o absolvovaném očkování.
Velká očkovací centra připravuje Kraj Vysočina spolu s městy k otevření v polovině 
března.

Havlíčkův Brod, budova Onkologie, Nemocnice Havlíčkův Brod• 
Jihlava, ATX centrum, Hruškové Dvory• 
Pelhřimov, Kulturní dům Máj (zprovozněno k 17. 2. 2021)• 
Třebíč, Kulturní dům Fórum• 
Žďár nad Sázavou, Sportovní hala TJ Žďár nad Sázavou, Bouchalky• 

Informace k očkování proti COVID-19 v Kraji Vysočina jsou postupně zveřejňovány na 
www.ockovanivysocina.cz.

Očkovací centrum Havlíčkův Brod
Velké očkovací centrum pro spádovou oblast Havlíčkobrodska vznikne rozšířením 
stávajícího očkovacího místa, které se nachází v přízemí budovy Onkologie v krajské 
Nemocnici Havlíčkův Brod. Budoucí denní kapacita tohoto centra by měla dosáhnout 
cca 400 očkovaných osob denně. Centrum je zatím plánováno k provozu 8 hodin den-
ně 5 dní v týdnu. Nyní jsou očkováni lékaři a zdravotníci, klienti pobytových sociálních 
služeb a prostřednictvím tzv. zvací SMS jsou k očkování vyzýváni registrovaní senioři 
starší 80 let. Vzhledem k malému množství státem dodávané vakcíny je teď kapacita 
centra nastavena zhruba na polovinu.
Velké očkovací centrum v Nemocnici Havlíčkův Brod je bezbariérové, dostupné do ně-
kolika minut z přilehlého parkoviště i centrálních parkovišť nemocnice, v rámci areálu 
je toto pracoviště viditelně značeno.

Vzhledem k rychle se měnícím podmínkám a opatřením je důležité průběžně sle-
dovat aktuální informace k očkování, například na webu Ministerstva zdravotnictví  
www.mzcr.cz, na www.ockovanivysocina.cz nebo ve sdělovacích prostředcích.
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Slovo zastupitele
Milí spoluobčané,

překročili jsme pomyslnou hranici roku 2020, 
vstoupili do roku 2021. Člověk se ani nestačí 
poohlédnout, už je tu únor a po vánoční at-
mosféře ani památky. Čas běží velmi rychle 
a zároveň pomalu. Pomalu se především mění 
k lepšímu situace týkající se Covidu. 
Dnes se tedy nebudu zabývat tím, co se v na-
šem městě daří a co nikoliv. Nebudu komen-
tovat společenské dění ani svou práci. Jsem 
obyčejná učitelka, ředitelka jedné ze základ-
ních škol v našem městě. A protože ve škol-
ství pracuji celý svůj profesní život, dovolím 
si několik postřehů z této oblasti. Situaci ve 
školství bych přirovnala k hledání cesty v po-
temnělém labyrintu. Snad každý týden přichá-
zejí nové informace. Stále změny, doporučení 
a nařízení. Než se jedny uvedou do života, 
přijdou jiné.
Ne zřídka zaznamenávám názory, jak si kanto-
ři udělali roční prázdniny a jak rodiče suplují 
naše povinnosti a my nemusíme nic. V růz-
ných diskuzích čtu, že za všechno může ředitel 
a učitelé vlastně vůbec nestojí o to, aby děti 
do školy chodily. Omyl! Mohu s jistotou říci, 

že učitel je spokojený ve škole plné dětského 
hemžení. To je totiž prostředí, které si vybral 
a kam patří. Nyní je většina tříd prázdná. Mís-
to s dětmi trávíme nekonečný čas u počítačů, 
tvoříme výukové materiály, připravujeme on-
line hodiny, snažíme se (někdy marně) pro-
budit spáče a přinutit je vzdělávat se.  Ruce 
nenatáhneme, abychom mohli děti lehce po-
šimrat a připomenout jim, že distanční výuka 
je povinná. Epidemie je prostě náročná pro 
všechny – pro děti, rodiče i učitele. Někomu 
vadí, že se ve škole musí nosit roušky (se ško-
lou se dokonce soudí), jinému naopak vadí, 
když někteří roušky nosit nechtějí. A tak si 
vyberme.
Já pevně věřím, že zvítězí rozum a odpověd-
nost. Buďme prosím zodpovědní, aby si naše 
děti mohly žít svůj obyčejný školní život. To je 
mé velké přání.  
Zdraví, optimismus a pevné nervy Vám všem 
přeje 
 Veronika Prchalová 
 zastupitlelka města

Kriminalita se na Vysočině loni snížila

Objasněnost v Kraji Vysočina přesáhla v loňském roce 64 %

V Kraji Vysočina vyšetřovali v loňském roce policisté celkem 4 835 trest-
ných činů, což je ve srovnání s rokem předchozím o 703 trestných činů 
méně. Meziročně jde o pokles nápadu trestné činnosti o 12,7 %. Loni 
se podařilo v našem kraji objasnit 3 103 trestných činů a objasněnost 
tak dosáhla 64,2 %. V loňském roce se policistům dodatečně poda-
řilo objasnit dalších 403 trestných činů. Jde o případy, které se staly 
v předchozích letech. Celkově se tedy loni podařilo policistům objas-
nit 3 506 trestných činů, za jejichž spáchání bylo stíháno 2 773 osob.
„K poklesu nápadu kriminality došlo napříč celou naší republikou, 
takže Vysočina nebyla v tomto směru žádnou výjimkou. Dosaženými 
výsledky se loni Kraj Vysočina opětovně zařadil mezi nejbezpečnější 
regiony v rámci celé České republiky,“ komentoval dosažené výsledky 
plk. Mgr. Pavel Peňáz, náměstek ředitele pro službu kriminální policie 
a vyšetřování.
Na loňském poměrně výrazném snížení nápadu trestné činnosti mělo 
na území našeho kraje, ale také v celé České republice, vliv hned ně-
kolik faktorů. Mezi ty nejzásadnější patří mimořádná a krizová opat-
ření a opakovaně vyhlašovaný nouzový stav související s výskytem 
onemocnění COVID-19, kdy na základě tohoto došlo k menší mobilitě 
osob v České republice a k omezení vstupu občanů ostatních zemí do 
České republiky. Kromě toho se od října novelou trestních předpisů 
zvýšila hranice škody, která se vztahuje k rozlišení právní kvalifikace 
skutku na přestupek a trestný čin. Určitá protiprávní jednání se způso-
benou škodou nepřesahující 10 000 Kč jsou od října kvalifikována jako 
přestupek na úseku majetku. 
Velkým problémem v našem kraji jsou stále recidivisté, kteří loni spá-
chali 1 245 trestných činů, což v procentech představuje podíl téměř 
27 procent na celkové kriminalitě v našem kraji.
Děti ve věku do 18 let spáchaly loni v našem kraji celkem 137 trest-
ných činů a podílejí se na třech procentech nápadu celkové krimina-
lity. Z tohoto počtu se ve 23 případech jednalo o násilnou trestnou 
činnost, ve 23 případech o mravnostní trestnou činnost a ve 48 přípa-
dech o majetkovou trestnou činnost. Děti ve věku do 15 let spáchaly 
loni celkem 66 trestných činů a podílejí se v Kraji Vysočina na 1,3 % 
nápadu celkové kriminality. Z tohoto počtu se ve 12 případech jednalo 
o násilnou trestnou činnost, ve 13 případech o mravnostní trestnou 
činnost a ve 24 případech o majetkovou trestnou činnost. 
Loni se trestných činů v našem kraji dopouštěli také cizinci – celkem 
bylo trestně stíháno 262 cizích státních příslušníků, což představuje 
podíl ve výši 9,44 % na počtu všech stíhaných pachatelů. Nejčastěji 

se trestné činnosti dopouštěli státní příslušníci Slovenské republiky, 
Ukrajiny, Rumunska, Bulharska a Mongolska.

Nápad trestné činnosti v Kraji Vysočina za období  
od 1. ledna do 31. prosince

Srovnání nápadu trestné činnosti na jednotlivých územních  
odborech Krajského ředitelství policie kraje Vysočina za období  

od 1. ledna do 31. prosince 2020:

 Dana Čírtková
 Krajské ředitelství policie kraje Vysočina
 oddělení tisku a prevence

2016 2017 2018 2019 2020

Počet trest-
ných činů

5 986 5 459 5 312 5 538 4 835

Objasněno 3 683 3 342 3 152 3 470 3 103

% objasně-
nosti

61,53 61,22 59,34 62,7 64,2

Objasněno 
dodatečně

464 415 384 409 403

Objasněno 
celkem

4 147 3 757 3 536 3 879 3 506

Jihlava Třebíč Žďár n S. H. Brod Pelhřimov

Počet trest-
ných činů

1 325 841 860 970 839

Objasněno 792 551 566 615 579

% objasně-
nosti

59,8 65,5 65,8 63,4 69,0

Objasněno 
dodatečně

120 89 83 77 34

Objasněno 
celkem

912 640 649 692 613

Počet stíha-
ných osob

761 549 529 567 403

Pro naše bezpečí
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Od každého trochu

Havlíčkův Brod úspěšně čerpá dotace
Stojíme na prahu nového plánovacího období Evropské unie, a proto není od věci 
malá rekapitulace dotační politiky města Havlíčkův Brod.
Město díky projektům spolufinancovaným nejen ze strukturálních fondů Evropské 
unie podpořilo rozvoj a zkvalitnění občanské vybavenosti ve městě a posílilo úlohu 
Havlíčkova Brodu jako dalšího významného rozvojového centra regionu. S pomocí 
dotací realizujeme  investiční i neinvestiční záměry v oblasti rozvoje města, školství, 
kultury, cestovního ruchu a také z oblasti životního prostředí a lidských zdrojů.

Havlíčkobrodská radnice je v čerpání dotací velmi úspěšná a s administrací projek-
tů má velké zkušenosti. Během uplynulého plánovacího období jsme podali žádosti 
do Integrovaného regionálního operačního programu, Operačního programu za-
městnanost a Operačního programu Životní prostředí. Národní dotace byly čerpány 
prostřednictvím Ministerstva pro místní rozvoj, Státního fondu životního prostředí, 

Státního fondu dopravní infrastruktury, Ministerstva kultury, Ministerstva zeměděl-
ství a Ministerstva životního prosředí ČR. Nemalou měrou jsme také realizovali menší 
projekty podpořené Krajem Vysočina. Radnice v uplynulém plánovacím období  ob-
držela finanční podporu ve výši 110 mil. Kč a další projekty  s dotační podporou ve výši 
50 mil. Kč jsou v realizaci a budou dokončeny až v letošním roce. Mohu tedy konstato-
vat, že přes velmi náročnou administrativu především evropských dotací je realizace 
takovýchto projektů pro rozvoj města velice přínosná.
Vedení města si uvědomuje důležitost a význam revitalizace krajiny a ochrany přírody, 
a proto jsme realizovali několik projektů podpořených z Operačního programu Životní 
prostředí a z dotačních titulů Ministerstva zemědělství ČR. Byla provedena analýza 

starých ekologických zátěží, byla zrekonstruována technologie zařízení na zimním sta-
dionu, sběrný dvůr byl vybaven novou třídičkou odpadů a nezapomínalo se ani na 
protipovodňová opatření. V několika lokalitách byla obnovena zeleň a došlo k revitali-
zace rybníků v Jilemníku, Občinách a v Herlifech.
V oblasti dopravní infrastruktury byly dotace čerpány z Integrovaného regionálního 
operačního programu  a Státního fondu dopravní infrastruktury. Byla rozšířena síť cyk-
lostezek – například v lokalitě Na Losích, v parku Budoucnost, podél ul. Lidická a podél 
ulice Masarykova.

Velkou investicí města do školství za podpory Evropské unie byla modernizace učeben 
a výstavba přírodovědného centra s planetáriem na ZŠ Nuselská. Stavba je naprojek-
tována tak, aby odpovídala současným trendům moderního vyučování a vzbudila zá-
jem dětí o přírodní vědy.
Sociální problematiku řešil projekt vybudování nového komunitního domu  
pro seniory.
Díky evropské dotaci se nám podařila také rekonstrukce střešního pláště Štáflovy cha-
lupy, jediné národní kulturní památky v našem městě. 

Každý rok realizujeme projekt Sociální začleňování cizinců na území města Havlíčkův 
Brod a za podpory Kraje Vysočina restaurujeme lunetové obrazy.
Základním předpokladem je dobrá a pečlivá  příprava projektového záměru. „Úspěš-
né projekty, které byly připraveny projektovými týmy radnice, byly svým obsahem 
v souladu s cíli dotačních programů a vycházely z široké poptávky obyvatel města 
a jeho okolí. Samotná realizace projektů je vždy závislá na kvalitě zpracování žádosti 
a platí zde pravidlo ‚Čím kvalitnější příprava žádosti, tím snadnější realizace projektu‘,“ 
popsala vedoucí oddělení řízení projektů Marie Kudrnová. Velkou roli hraje i znalost 
prostředí a potřeb města našich projektových manažerek, které mají s přípravou a ná-
slednou realizací projektů velké zkušenosti.
Po výčtu nejvýznamnějších akcí z minulého plánovacího období bych se rád zaměřil 
na projekty realizované a podané pouze v minulém roce. Projekty přispívající k rozvoji 
města jsou dle grafického znázornění rozděleny do tematických oblastí a v dalších čís-
lech Havlíčkobrodských listů je budeme postupně představovat. 
Diskuze o programovém období po roce 2020 jsou v plném proudu a Česká republika 
v nich na národní i mezinárodní úrovni hraje aktivní roli. Pro členské státy je nutností 
se vyrovnat s řadou nových výzev, které jednotlivé státy a i Evropská unie jako celek 
čekají. Pozice České republiky je v současné době definována v řadě strategických 
dokumentů a lze tedy předpokládat, že budeme mít opět možnost čerpat evropské 
dotace i v následujících sedmi letech.  
 Vladimír Slávka
 místostarosta města odpovědný na řízení dotačních projektů

Cyklostezka podél řeky Sázavy

Dům komunitního bydlení

Přírodovědné centrum ZŠ Nuselská

Štáflova chalupa

Rybník Jilemník
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Společenská rubrika, křížovka

Brodská miminka narozená od 21. 1. 2021 do 17. 2. 2021
22. 1. Paznocht Lukáš • 26. 1. Henek Matěj • 27. 1. Luňáček Patrik • 1. 2. Čapek 
Martin • 2. 2. Převrátilová Thea • 3. 2. Wister Jan • 5. 2. Rosický Vojtěch • 9. 2. 
Stýblová Tereza • 10. 2. Poukar Teodor •  12. 2. Bendová Zoe • 16. 2. Nový Matyáš

Sňatky konané v měsíci lednu 2021
(snoubenci dali souhlas se zveřejněním)

22. 1. 2021
Radek Novák, Lípa – Nikola Johannsenová, Tři Studně

Poděkování
Dovolte, abychom touto cestou vyjádřili poděkování za příkladnou práci.
Svou péči věnovaly paní Marii Kubátové ze Studénky sestry hospicové péče 
Oblastní charity v Havlíčkově Brodě.

Jsme jim vděčni za pomoc v těžké nevyléčitelné nemoci. Jmenovitě paní Lindě 
Sýkorové a paní Janě Janáčkové děkujeme, že projevily nemocné i rodině pocho-
pení, soucit a velmi vlídnou, profesionální a účinnou péči.
Děkujeme, že jste byly s námi.
 Josef Kubát s rodinou

Řádková inzerce
• Vozíčkářka hledá osobního asistenta - asistentku.
Jedná se o občastné služby. Vhodné pro vitální důchodce, studenty, maminky na 
mateřské, nezaměstnané. Solidní jednání.
Podrobné informace na tel.: 569 428 583, mob.: 724 126 590

Latinské přísloví: „Pověst...“. Dokončení v tajence.

Správné znění tajenky z čísla 2/2021 – (Co zbrklý) nedohoní, to líný doleží.
Správnou odpověď ze 43 došlých vylosoval místostarosta Zbyněk Stejskal.
Výhercem je Milan Rickl.
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. 

LAKOMA 
PRÁŠKOVÁ LAKOVNA JIHLAVA 

 práškové lakování – komaxit 
 tryskání/pískování 

MOŽNOST ZHOTOVENÍ DO 24 HODIN! 
Kontakt: 777 326 863 

info@lakoma.cz 
www.lakoma.cz 
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Inzerce
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Inzerce

Přihlaste se k nám 
do 31. března 2021

na očkování pro 
čtyřčlennou rodinu 

až 5 000 Kč

Klientské centrum Havlíčkův Brod 
Havlíčkovo náměstí 1963 


