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Město známe i neznáme
Karel Havlíček a Německý Brod

V letošním roce uplyne kulatých dvě stě let od 
narození výjimečné osobnosti českých národ-
ních dějin. Takové jubileum je vždy důvodem 
k oslavám a nejrůznějším vzpomínkovým ak-
cím, než kdo ví, co z nich bude možno v součas-
né a budoucí situaci uskutečnit. Připomeňme 
si tedy alespoň v předstihu malou sérií článků 
Karla Havlíčka ve vztahu k našemu městu.
Karel Havlíček si za své pozdější novinářské 
činnosti připojil k rodnému příjmení přído-
mek Borovský podle místa narození, jak to 
bylo v té době u českých vlastenců obvyklé. 
Městys Borová, někdy nazývaný také Borová 
Rudná, dnešní Havlíčkova Borová, však nebyl 
prapůvodní kolébkou rodu Havlíčků. Tou byla 
nedaleká obec Velká Losenice. Jiří Karel Bro-
tánek se dopátral ve své genealogické studii 
(Deset generací Havlíčkovských) nejstarší-
ho člena tohoto rodu Bartoloměje Havlíčka 
v druhé polovině 17. století. Jeho předci však 
byli na statku č.p. 24 zřejmě usazeni, jak se 
říká, od nepaměti. Za Martina Havlíčka v roce 
1787 přibyl k stavení kupecký krám, a tak 
i jeho synové Antonín a Matěj se kromě ze-
mědělství zabývali také „handlem“.
Matěj Havlíček (1792–1844) opustil rodinný 
grunt v roce 1817 a osamostatnil se, když se 
předtím vyučil kupcem a po čtyři roky zís-
kával zkušenosti, byv zaměstnán u různých 
kupců i v Praze, kde získal rovněž patřičný 
profesní rozhled. Na radu bratří Antonína 
a Václava se usadil v Borové, kde doposud 
žádný obchodník nebyl. Následujícího roku 
si zde nechal postavit dům s krámem, do ně-
hož přivedl svou manželku Josefinu, rozenou 
Dvořákovou, dceru sládka z Horní Cerekve, 
s kterou se tamtéž oženil 29. 3. 1818. Prvotní 
kapitál k zajištění své živnosti získal majet-
kovým vypořádáním s bratrem Antonínem 
a z věna nevěsty. 
Manželům Havlíčkovým se v Borové narodilo 
v rozmezí let 1819–1832 sedm dětí, z nichž 
jenom tři chlapci (Karel, František, Josef) 
a jedno děvče (Johana) přežili dětské nemoci. 
Kojenecká a dětská úmrtnost byla v té době 
ještě dosti vysoká. 
Přes úvodní nedůvěru místních a zřejmě i ne-
přízeň zdejšího rychtáře se Matěj Havlíček 
v Borové záhy etabloval jako úspěšný kupec 
a obchody mu šly dobře. Měl však vyšší am-
bice a v poněkud odlehlém koutu Vysočiny 
jich těžko mohl dosáhnout. Rozhodl se proto 
i s rodinou přestěhovat do Německého Bro-
du, kde by rozvoji jeho živnosti kynuly lepší 
podmínky. Město dozajista dobře znal, když 
sem často zavítal za obchodem, a ostatně se 
tu ještě předtím v roce 1812 vyučil obchodu 
u kupce Pötsche. 
Brod tehdy ještě sevřený v hradbách půso-
bil tak trochu starosvětsky. Za hradbami na 
Horním předměstí při pražské silnici končila 
řídká zástavba před dnešním výzkumným 
ústavem bramborářským, západním směrem 

před dnešní křižovatkou ulic Husova a Masa-
rykova, na východ kolem kostela sv. Trojice. 
Za Dolní branou, zbouranou však již v roce 
1820, na Dolním předměstí za řekou vítal for-
many přijíždějící od Jihlavy hostinec U Slunce 
přibližně v místech nynější stavební průmys-
lovky, při cestě k Špitálskému dvoru stály po-
slední domky pod Bělohradem a při humpo-
lecké silnici byla posledním stavením bývalá 
katovna ještě před potokem Žabincem. Ve 
směru východním u panského mlýna sahalo 
předměstí Karlov nejdále za Ostrov, dále le-
movaly poličskou silnici jenom roztroušená 
stavení několika dvorů. Ve městě a na obou 
jeho předměstích v roce 1834 stálo 413 domů 
a žilo zde 3730 obyvatel. Přes tento vzpomí-
naný starosvětský ráz měl Brod oproti okol-
ním městům jednu nespornou výhodu. Pro-
cházela jím hlavní říšská silnice spojující Prahu 
s Vídní, jedna z klíčových obchodních komu-
nikací monarchie ve směru severojižním, po 
níž se až do výstavby železnice přepravovala 
většina zboží i jeho dálkový transit z Čech až 
do Terstu. Navíc ji ještě v Brodě křižovala dal-
ší říšská silnice písecko – poličská. Město na 
svou dobu kypělo nebývalým ruchem a ne-
malá část jeho obyvatel z něho profitovala, 
ať se jednalo nejenom o kupce a kramáře, 
formany a povozníky, ale i o hostinské, další 
potravní živnosti a jiné řemeslníky.
Matěji Havlíčkovi, když se rozhodl přesídlit do 
Německého Brodu, muselo být ovšem jasné, 

že se tu setká s nepoměrně větší obchodní 
konkurencí než v zapadlé Borové. Vždyť teh-
dy zde působila více jak desítka zavedených 
kupců. Ale věřil ve své schopnosti a podařil se 
mu hned na počátku mistrovský kousek, když 
koupil v roce 1832 měšťanský právovárečný 
dům č.p. 19 v severozápadním rohu náměstí. 
Z obchodního hlediska i společenské prestiže 
dům na dobré adrese každého upoutal ná-
rožním válcovým arkýřem s věžičkou. Lepší 
reklamu si nemohl přát. Matěj Havlíček snad 
pomýšlel na získání domu již v roce 1830. 
Tehdy jej však v dražbě koupil – možná jako 
spekulaci – Ferdinand Lamprecht, který změ-
nil kupecký krám v přízemí ve výčep piva, vína 
a kořalky, který pronajal. Matěj Havlíček vrátil 
přízemí domu zpět obchodním účelům. Jistě 
by bylo zajímavé osvětlit, z jakých zdrojů čer-
pal prostředky pro tuto majetkovou transakci 
či její okolnosti, uvážíme-li, že svůj dům se 
zařízeným kupeckým krámem v Borové pro-
dal až počátkem roku 1833 za 1 600 zlatých. 
Když se s rodinou v létě téhož roku usadil 
v novém obydlí, které se jim stalo již trvalým 
domovem, nečinil tak jenom z důvodů ryze 
ekonomických. Brod měl pro něho ještě další 
„půvab“, bylo zde gymnázium a jeho nejstarší 
syn Karel již studoval v prvním ročníku.

 (pokračování příště) 

 Miloš Tajovský

Havlíčkův dům odkoupila v roce 1880 zdejší městská spořitelna a do roku 1892 zde měla své 
úřadovny. Snímek je datován do roku 1891. (Foto ze sbírek SOkA Havlíčkův Brod)
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Na Výšině budou pěší chodit po opravených chodníkách
Chodníky okolo bytových domů Na Výšině a v ulicích Na Spravedl-
nosti a Kokořínská projdou rekonstrukcí. Z celkových nákladů ve výši 
4,5 mil. Kč zaplatí město pouze 200 tis. Kč, zbytek pokryje dotace z Ev-
ropského fondu pro regionální rozvoj.
„Rekonstrukce se dotkne chodníků v délce zhruba 750 m, opravy bu-
deme provádět po etapách,“ informoval vedoucí odboru rozvoje měs-
ta Josef Beneš. Práce by měly začít v průběhu dubna, jejich ukončení 
se plánuje v červenci. Stávající chodníkové plochy jsou ve špatném 
technickém stavu a nesplňují základní bezbariérové požadavky. „Do-
jde k celkové výměně skladby chodníků, osazení nových obrub a po-
kládce zámkové dlažby. Nové chodníky budou opatřeny pásem ze sle-
pecké dlažby a přirozenou vodící linií,“ popsal Josef Beneš a dodal, že 
ke zvýšení bezpečnosti chodců přispěje i zřízení míst pro přecházení. 
Chodníky doplní výsadba nové zeleně, v ulicích na Spravedlnosti a Ko-
kořínská dojde také k osazení dvou parkových laviček. 
Začátkem dubna začnou dělníci pracovat v ulicích Na Spravedlnosti 
a Kokořínská. O dva měsíce později projdou opravou chodníky kolem 
bytových domů na sídlišti Výšina. „Vzhledem k tomu, že se jedná o ce-
loplošnou opravu, bude nezbytné omezení provozu,“ dodal Beneš. 

Oprava chodníků na Kokořínské a Na Spravedlnosti  
si vyžádá dopravní omezení

Termín dopravního omezení: 6. dubna – 28. května 2021
Stavba je z důvodu obslužnosti sousedních ulic a nemovitostí rozdě-
lena na dvě etapy. První etapa začíná za křižovatkou ulic Kokořínská 
a Brigádnická a končí před křižovatkou s ulicí Na Spravedlnosti. V části 
ulice Kokořínská a ulice Pražská bude silniční provoz vždy omezen čás-
tečně do jedné poloviny silnice. Nejprve bude uzavřena pravá strana 
a poté opačná strana ulice. Toto dopravní řešení umožňuje dopravní 
napojení ulice Brigádnická, která je jednosměrná. Pěší provoz bude 
umožněn vždy po jedné straně ulice a koridor pro pěší bude vyzna-
čen v souladu s plánem Bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Druhá 
etapa začíná od křižovatky ulice Kokořínská a Na Spravedlnosti a končí 
před křižovatkou s ulicí Pražská. Silniční provoz ze směru od Pražské 
ulice bude veden vpravo ve směru do ulice Reynkova. Obě ulice, které 
se zavírají, jsou jednosměrné s významem místního provozu. 
• Projekt: Rekonstrukce chodníků – ul. Kokořínská a Na Spravedl-
nosti, Havlíčkův Brod 
Registrační číslo projektu: CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_038/0013776
• Projekt: Lokalita Výšina
Registrační číslo projektu: CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_038/0014942

Budova všesportovního zařízení Na Losích prošla rekonstrukcí, 
na dálku září zlutě 

Budova pod tribunou u sportovní haly Na Losích, kterou využívá TJ Jis-
kra Havlíčkův Brod, prošla rekonstrukcí. Objekt se dočkal nové střechy 
a fasády. Dílčích změn doznaly i vnitřní prostory, které slouží přede-
vším pro tréninky zápasu, šermu, stolního tenisu a karate. Objekt vy-
užívá pro tréninkové účely zhruba 300 sportovců. 

„V loňském roce se nám podařilo získat dotaci na opravu budovy pod 
tribunou, ve které se nacházejí čtyři cvičebny. V tělocvičně pro stolní 
tenis byl položen nový umělý povrch a na pevnější podlaze budou tré-
novat i zápasníci,“ upřesnil předseda Tělovýchovné jednoty Jiskra Mi-
roslav Sommer. Kolemjdoucí si na první pohled všimnou i nové fasády 
a oken, kterých se na objektu nachází 140. Kompletní rekonstrukcí 
prošla i střecha objektu. 
Náklady na opravu pokryla ze 2/3 dotace z Ministerstva školství, mlá-
deže a tělovýchovy, která činila zhruba 5 mil Kč. Zbývající částku z cel-
kových 7,5 mil. Kč doplatilo město ze svého rozpočtu. 

TJ Jiskra nezahálí, připravuje výstavbu nové sportovní haly
Nedaleko budovy všesportovního zařízení se nachází jediná sportov-
ní hala ve městě. „Halové sporty jsou v Havlíčkově Brodě oblíbené, 
máme širokou členskou základnu. Prostory jediného zařízení ve měs-
tě, které svými parametry odpovídá hřišti pro házenou a futsal, jsou 
již nedostačující. Proto se nyní ze všech sil snažíme o získání dotace 
na výstavbu nové tréninkové haly, která by byla spojovacím krčkem 
propojená se stávajícím zařízením. 
„V současné době dokončujeme proces přípravy pro podání žádosti 
o dotaci. Zásadní podmínkou je, že musí být v právní moci stavební 
povolení na výstavbu nového objektu. Bez tohoto dokumentu ne-
můžeme o dotaci žádat,“ popsal Sommer. O tom, zda TJ Jiskra do-
taci dostane, by mělo být jasno zhruba do poloviny letošního roku. 
V případě získání finančních prostředků by se na celkových nákla-
dech na výstavbu ve výši zhruba 50 mil. Kč podílelo 15 mil. Kč město  
Havlíčkův Brod.

Nová Mateřská škola Konečná bude mít svůj školský obvod
S novým školním rokem se otevře mateřská školka, která roste u Zá-
kladní školy Konečná na Žižkově. Moderní předškolní zařízení nabídne 
místa pro 64 dětí, které začnou školku navštěvovat od září letošního 
roku. Na základě navýšení míst v brodských mateřinkách zastupitelé 
pro tuto školku vymezili nový školský obvod. 
Konkrétní vymezení ulic, které do její spádovosti budou patřit, stano-
vila nová vyhláška. S jejím kompletním zněním se můžete seznámit na 
webových stránkách města www.muhb.cz v sekci Vyhlášky a nařízení 
města. 

 Stránku připravila Alena Doležalová



Aktivity

4 Havlíčkobrodské listy

Oprava ulice Vrchlického je rozdělena do dvou úseků,  
na prvním z nich již dělníci pracují

V současné době prochází rekonstrukcí ulice Vrchlického. Stavební 
práce jsou rozděleny na dvě etapy, v letošním roce proběhne jejich 
první část. Opravy se dočká úsek vymezený ulicí Ledečská a Haškovy 
Sady až po křižovatku s ulicí Nerudova. 
Součástí prací první etapy jsou opravy vodovodu a splaškové kanali-
zace a opravy rozvodu plynu, které provádějí správci těchto inženýr-
ských sítí. Město Havlíčkův Brod je investorem opravy komunikace 
včetně chodníků, vybudování dešťové kanalizace a opravy rozvodu 
veřejného osvětlení. Na nákladech spojených s odstraněním krytu 
komunikace a jeho následném novém provedení (zřízení asfaltobe-
tonového krytu) se budou spolupodílet všichni tři investoři. Náklady 
města Havlíčkův Brod na první etapu rekonstrukce budou činit zhruba 
10 mil. Kč. V roce 2022 bude provedena II. etapa výstavby, která se 
dotkne prostoru od ulice Nerudova po ulici Hrnčířská. Za tyto práce 
město zaplatí 6 mil. Kč.
Stavební práce spojené s rekonstrukcí si vyžádaly dopravní omezení na 
místních komunikacích v ulici Vrchlického (včetně křižovatek s ul. Sta-
micova a Nerudova) a v ulici Haškovy Sady. Oprava je plánována do 
konce listopadu, kdy skončí i dopravní omezení. 

Na jihovýchodním obchvatu se práce nezastavily ani v zimě, 
pracovalo se na mostních objektech i provizorní komunikaci

Pracovní ruch se na stavbě jihovýchodního obchvatu města nezastavil 
ani v zimních měsících. Dodavatelská firma pracovala především na 
mostních objektech a z důvodu výstavby nové okružní křižovatky do-
končila provizorní komunikaci. 
Rozsah prací v zimním období se odvíjel od aktuálního počasí. V prů-
běhu zimy pracovala dodavatelská firma především na třech mostních 
objektech (např. v údolí Sázavy, Stříbrného potoka), kde probíhaly 
práce na výstavbě mostních pilířů a opěr. „ I v teplotách hluboce pod 
bodem mrazu jsme kompletovali ocelové betonářské výztuže a stavěli 
bednění před betonáží,“ informoval Martin Buček z týmu komunikace 
Ředitelství silnic a dálnic ČR.
V tomto období byla dokončena také provizorní komunikace na sil-
nici I/38 v ulici Jihlavská, kterou již řidiči využívají. V průběhu března 
byly zahájeny práce na nové okružní křižovatce. „Aby byla zachována 
maximální plynulost dopravy během výstavby okružní křižovatky, byl 
provoz v tomto úseku převeden na zmiňovanou provizorní komunika-
ci,“ vysvětlil Buček. 

K základním požadavkům projektu patří dosažení parametrů silnice I. tří-
dy, bezkolizní křížení s železničními tratěmi a vodotečemi a propojení 
nové komunikace na stávající dopravní systém. Díky členitému terénu 
a uvedeným požadavkům kladeným na budovanou komunikaci je v hlav-
ní trase plánovaného obchvatu dlouhého zhruba 4,1 km deset mostních 
objektů a jeden podchod pro pěší. Délka všech mostů bude zhruba 1 km, 
tedy téměř čtvrtina celkové délky. Mosty překonávají tři vodní toky (Stří-
brný potok. Šlapanku a Sázavu) a také tři železniční tratě. 
V loňském roce zdržela výstavbu jihovýchodního obchvatu likvidace 
dvou starých ekologických zátěží (ropné látky, azbest) nalezených 
v trase stavby a rovněž zjištěný nadlimitní obsah arsenu v půdě. 
„Jihovýchodní obchvat Havlíčkova Brodu patří v současné době k nej-
větším investičním akcím Ředitelství silnic a dálnic ČR na silnicích 
I. tříd v Kraji Vysočina. Jeho cena je podle projektové dokumentace 
1,6 miliardy Kč bez DPH. V tomto roce by již nic nemělo bránit tomu, 
aby výstavba probíhala naplno s cílem maximálně eliminovat zdržení 
z roku 2020,“ zakončil Martin Buček. 

Z důvodu výstavby jihovýchodního obchvatu řidiči jezdí  
na ulici Jihlavská po provizorní komunikaci

V souvislosti s dalším postupem výstavby jihovýchodního obchvatu Hav-
líčkova Brodu je od začátku března provoz převeden z části silnice I/38 
v ulici Jihlavská na provizorní komunikaci. Tato komunikace spolu se zá-
livy pro zastávky autobusů byla vybudována v průběhu zimního období 
u Highland sportu, aby s minimálním omezením provozu na dopravně 
vytížené silnici I/38 umožnila výstavbu nové okružní křižovatky, která 
jižně od města propojí obchvat se stávající komunikací I/38 a v budouc-
nu s další plánovanou části obchvatu města směrem k silnici I/34. Řidiči 
musí jet po provizorní komunikaci s omezením rychlosti na 50 km/h. 
Ředitelství silnic a dálnic ČR žádá řidiče, aby věnovali při průjezdu tímto 
místem zvýšenou pozornost řízení. 

Od března zůstává o sobotách pošta v Nádražní ulici uzavřena
Česká pošta, s. p. oznamuje, že počínaje měsícem březnem 2021 ne-
bude o sobotách veřejnosti k dispozici pošta v Nádražní ulici (Havlíčkův 
Brod 1). Hodiny pro veřejnost v pracovní dny zůstávají stejné. V sobotu 
můžete od 8.00 do 12.00 hod. využít služeb pošty v centru města ve 
Svatovojtěšské ulici, která je označována jako Havlíčkův Brod 2 a zůstá-
vá otevřena v běžných hodinách, tedy od 8.00 do 12.00 hod.
Pokud budete chtít přeposlat dopis či balík z pobočky pošty v Nádražní 
ulici na pobočku do Svatovojtěšské ulice, použijte tel. čísla 954 350 272 
nebo 954 258 001. 
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Nezapomeňte na Sčítání lidu 2021, podléhá zákonné povinnosti
Již od roku 1869 probíhá na našem území každých deset let sčítání 
lidu. V letošním roce nastalo další opakování této události, která pod-
léhá zákonné povinnosti. Splnit ji musíte nejdéle do 11. 5. 2021. 
Za Sčítání 2021 odpovídá Český statistický úřad. 
Sčítání lidu začalo dne 26. 3. 2021. V první fázi se každý může sečíst 
online prostřednictvím elektronického formuláře na webu nebo v mo-
bilní aplikaci, a to do 9. 4. 2021.
Kdo se nesečte online, má zákonnou povinnost od 17. 4. do 11. 5. 2021 
vyplnit a odevzdat listinný sčítací formulář. Jeho distribuci mají na sta-
rosti sčítací komisaři a síť kontaktních míst. Činnost sčítacích komisařů 
a kontaktních míst je upravena tak, aby došlo k výraznému omezení 
fyzických kontaktů mezi sčítacími komisaři a obyvatelstvem za dodrže-
ní aktuálních hygienických opatření. Vyplněné formuláře bude možné 
odeslat v předtištěné obálce prostřednictvím schránek České pošty 
nebo odevzdat na cca 800 kontaktních místech České pošty (vybrané 
pobočky). Odeslání bude zdarma. V případě potřeby se můžete obrá-
tit na informační linku 840 30 40 50.

Koho se sčítání týká
Sčítání 2021 je povinné pro všechny osoby, které mají k rozhodnému 
okamžiku (rozhodným okamžikem je půlnoc z 26. na 27. 3. 2021) tr-
valý pobyt nebo přechodný pobyt nad 90 dnů na území ČR. Sečíst se 
musí každá taková osoba, bez ohledu na místo skutečného pobytu, 
věk, svéprávnost a zdravotní stav. Za osoby mladší 18 let, osoby ome-
zené na své svéprávnosti a podobně provádí sčítání jejich zákonný zá-
stupce, opatrovník nebo osoba k tomu oprávněná. 

Přínos sčítání
Výsledky jsou široce využitelné například při přípravě programů bydle-
ní, rozvoji infrastruktury nebo plánování lepší dostupnosti služeb. Infor-
mace zjištěné během sčítání ovlivňují činnost veřejné správy, podnika-
telské záměry i směřování výzkumných či vědeckých pracovišť.
Podrobnější informace ke Sčítání 2021 naleznete na webu www.scitani.cz.

Zápisy do havlíčkobrodských mateřských škol  
na školní rok 2021/2022

Do všech havlíčkobrodských mateřských škol se zápis dětí pro školní 
rok 2021/2022 uskuteční v období od 3. května do 7. května 2021.
V tomto termínu se uskuteční i zápis do nově vybudované mateřské 
školy na Žižkově, jejíž činnost bude od 1. 9. 2021 vykonávat příspěvko-
vá organizace Základní škola a Mateřská škola Havlíčkův Brod, Koneč-
ná 1884. V této mateřské škole jsou vybudovány tři třídy s kapacitou 
64 míst a budou do ní přijímány i děti dvouleté a starší. 
Podmínkou přijetí dítěte do mateřské školy je podle §50 zákona 
o ochraně veřejného zdraví splnění povinnosti podrobit se stanove-
ným pravidelným očkováním, nebo mít doklad, že je dítě proti nákaze 
imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro kontraindikaci. Zákon-
ný zástupce tuto povinnost dokládá potvrzením praktického dětského 
lékaře. Tato povinnost se netýká dítěte, které plní povinné předškolní 
vzdělávání. 

Bližší informace o organizaci a průběhu zápisu najdou zákonní zástup-
ci dětí na webových stránkách jednotlivých mateřských škol, a to: 
MŠ Korálky Havlíčkův Brod www.mskoralky.cz
MŠ Havlíčkův Brod, Na Svahu 3049  www.msperknov.cz
 případně www.zswolkerova.cz 
MŠ Havlíčkův Brod, U Školy 4342 www.zs-konecna.cz

Upřesnění k zápisům do základních škol pro rok 2021/2022 
S ohledem na aktuální epidemiologickou situaci a vydané „Doporu-
čení MŠMT ČR k organizaci zápisů dětí do ZŠ“ se zápisy do všech hav-
líčkobrodských základních škol na školní rok 2021/2022 uskuteční di-
stančním způsobem (tj. bez osobní účasti dětí a zákonných zástupců), 
a to v termínu od středy 7. 4. 2021 do středy 14. 4. 2021.
Žádost o přijetí mohou zákonní zástupci doručit následujícími způsoby: 

do datové schránky školy, • 
e-mailem s elektronickým podpisem zákonného zástupce, • 
poštou (rozhodující je datum podání na poštu), • 
osobním podáním ve škole. • 

Pokud zákonný zástupce podá žádost prostřednictvím jiných technic-
kých prostředků, než jsou výše uvedené (např. e-mailem bez uznáva-
ného elektronického podpisu, faxem apod.), je nutné, aby ji do 5 dnů 
potvrdil, jinak se k žádosti nepřihlíží. 
Bližší podrobnosti o organizaci k zápisu dětí najdete na webových 
stránkách jednotlivých havlíčkobrodských základních škol, kde je mož-
no si žádost o přijetí i stáhnout: 
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

Pojďte s námi do Sadů! 
Každoročně jsme se těšili na to, že ve škole přivítáme naše budoucí 
prvňáčky a jejich rodiče. Dnešní doba osobním setkáním však příliš 
nepřeje, a proto jsme přemýšleli, jak naši školu zpřístupnit všem.
A nápad byl na světě! Zveme Vás na virtuální prohlídku školy, abyste 
se na vlastní oči mohli přesvědčit, jak to u nás vypadá.
Tak neváhejte a vstupte na naše webové stránky www.zssady.cz, kde 
najdete odkaz v sekci NOVINKY.
Na všechny virtuální návštěvníky školy se moc těšíme a zároveň mů-
žeme slíbit, že touto prohlídkou to nekončí. Chystáme také přípravné 
online kurzy pro naše budoucí prvňáčky, kde se budou moci seznámit 
se svou novou paní učitelkou. Rodičům nabídneme možnost získat 
informace přímo od třídních učitelek 1. tříd tak, aby jejich děti byly 
dobře připraveny na svou velkou životní změnu.
 Milena Honsová, ředitelka školy
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Osobnost Karla Havlíčka Borovského 
připomene Cesta epigramů KHB 2021

V březnovém čísle Havlíčkobrodských listů 
byla v článku o akcích, připravovaných měs-
tem Havlíčkův Brod a Muzeem Vysočiny 
v Havlíčkově Brodě k dvoustému výročí naro-
zení Karla Havlíčka Borovského, krátká zmínka 
o Cestě epigramů. Dnes k této akci přinášíme 
podrobnější informace.
„Cestu epigramů KHB 2021“ pořádá Okrašlo-
vací spolek Budoucnost s tradičními hlavními 
partnery, s Muzeem Vysočiny v Havlíčkově 
Brodě a s Krajskou knihovnou v Havlíčkově 
Brodě. V tomto roce se k partnerům přidalo 
i město Havlíčkův Brod. 
Podobná cesta epigramů proběhla v našem 
městě již v roce 2015 a setkala se s vcelku pří-
znivou odezvou části veřejnosti. Pro tento rok 
jsme pro „Cestu epigramů KHB 2021“ připra-
vili dvě malé inovace.

Epigramy již letos nemusejí být jen ve 1) 
výkladních skříních, nebo za sklem, jako 
tomu bylo v roce 2015. Je možné je umís-
tit prakticky kamkoli, pokud k nim bude 
mít přístup veřejnost (nebo budou dobře 
viditelné z veřejně přístupného místa).
Epigramy již nebudou muset mít jednot-2) 
nou grafickou úpravu, jako tomu bylo 
v roce 2015. Jednotná grafická úprava 
vyvěšených epigramů bude samozřejmě 
možná, ale jen tam, kde si sami na vlastní 
úpravu textu netroufnete. Jinak se krea-
tivitě meze nekladou. Pořadatelé budou 
pouze koordinovat, aby byl každý epigram 
v „Cestě“ umístěn jen jednou (KHB jich 
sepsal na 200, není třeba se obávat, že 
epigramy „dojdou“). 
Pro inspiraci zde mohu zmínit několik 
již předjednaných možností provedení 
epigramů:

místní výtvarník Radek Dvořák vytesá a) 
jeden z epigramů do žulového kamene, 
který bude umístěn na veřejném pro-
stranství, zřejmě v parku Budoucnost,
volné společenství „Motanice“ uplete b) 
a uháčkuje motiv epigramu Král Lávra
výtvarník a pedagog Dan Koráb vyvede c) 
velkoplošný epigram ozdobným staro-
bylým písmem,
s městem HB jednáme o možnosti vy-d) 
sázet epigram z květin na veřejném 
prostranství.

„Cesta epigramů KHB 2021“ bude otevřena 
nezávisle na pandemické situaci, protože 
epigramy na veřejných prostranstvích bude 
možné obcházet i jednotlivě.
Za každou pomoc budeme vděčni. Možná se 
stane, že případná pomoc a příprava epigra-
mu někomu ze spoluobčanů pomůže odpou-
tat se od starostí všedních pandemických dní. 
To by v této době nebylo málo.
Pokud byste kdokoli po přečtení uvedených in-
formací měl zájem o účast v popsaném projek-
tu, lze se aktivně přihlásit na e-mailové adrese: 
budoucnost.hb@gmail.com.
 Tomáš Holenda
 Okrašlovací spolek Budoucnost

Karel Havlíček  
na Letní žurnalistické škole

Letní žurnalistická škola Karla Havlíčka Borov-
ského připomíná každoročně už sedmnáct let 
jméno rodáka z Borové, který před více než 
150 lety nastavil vysoké standardy nejen pro 
českou novinařinu. Kromě jména se pořada-
telé snaží připravovat v havlíčkobrodském 
duchu také program tak, aby témata nutila 
účastníky přemýšlet nad tématy nezvykle 
a netradičně, ale současně přístupným způso-
bem tak, jak to ve svých novinách dělal také 
Karel Havlíček.
Letos se budou moct zájemci ve druhé polovi-
ně srpna setkat jednak s debatou na aktuální 
téma Havlíček a Rusko, jednak s diskusí, která 
by měla udělat analýzu stavu současných mé-
dií, nakolik by snesla nároky Karla Havlíčka. 
Pořadatelé z obecně prospěšné společnosti 
se zapojili do oslav dvoustého výročí naro-
zení Karla Havlíčka také spoluprací s Muze-
em Vysočiny Havlíčkův Brod a podílejí se na 
organizaci dvoudenní konference pro školy, 
veřejnost a odborníky v závěru října. V ne-
děli 31. října vpodvečer pak proběhne krátký 
happening u Havlíčkova hydeparku na nábřeží 
řeky Sázavy.
 Monika Brothánková

 

Letos začne město zakládat květnaté 
louky, oživí prostor pod koupalištěm 

a okolí pomníku KHB
Město Havlíčkův Brod v letošním roce založí 
dvě květné louky. Pro tento typ trávníku vy-
bralo lokality pod stávajícím letním koupališ-
těm a v parku Budoucnost u pomníku Karla 

Havlíčka Borovského. V současné době probí-
hají přípravné práce, hlavní pěstební činnost 
bude směřována do vegetačně vhodných ob-
dobí. 
„K obnově květnatých trávníků byly vybrány 
plochy, které jsou pohledově exponované, ale 
zároveň nevyužitelné jako tzv. zátěžové louky 
využitelné např. k posezení,“ informoval ve-
doucí odboru pro rozvoj města Josef Beneš. 
Náhrada některých intenzivně kosených tráv-
níků v intravilánech měst květnatými trávníky 
je dnes aktuální, v posledních letech se to-
muto tématu věnuje stále více měst. V Hav-
líčkově Brodě vznikla tato iniciativa ve výboru 
zastupitelstva města pro životní prostředí. 
„Základem květnatých luk je dostatečný podíl 
našich původních druhů kvetoucích lučních 
bylin odpovídajících danému stanovišti. Kve-
toucí trávníky jsou navíc atraktivním bioto-
pem pro motýly, včely či čmeláky a přispívají 
tak k oživení městského prostředí a ekologic-
kých poměrů. Anglicky střižené trávníky jsou 
sterilní a nežije v nich žádný hmyz,“ vysvětlil 
předseda výboru pro životní prostředí Václav 
Hlaváč. 
Květnaté louky se obvykle kosí pouze dva-
krát ročně. Jejich další výhodou je, že takové 
trávníky nezasychají a plní své funkce i v ob-
dobí bez srážek. „Ne všichni obyvatelé ale 
nový způsob péče o městskou zeleň vítají. 
Nepokosená plocha může v některých vzbu-
zovat dojem zanedbané údržby. Zakládání 
květnatých trávníků je tedy vždy nutné spojit 
s osvětou a vysvětlováním jejich významu,“ 
upozornil Václav Hlaváč a dodal, že většina 
veřejnosti vnímá, že se zásadně mění klima 
a měli bychom začít k zeleni přistupovat še-
trněji. Podle jeho slov podněty na proměnu 
některých trávníků ve městě vycházejí přímo  
od obyvatel.

Ulice Husova bude mít nový povrch
Od 16. do 30. 4. budou probíhat práce na 
opravě povrchu komunikace v ulici Husova 
v úseku od křižovatky s ulicí Horní po ulici 
Masarykova. Živičný povrch nahradí vrstva 
z asfaltobetonu. Zároveň budou opraveny vo-
dovodní vpustě a a obnoveno vodorovné do-
pravní značení na vozovce. Práce budou pro-
bíhat za úplné uzavírky a vyžádají si náklady 
zhruba 1,1 mil. Kč. 

 Stránku připravila Alena Doležalová
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Loni jsme do sběrných nádob vybrali 533 kg baterií 
Do sběrných nádob umístěných v budovách městského úřadu jsme 
v roce 2020 vytřídili 533 kg použitých baterií. Od neziskové společ-
nosti ECOBAT, která zajišťuje sběr a recyklaci baterií v České republice, 
jsme za naši činnost obdrželi OSVĚDČENÍ O PŘÍNOSU PRO ŽIVOTNÍ 
PROSTŘEDÍ. Děkujeme všem, kteří se do sběru zapojili. I díky vám je 
svět zelenější!

A proč vůbec třídíme baterie?
Pokud by baterie skončily v popelnici, putovaly by na skládku, kde by 
se z nich uvolňovaly škodlivé látky, včetně těžkých kovů. Ty by pak 
znečisťovaly ovzduší, půdu, podzemní a povrchové vody. Když baterie 
odnesete na sběrná místa, předcházíte těmto škodlivým procesům, 
které se negativně podepisují nejen na přírodě, ale i na našem zdraví. 
Zároveň díky recyklací získaným druhotným surovinám šetříme ne-
rostné zdroje a nemusíme životní prostředí zatěžovat další těžbou. 
Podle statistik společnosti ECOBAT se ročně v České republice vytřídí 
zhruba 45 % baterií uvedených do oběhu. Jde přibližně o 1 700 tun. 
Z toho vyplývá, že kolem 2 100 tun baterií končí neznámo kde. Vedle 
rozumné spotřeby baterií je proto nezbytné, aby lidé vybité baterie 
odnášeli na sběrná místa. Má to velký smysl. Vždyť prostřednictvím 
recyklace jsme schopni ze 100 kilogramů baterií získat 65 kilogramů 
kovonosných surovin, které se znovu použijí. 

Například z tužkových baterií získáváme recyklací ocel, zinek, mangan, 
nikl a měď. Z dalších typů baterií také olovo, kadmium, kobalt a stříb-
ro. Tyto suroviny pak využíváme k výrobě nových produktů využitel-
ných například ve stavebnictví, dále při výrobě popelnic, okapů, ale 
třeba i kosmetiky, šperků nebo i hudebních nástrojů. 
Každý máme možnost volby – chovat se zodpovědně a dát použitým 
bateriím šanci na „druhý život“, aby nám suroviny z nich po recyklaci 
znovu sloužily, nebo 
to prostě neřešit. My 
máme jasno – volí-
me zodpovědnost! 
Jsme rádi, že také 
touto cestou může-
me přispět k ochraně 
životního prostředí. 
Z baterií, které byly 
v loňském roce ve 
městě vybrány, bylo 
recyklací získáno 
346 kg kovonosných 
surovin. Každá vytří-
děná baterie se po-
čítá. Děkujeme, že 
v tom jedete s námi.
Sběrné nádoby, do kterých můžete odevzdávat použité baterie, najde-
te ve všech třech budovách městského úřadu – na nové radnici v Tu-
ristickém informačním centru, V Rámech 1855 ve vstupu a na Pražské 
2954 ve vstupní hale.

 Připravil odbor ŽP s využitím materiálu od ECOBAT s.r.o.

Čtrnáctidenní svoz popelnic v Havlíčkově Brodě
Město Havlíčkův Brod zavádí od 5. dubna 2021 čtrnáctidenní svoz 
směsných komunálních odpadů zbylých po třídění (SKO, všechny typy 
popelnic) v lokalitách, které jsou uvedeny v tabulce na následující 
straně včetně rozdělení na sudé a liché týdny a včetně míst, kde zatím 
platí původní týdenní interval svozu (velká sídliště bytových domů).
Město tento krok činí zejména v návaznosti na dlouholeté poskytová-
ní kompostérů obyvatelům, úplné rozmístění separačních nádob pro 
svoz rostlinných odpadů (kolečkové hnědé nádoby o objemu 1 100 li-
trů ve všech separačních stáních) a také na stále silnější potřebu zvýšit 
recyklaci odpadů. K tomu existují důvody nejen environmentální, ale 
i ekonomické – zejména skokové zdražení skládkování díky novému 
zákonu o odpadech. Jeho jasným vzkazem obcím a jejich občanům 
je: „Odpady musíte maximálně třídit už u zdroje jejich vzniku.“ Výše 
poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, 
využívání a odstraňování komunálních odpadů se nemění.
Město současně ušetří při svozu popelnic víceúčelovou techniku 
a bude ji tak moci více zapojit do efektivnějšího svozu separačních 
kontejnerů. Kapacitu separace již není možné navyšovat budováním 
nových separačních stání ani přidáváním nádob do stání stávajících; 
výjimku tvoří nově vznikající části města.
Hlavním cílem kromě vyváženého provozu i jeho nákladů a optimál-
ního využití techniky je samozřejmě co největší výtěžnost druhotných 
surovin, tj. odklonění co největšího množství odpadů od skládek.
Očekáváme, že občané budou lépe zvažovat, kam který odpad odlo-
ží tak, aby pomohli co nejvíce životnímu prostředí a také nemuseli 
zbytečně pořizovat další popelnice. Odpad, který správně vytřídí, po-
pelnici logicky nezatíží. V roce 2020 každý občan města odložil do 
popelnice v průměru 193 kg SKO a současně 131 kg tzv. směsných 
objemných odpadů (celkem tedy 324 kg odpadů, které musely být 
uloženy na skládku). Jde tedy o obrovský prostor pro zlepšení!
 Z množství popelnic sečtených ve městě lze odhadovat, že při dodržení 
všech pravidel v oblasti tvorby a zacházení s odpady budou dostačovat 
k odbavení veškerého potřebného SKO i při 14 denním svozu. Pokud 
budete mít přesto problém s jejich kapacitou, můžete si pořídit větší či 
další popelnici a následně si vyžádat na ekonomickém odboru města  
(eo@muhb.cz) další QR kód. Pokud máte pocit, že vaši popelnici ně-
kdo nepovolaný k odkládání odpadů zneužívá, nezbude, než ji dosta-
tečně zabezpečit a zpřístupňovat ji pouze přistavením (či odemčením) 
ke svozu.
V horizontu r. 2030 končí podle zákona o odpadech skládkování neu-
pravených komunálních odpadů (zejména obsahu popelnic). To zna-
mená, že do 10 let budeme potřebovat v České republice postavit dal-
ší zařízení pro energetické využívání odpadů (ZEVO, dříve spalovna), 
nebo jich bude stačit podstatně méně a problém vyřešíme lepším vy-
třiďováním surovin a jejich využitím. Velký úkol mají i výrobci a dovoz-
ci, aby dobře zvážili, z čeho vyrábí a do čeho balí své zboží, a stát, aby 
je kontroloval. Nový zákon o odpadech má poprvé k dispozici nástroje 
i k řešení tohoto problému.
Pokud nevíte, jak přesně třídit některé komodity nebo zjistíte, že se 
některá komodita na některém separačním místě trvale přeplňuje, 
volejte Technické služby Havlíčkův Brod na jejich nepřetržité bez-
platné lince 800 183 549; hledejte informace na našich stránkách 
www.muhb.cz (cesta – životní prostředí – odpady a svoz odpadů) 
nebo se na nás obraťte přímo – na adrese btravnicek@muhb.cz nebo  
rhorackova@muhb.cz.

Věděli jste, že 
recyklací 10 kg ba-
terií získáme takové 
množství zinku, jaké 
je potřeba k výrobě 
mosazi pro jeden sa-
xofon? Nebo že zinek 
se používá v krémech 
na opruzeniny pro 
citlivé dětské  
zadečky?
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Informujeme
Svoz popelnic od 5. dubna 2021

Den

Svoz popelnic 1× za 14 dní
Svoz popelnic 

1× za 7 dníSvoz v sudé týdny (začíná datem 5. 4. 2021) Svoz v liché týdny (začíná datem 12. 4. 2021)

Pondělí Na Stráni, Holandská, Evropská,  
Brixenská, Spišská, Březová, Na Svahu, 
Slunečná, Okrouhlická, Dlouhá, Květná, 
Nad Náhonem, Sadová, Vratná, Kavanova, 
Perknovská, Žďárská, Spojovací, Na Hrázi, 
Mlýnská, Švabinského, Jůzlova, Ladova, 
Slepá, Lipová, Alšova, Panuškova, Slavíčkova, 
Mánesova, Veselého, Muchova, Slovenská, 
Zbožice, Wolkerova, Bratří Čapků,  
Vančurova, Tylova, Mahenova, Kotlasův 
Dvůr, Vlkovsko, U Přehrady, Šupichova, 
Králíčkova, Liškova, Bechyňova, Tolmanova, 
Generála Gablecha, Milady Horákové,  
Pátera Toufara, Gočárova, Rozkošská,  
Ledečská, Zahradnického, K Aleji, Šubrtova, 
Havlíčkova, U Rybníčku, Husova

Reynkova, Vagónová, Brigádnická,  
U Cihláře

Reynkova 3247–3251 
Na Výšině,  
Na Spravedlnosti, 
Kokořínská, Sídliště 
Pražská – po obou 
stranách Masarykovy, 
Zahradnického 2946, 
2948, 2959, 2971, 
3311, 3312, 3313, 
3314, 3315, 3316

Úterý Bělohradská, Pod Náspem, U Topíren,  
Mírová, Na Poříčí, Železničářská, Krátká, 
U Šlapanky, Zborovská, Partyzánská,  
Jaselská, Dukelská, Na Vyhlídce, Sokolovská, 
SNP, Koněvova, Buzulucká, Nad Tunelem, 
Pobřežní, Nádražní, 5. května, U Traplů

Občinská, Občiny, Jirchářská, Břevnická, 
U Vodojemu, Nad Příhonem, Pod Vodárnou, 
Jilemník, Hrnčířská, Jahodova, Nerudova, 
Stamicova, U Nové Silnice, Vrchlického, 
Za Hrnčírnou, Květnov, Suchá, Svatý Kříž, 
Mendlova Ves, Novotnův Dvůr, Masarykova, 
Pujmanové, Haškovy Sady, Pražská

Středa Vrabčí Trh, Kozí, U Stadionu, Nad Stadionem, 
U Trojice, Štáflova, Beckovského, 
Boženy Němcové, Chotěbořská, U Tunelu, 
Horní, Příčná, Na Valech, Na Ostrově,  
Husova, B. Kobzinové, Humpolecká,  
Kalinovo nábřeží, U Panských, V Sadech, 
Na Hradbách, Dobrovského

Lipnická, Klanečná, Březinka, Poděbaby, 
Horní Papšíkov, Veselice, Dolní Papšíkov, 
Občiny u letiště, Dolík, Vršek, Šmolovy

Svatovojtěšská, 
Trčkova, Pod Radnicí, 
V Rámech, 
Smetanovo nám. 1857, 
1859, 1860,  
Beckovského 1874, 
1875, 1876

Čtvrtek Nad Tratí, Údolní, Na Žabinci, Nad Skalkou, 
Větrná, Okružní, Na Výsluní, Na Úpatí,  
U Borové, Termesivy, Herlify, Mírovka,  
Jihlavská, Bezručova, Sekaninova,  
Waldhauserova, Strážná, Lidická, Jiskrova, 
Zrzavého, Jiráskova, Baštínov, Havířská

Machačova, Stachanovská, Vlkovská,  
Kokořínská, Dělnická, Nuselská,  
Nad Rybníkem, Nad Rantejchem, Nad Sady, 
Burešova, Klášterská, Nad Žabincem,  
Na Bojišti, Kpt. Nováka, Zimprichova,  
Gagarinova, Ing. Kašpara, Humpolecká, 
Npor. J. Lašky, Gen. Kutlvašra, U Vítků,  
Dvořácká, Tomanova, Švermova,  
Kpt. Nálepky, Kpt. Jaroše, Na Tišině, U Pily, 
Na Struži, P. F. Ledvinky, Za Klášterem,  
Na Písku, Sázavská, Na Losích, U Kasáren, 
Čechova, U Cihelny

Jihlavská 1105, 1106, 
1107, 1108, 1121, 
1122, 1123

Pátek Vršek, Ovčín, Na Žaboru, U Svobodů,  
Plovárenská, Máchova, Staškova, Žižkova, 
Hamry

Žlábek, Kyjovská, Luční, Jižní, U Sv. Jana, 
U Pekárny, Kamenická, Zelená, Polní,  
Sudoměřická, Kyjovská, Husitská, Na Spádu, 
Olbrachtova, Chelčického, Žižkov IV,  
Jeronýmova, Práčat, Želivského, Nad Parkem, 
Nad Kalvárií, Roháče z Dubé, Bratříků, Ječná, 
Žitná, Zahradní, Konečná, Trocnovská,  
Prokopa Holého, Jiskrova

Žižkov II

Ve dnech státních svátků je svoz prováděn vždy.
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Základní a Praktická škola U Trojice se představuje
Tato škola je plně organizovaná menší škola rodinného typu se svojí vlastní vizí a má 
tři stupně vzdělávání.

Základní škola, kde se vzdělávají žáci s LMP, s poruchou autistického spektra, žáci 1. 
s kombinovanými vadami, s dysfázií nebo žáci s poruchami učení a chování.
Základní školu speciální, kde se vzdělávají žáci se středním a těžkým mentálním 2. 
postižením.
Praktickou školu, která zajišťuje další vzdělávání žákům školy ZŠ, SŠ nebo žáků, 3. 
kteří nedokončili školní docházku v devátém ročníku. 

Škola se pyšní titulem eTwinningová škola pro roky 2020/2021 a získala Evropskou 
jazykovou cenu Label 2020.
Ve třídách pracují zkušení učitelé s vysokoškolským vzděláním a speciální pedagogové, 
kteří spolupracují s asistenty. Ve třídách je snížený počet žáků, díky čemuž je zajištěna 
individuální výuka pro každého žáka.
Do školy docházejí děti z Havlíčkova Brodu, ale dojíždějí i z okolních obcí. Budova stojí 
téměř uprostřed města v klidné části u parku Budoucnost a je velmi dobře dostupná.
Pracujeme podle vlastního vzdělávacího plánu, který jsme uzpůsobili žákům, snažíme 
se pro naše děti vytvářet co nejvhodnější podmínky pro výuku.
Součástí školy je i školní družina a školní jídelna v ZŠ V Sadech, kam děti pod dozorem 
denně docházejí. Pro děti máme zajištěné 1× týdně zdravé svačinky.

Škola je velmi dobře vybavena, máme ve všech třídách ICT techniku, děti pracují na 
7 interaktivních tabulích, používají tablety, notebooky, pro starší žáky slouží počítačo-
vá učebna, pro nácvik sebeobslužných prací máme cvičnou žákovskou kuchyňku. Ve 
škole je dobře vybavena i keramická dílna. Pro žáky zejména speciální školy je zajiště-
na terapie – snoozelen, muzikoterapie, dramaterapie, bazální stimulace, logopedická 
péče. V současné nelehké situaci naše škola funguje v prezenční formě, vyučování 
jsme uzpůsobili tak, aby žáci trávili venku i část výuky. Odpoledne zajišťujeme doučo-
vání žáků, psaní úkolů, žáci navštěvují kroužky dle nabídky školy.
Pro zařazení dítěte do naší školy je třeba doporučení PPP nebo SPC. Zápis do školy 
probíhá standardně jako v běžných základních školách. V tomto roce zápis probíhá 
distančně ve dnech 6. 4. – 30. 4. 2021.
Více informací získáte na našich webových stránkách: www.zsutrojice.cz, facebooku 
skolautrojice nebo na instagramu skolautrojice.  R. Lehanková
 Základní a praktická škola U Trojice

V Havlíčkově Brodě se můžete nechat bezplatně otestovat na HIV
V rámci realizace komunitního projektu Zdravé město a místní Agenda 21 bude mít 
široká veřejnost možnost bezplatného testování na HIV. Péče o zdraví a zdravý životní 
styl je jedním z hlavních pilířů tohoto projektu. A jak bude testování veřejnosti probí-
hat? Každou první středu v měsíci od 16 do 19 hod. v prostorech Oblastního spolku 
ČČK Havlíčkův Brod na Rubešově náměstí v budově AZ Centra ve 2. patře je možné se 
bez objednání nechat bezplatně otestovat. „Klientovi nejprve poskytneme tzv. před-
testové poradenství a seznámíme ho s podmínkami testování, které je anonymní. Jed-
ná se o odběr krve z prstu a výsledek je do 15 min. Aby měl výsledek pro klienta správ-
nou hodnotu, neměl by mít klient za poslední dva měsíce riziko např. nechráněný sex. 
Test může mít dva výsledky. V situaci, kdy rychlotest vyjde negativní, klient odchází. 
V opačném případě se ještě nemluví o HIV pozitivitě, ale o reaktivním výsledku. Ještě 
to nemusí nic znamenat, ale s klientem se domluvíme na odběru krve ze žíly k prove-
dení kontrolního vyšetření,“ uvedla Lenka Vrzalová z organizace Rozkoš bez rizika.
Všem klientům je následně poskytnuto tzv. potestové poradenství a obdrží malou 
pozornost. Pokud klient nebude potřebovat psychologickou podporu, celé testování 
trvá 20 min.
Testování na HIV pro širokou veřejnost bude probíhat až do konce tohoto roku. 
 Marie Kudrnová,
 koordinátorka projektu ZM a MA 21 

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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Stovky milionů pro vlastníky lesů  
z Vysočiny

Na stovky milionů korun dosáhli a o další pro-
středky na podporu boje s kůrovcem mohou 
ještě žádat vlastníci lesů z Vysočiny. Právě náš 
region patří totiž k těm, které jsou nejvíce po-
stižené kůrovcovou kalamitou. Podporu posky-
tuje Ministerstvo zemědělství, Kraj Vysočina 
žádosti administruje. Aktuálně mohou vlastní-
ci žádat o finanční prostředky na hospodaření 
v lesích poskytované Ministerstvem zeměděl-
ství podle nařízení vlády č. 30/2014 Sb. Na roz-
díl od předchozích období je pro letošek kalen-
dářní rok totožný s rokem hospodářským, a tak 
mohou majitelé lesů žádat o příspěvek např. 
na zalesnění nebo zřizování nových oplocenek 
průběžně podle reálně odvedených činností, 
a to ve vazbě na tzv. ohlášení. 
Před započetím prací v modulu pro žadatele 
vlastníci nejprve ohlášení vyplní a následně 
prostřednictvím modulu i odešlou. Poté ho 
vytisknou a podepsaný poštou nebo datovou 
schránkou odešlou či osobně doručí na kraj-
ský úřad. Ohlášení je platné a pokrývá činnos-
ti v období ode dne jeho doručení na krajský 
úřad do konce příštího kalendářního roku. 
Po odvedení prací žadatel v totožném mo-
dulu pro žadatele stejným způsobem vyplní 
a podá, po potvrzení odborným lesním hos-
podářem, žádost na krajský úřad. Detaily k po-
stupu najdou zájemci na webu ministerstva  
www.eagri.cz pod Dotacemi v lesním hospo-
dářství v sekci Finanční příspěvky pro hospo-
daření v lesích nebo na webových stránkách 
www.kr-vysocina.cz – Životní prostředí – Ze-
mědělství. Jen za 1. pololetí 2020 bylo propla-
ceno 2 055 žádostí za více než 173 mil. Kč. 

Příspěvek na zmírnění dopadů  
kůrovcové kalamity

Druhou významnou oblastí podpory, kterou 
Ministerstvo zemědělství poskytuje, jsou pro-

středky na zmírnění dopadů kůrovcové kala-
mity. Jde o příspěvek, který má vlastníkům 
lesů kompenzovat současné nízké ceny jehlič-
natého dříví z nahodilých těžeb s cílem získat 
prostředky na obnovu lesa, následnou pěs-
tební péči o les a odbornou správu lesa. Žá-
dosti druhé výzvy tohoto programu, které se 
vztahovaly na těžební práce v roce 2019, ak-
tuálně pracovníci krajského odboru životního 
prostředí a zemědělství administrují. „V tuto 
chvíli dokončujeme proplácení žádostí poda-
ných v srpnu. Žadatelé, kteří podali žádosti 
později, se tedy nemusí obávat, že bychom 
na ně zapomněli,“ upřesnila Jitka Merunková 
z krajského úřadu. Ministerstvo zemědělství 
aktuálně připravuje třetí výzvu, do které bu-
dou spadat těžební práce roku 2020. Minis-
terstvo mělo výzvu vyhlásit přibližně kolem 
pololetí letošního roku, na webu ministerstva 
budou informace upřesněny. 
 Monika Brothánková
 Zdroj: Noviny Kraje Vysočina

Zvířata v záchranné stanici v Pavlově už 
vyhlíží novou návštěvnickou sezónu

Zatímco v zimních měsících si obyvatelé zá-
chranné stanice nedaleko Ledče nad Sázavou 
užívali sněhu, s blížícím se příchodem jara se 
už těší na pravidelné návštěvníky. „Otevírat 
chceme v průběhu dubna. Pravděpodobně, 
vzhledem ke stále trvající složité epidemio-
logické situaci, nebudeme dělat tradiční za-
hájení sezóny, nicméně návštěvníci se určitě 
mohou těšit na pravidelné komentované pro-
hlídky,“ informuje ředitel Stanice Pavlov Zby-
šek Karafiát s tím, že ve stanici chystají mnoho 
novinek.
Přestože poslední komentované prohlídky se 
vloni v Pavlově uskutečnily o třetím zářijovém 
víkendu, pracovníci stanice rozhodně nezahá-
leli. „Na podzim máme sezónu ježků, násled-
ně s příchodem mrazů a napadaného sněhu 
často řešíme případy vyhladovělých dravců, 
dále, stejně jako v jiných obdobích roku, nej-
různější nehody a následná poranění živoči-
chů. V zimě pak přichází desítky netopýrů, 
které vykrmíme, uložíme ke spánku, na jaře 
je znovu vykrmíme a vypustíme zpět do příro-
dy,“ přibližuje Zbyšek Karafiát a dodává, že za 
loňský rok prošlo stanicí přesně 1 033 zvířat, 
vzácní byli luňáci červení, dudek chocholatý 
a v úplném závěru roku sýc rousný.

Noví obyvatelé, trvalkové záhony  
i dřevěná pergola

Kromě péče o zvířecí obyvatele tým stanice 
pracuje na nejrůznějších opravách, úpravách 
a modernizacích. Některé z nich určitě potě-
ší i návštěvníky, kteří letos do areálu stanice 
zavítají. Ve stanici mají nové puštíky nebo ka-
louse ušaté. Už na podzim tu pořídili stovky 
cibulek narcisů, tulipánů a krokusů, takže na 
jaře v areálu krásně rozkvetou nové trvalko-
vé záhony. „Téměř hotová je díky financování 
z Nadačního fondu Avast také nová dřevěná 
pergola. Ta už letos začne sloužit jako venkov-
ní učebna pro děti, které navštěvují náš pří-
rodovědný kroužek, nebo pro třídy MŠ a ZŠ, 
které přijedou na vzdělávací programy,“ dopl-
nil Zbyšek Karafiát. 
Navíc stanice v Pavlově díky podpoře všech 
lidí s dobrým srdcem zvítězila v projektu ČSOB 
pomáhá regionům a ještě letos tu dovybaví 
místní veterinární ošetřovnu včetně speciální-
ho přístroje – inhalační anestezie. Ta jednodu-
še pouhým nádechem pacienta – zvíře, které 
bude potřebovat veterinář ošetřit, uspí.

Ve stanici myslí na dárce  
i podporovatele zvířat

Záchranná stanice Pavlov se těší velké podpo-
ře jednotlivců, rodin a například i komerčních 
firem. Před Vánoci velmi zaujal nový koncept 
pomoci – kmotrovství mláďat. „Obrovsky nás 
potěšil zájem lidí stát se kmotry mláďat. De-
sítky zájemců se přidaly k našim dlouhodo-
bým podporovatelům adoptivním rodičům, 
a rozhodli se přispět na vybraná mláďátka, 
kterým každoročně pomáháme, abychom je 
následně vypustili do volné přírody,“ připo-
mněl s velkým díky ředitel. 
Aby ve stanici zůstávali se svými dárci úzce 
v kontaktu, připravují také nejrůznější novin-
ky v péči o podporovatele. „Nejpozději v prů-
běhu března chceme spustit nové webové 
stránky, chystáme elektronický newsletter 
s novinkami, příběhy a radami, který bude na-
šim příznivcům pravidelně jednou za dva mě-
síce chodit, dále všechno, co se děje, sdílíme 
na naší facebookové stránce, a do budoucna 
bychom se chtěli o naše krásné a profesionál-
ní fotomomentky podělit i na Instagramu,“ 
vyjmenovává plány Zbyšek Karafiát s tím, že 
jen co situace dovolí, určitě se v areálu stani-
ce uskuteční některá z pravidelných návštěv-
nických akcí. Nic nenahradí osobní návštěvu 
a potěšení se zvířátky naživo. 
 Monika Brothánková
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Slovo zastupitele
Vážení spoluobčané,
i když většina z nás je již unavená neutěšenou epi-
demiologickou situací a souvisejícími restrikcemi, 
dění ve městě se ani v této době nezastavuje. Po-
kusím se krátce zmínit některé z problémů, které 
často zůstávají tak trochu stranou zájmu. 
Jsem přesvědčený, že kvalitu našeho života do 
velké míry určuje prostředí, ve kterém žijeme. 
Prožil jsem v Brodě celý život, proto se právě této 
problematice snažím věnovat jak z pozice zastu-
pitele, tak i z pozice předsedy Výboru pro život-
ní prostředí. Rád bych tedy využil tento prostor 
k tomu, abych vám představil některé aktivity, 
které se v oblasti ochrany životního prostředí po-
dařilo prosadit. Již v prvním roce funkčního obdo-
bí připravil výbor ŽP deklaraci „Město přátelské 
k životnímu prostředí“, kterou následně přijalo 
zastupitelstvo města. Jednou z aktivit, naplňují-
cích tuto deklaraci, bylo zpracování zásad obnovy 
městských lesů zničených kůrovcovou kalamitou. 
Podařilo se prosadit, aby při obnově lesů byl po-
užit zvýšený podíl listnatých dřevin tak, aby nová 
generace lesů byla stabilní, aby odolávala kli-

matickým změnám a  zároveň plnila i rekreační 
a estetické funkce. Ve spolupráci s Technickými 
službami usilujeme o změnu péče o městské 
trávníky. Podporujeme zde nižší frekvenci kosení 
a zvýšení podílu kvetoucích rostlin. Takové trávní-
ky totiž lépe odolávají obdobím sucha a zároveň 
jsou prostředím pro včely, motýly a další druhy 
hmyzu. Výbor ŽP se také věnuje ochraně ptáků 
při realizaci staveb, zabývá se kvalitou veřejného 
osvětlení a řadou dalších problémů. Na návrh Vý-
boru proběhla v loňském roce výsadba stromů 
a keřů podél několika původních polních cest. Pro 
letošní rok připravujeme další výsadby, ale také 
obnovu tůní, mokřadů apod. 
Mám velmi dobrý pocit z toho, že zastupitelstvo 
města většinu předložených návrhů k ochraně 
a zlepšování životního prostředí podporuje a bez 
ohledu na politickou příslušnost tak společně 
přispíváme k tomu, že naše město bude i do bu-
doucna dobrým místem pro zdravý a spokojený 
život.  
 Václav Hlaváč
 zastupitel města

„Na přechodu pro chodce v ulici Na Ostrově buďte obezřetní,“ 
doporučuje preventistka městské policie

Přechod pro chodce v ulici Na Ostrově, který využívají chodci k přecházení 
z mostu směrem od kostela svaté Kateřiny do centra a opačně, se po zprovoz-
nění nového kruhového objezdu stal místem, kde se zvýšil provoz a chodci by 
měli být při jeho přecházení obezřetnější než dříve.
Náročnost přecházení přes tento přechod spočívá v tom, že chodec, aby mohl 
bezpečně přejít, se o možnosti přejití musí ubezpečit hned ze čtyř směrů. Pokud 
tedy vezmeme např. chodce, který chce přejít ze směru od mostu do centra, 
měl by zkontrolovat přijíždějící vozidla z mostu, která má za sebou, dále odbo-
čující vozidla z centra do ulice Na Ostrově, která má proti sobě, a také vozidla 
vyjíždějící z Kalinova nábřeží, pro které sice platí přikázaný směr jízdy vpravo, 
ale často tuto příkazovou značku porušují a jedou rovně. Ty má chodec po levé 
straně. K podobným porušením může docházet i ze směru od kina Ostrov, tedy 
z jeho pravé strany, kde je také jednosměrný provoz, ale někteří řidiči tuto znač-
ku nerespektují. 
Chodec, který chce po tomto přechodu opravdu bezpečně přejít, by tedy neměl 
spoléhat na řidiče a značky, ale jenom sám na sebe, a důkladně zkontrolovat 
všechny směry. Dokonce by se neměl spoléhat ani na strážníky, kteří na bezpeč-
né přecházení v době, kdy chodí děti do školy, dohlížejí. Jejich přítomnost sice 
upozorňuje řidiče na to, že je zde přechod pro chodce a měli by dbát zvýšené 
opatrnosti, ale je potřeba si uvědomit, že ani policista nedokáže zastavit rozjeté 
vozidlo, které řídí nepozorný řidič nebo např. řidič pod vlivem návykové látky. 
Musím ale z vlastní zkušenosti říct, že řidiči se na tomto frekventovaném pře-
chodu k chodcům chovají převážně slušně a ukázněně. Horší je to dle mého 
názoru s chodci. Jejich nemalá část neumí správně přecházet a chová se ne-
bezpečně. Mezi nejčastější a největší chyby patří chybějící oční kontakt s řidi-
čem. Lidé se buď ze studu, z pohodlnosti, z opomnění nebo jen z pocitu, že mají 
přednost, nepodívají přijíždějícímu řidiči do očí a vstoupí do vozovky. Věřím, že 
ke střetům vozidel s chodci by docházelo méně, kdyby chodci navazovali oční 
kontakt. Důležité je, že oční kontakt je potřeba navázat s řidiči ze všech smě-
rů! Dalším opomenutím je to, že chodci často nedávají dostatečně najevo, že 
chtějí přecházet. Často zbrkle skočí do vozovky, nebo nejistě postávání opodál 
přechodu. Chodec by se měl zastavit na kraji chodníku těsně před přechodem 
a dívat se směrem k přijíždějícímu řidiči. Mezi další a velice nebezpečnou chybu 
při přecházení patří to, že chodec sice udělá vše výše popsané, ale když vstoupí 
do vozovky, ztratí veškerou ostražitost. Pozornost by měla být na prvním místě 
až do posledního kroku na přechodu. 
V problematice správného přecházení přes vozovku bych také ráda apelovala 
na rodiče malých dětí. Jděte prosím dětem příkladem. Naučte je správně pře-
cházet co nejdříve. Vrátí se vám to v podobě sebevědomého potomka, pro kte-
rého bude přecházení přes vozovku hračkou a o kterého nebudete muset mít 
strach. Městská policie s dětmi ve školách v Havlíčkově Brodě pravidelně bese-
duje a učí je zásadám bezpečného chování. Ač si tyto preventivní programy pro 
děti školy chválí, nic jim nemůže dát více, než správný příklad rodičů z každoden-
ního života. Je smutné vidět chvátající rodiče, jejichž dítě ani nepostřehne, že 
přecházeli přes přechod. Občas coby preventistka rodiče přátelsky upozorním 

a snažím se jím vysvětlit, jakou chybu dělají. Nesetkávám se ale vždy s kladným 
ohlasem. Na druhou stranu ale musím říct, že jsou i rodiče, kteří se chovají zcela 
zásadově a příkladně. S dětmi se před přechodem zastaví a nechávají je, ať samy 
vyhodnotí, zda mohou přejít či nikoli. Takoví rodiče vychovávají vzorné účastní-
ky provozu a zároveň dělají naše město bezpečnějším. 
Pro bezpečné přecházení vozovky využívejte tyto zásady:

zastavte se na okraji chodníku před přechodem pro chodce;• 
rozhlédněte se a posuďte hustotu provozu a rychlost vozidel;• 
dejte najevo svou polohou na okraji chodníku a například mávnutím paží, • 
že chcete přejít přes vozovku (doporučuje se předpažit ruku s dlaní směrem 
k přijíždějícímu automobilu);
s řidičem vozidla, přibližujícím se k přechodu pro chodce, navažte oční kon-• 
takt. Dívejte se mu do očí a zjistěte, zda se i on dívá na vás. Řidič, který se na 
vás nedívá, obvykle před přechodem pro chodce nezastaví;
jestliže vozidlo před přechodem zastaví nebo je vzdálené více než 50 m • 
v obci a 100 m mimo obec, vstupte na přechod pro chodce a snažte se jej 
po pravé straně co nejrychleji, nikoliv však zbrkle, přejít na druhou stranu 
vozovky,
v polovině přechodu pro chodce, než vstoupíte do protisměrného jízdního • 
pruhu, opět zkontrolujte, zda jste přijíždějícími řidiči respektováni a můžete 
přecházení bezpečně dokončit (pokud si nejste jisti zastavením přijíždějícího 
vozidla, vyčkejte, ale nesnažte se vrátit nazpět – to je velmi nebezpečné!
Nezapomeňte: Přestože má chodec na přechodu pro chodce přednost, • 
nemá ji neomezenou! Rozhodně nesmí vstupovat do vozovky bezpro-
středně před přijíždějící vozidla. Chodec, než vstoupí do vozovky, si musí 
i ve vlastním zájmu být vždy jist, že řidič je v dostatečné vzdálenosti, na níž 
stihne bezpečně zastavit. A v žádném případě také chodec nesmí vstupovat 
do vozovky, přijíždějí-li vozidla s právem přednostní jízdy vybavená modrými 
majáky, jako jsou hasiči, sanitka nebo policie. Chodec také nemá přednost 
před tramvají.

 Věra Vaňkátová
 preventistka Městské policie Havlíčkův Brod

Pro naše bezpečí
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Projekt Zdravé město  
a místní Agenda 21

Projekt sleduje základní hodnoty zdraví a udrži-
telného rozvoje. Je zejména projektem komu-
nitním, který vytváří prostor pro posílení aktivit 
a zájmu obyvatel. Na projektu se podílí veřejný, 
soukromý a neziskový sektor za účasti veřejnosti. 
Vzniká zde lepší vztah mezi radnicí a občany v ob-
lasti sledování a naplňování společných hodnot 
v rámci rozvoje města. 
V roce 2020 byla část aktivit podpořena Krajem 
Vysočina v rámci projektu „Udržitelný Havlíčkův 
Brod v roce 2020“. Projekt byl zaměřen na osvě-
tové kampaně k udržitelnému rozvoji a podpoře 
zdraví. Součástí byla také přednášková forma 
osvěty, workshopy a charitativní Bazárek.

Náklady
Celkové náklady projektu:  80 363 Kč
Výše dotace:  48 000 Kč
Podíl města Havlíčkův Brod:  32 363 Kč

Památky 2020
Restaurování lunetových obrazů

Město Havlíčkův Brod postupně od roku 2015 
restauruje soubor 45 barokních lunetových 
obrazů z bývalého augustiniánského kláštera 
v Havlíčkově Brod. Obnova kulturní památky, 
37 obrazů, byla financována částečně z vlast-
ních zdrojů města a částečně z poskytnutých 
dotací z programů Kraje Vysočina a Minister-
stva kultury ČR. Restaurované obrazy jsou 
umístěny v prostorách Úřadu pro zastupo-
vání státu ve věcech majetkových (bývalý 
augustiniánský klášter), kde jsou ke zhlédnutí 
volně přístupné veřejnosti.
V roce 2020 byly obnoveny obrazy Setkání na 
cestě do Egypta a Svatá Rodina v Egyptě.

Náklady
Celkové náklady projektu:  141 450 Kč
Výše dotace:  70 725 Kč
Podíl města Havlíčkův Brod:  70 725 Kč

Oprava povrchu hřiště ve Šmolovech
Dotační program Kraje Vysočina Obnova ven-
kova Vysočiny pomáhá již mnoho let obcím 
v kraji. Havlíčkův Brod v rámci tohoto pro-
gramu může žádat o podporu při realizaci in-
vestičních i neinvestičních projektů ve svých 
místních částech. V roce 2020 byla s pomo-
cí prostředků z Fondu Vysočiny provedena 
celková oprava povrchu hřiště v místní části 
Šmolovy.
Původní popraskaný živičný povrch byl od-
straněn a po zacelení trhlin v podkladní vrs-
tvě byl položen nový živičný kryt. Součástí 
opravy bylo vybudování nových základů pro 
systémová pouzdra sloupků volejbalu a teni-
su a nalajnování hřiště pro tyto sporty. 

Náklady
Celkové náklady projektu:  347 000 Kč 
Výše dotace:  127 000 Kč
Podíl města Havlíčkův Brod:  220 000 Kč

Připravilo oddělení řízení projektů

Regenerace městské památkové zóny
Obnovu kulturních památek nacházejících se 
na území městské památkové zóny podporu-
je každoročně dotační titul Ministerstva kul-
tury Program regenerace městských památ-
kových rezervací a městských památkových 
zón ČR.
V rámci tohoto programu mohou vlastníci 
nemovitostí v památkové zóně získat příspě-
vek na obnovu svého objektu až ve výši 50 % 
nákladů na obnovu. Částkou ve výši 10 % při-
spívá rovněž město Havlíčkův Brod.
V roce 2020 byla s podporou v tomto pro-
gramu realizována obnova 5 památkových  
objektů.

Náklady
Celkové náklady projektu:  2 900 000 Kč
Výše dotace:  1 733 000 Kč
Podíl města Havlíčkův Brod:  290 000 Kč
Podíl vlastníků nemovitostí:  877 000 Kč

Dotační projekty v roce 2020
Oblast: Kultura, památková péče a volný čas
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Havlíčkův Brod uspěl v krajském kole soutěže  
O nejlepší přípravu a realizaci Programu regenerace MPR a MPZ
Havlíčkův Brod se v závěru loňského roku přihlásil do soutěže o „Cenu za nejlepší 
přípravu a realizaci Programu regenerace městských památkových rezervací (MPR) 
a městských památkových zón (MPZ)“, zkráceně též nazývanou soutěží o „Historic-
ké město roku 2020“.
Usnesením vlády ČR č. 209/1992 byl schválen Program regenerace MPR a MPZ – 
jako nástroj záchrany a rozvoje kulturních památek a dalších hodnot v památkově 
chráněných územích v našich sídlech. Pro naplňování uvedeného Programu rege-
nerace a pro jeho popularizaci byla následně „stvořena“ soutěž o „Cenu za nejlepší 
přípravu a realizaci Programu regenerace MPR a MPZ“. Zřizovací listina této soutě-
že byla podepsána dne 2. 11. 1994, a jejími signatáři se stali zástupci garantujících 
subjektů – ministr kultury, ministr hospodářství (později se stal garantem soutěže 
ministr pro místní rozvoj) a předseda Sdružení historických sídel. Soutěž, která byla 
poprvé vyhodnocena za rok 1995 a jejímž prvním vítězem bylo město Svitavy, je 
organizována každým rokem ve dvou kolech. V prvním kole jsou vyhlášeni krajští 
vítězové, kteří se následně poměří v kole druhém. Hlavní cena v podobě umělecky 
zpracované křišťálové plastiky je doplněna i cenou finanční ve výši 1mil. Kč. Oceně-
na jsou i města na druhém a třetím místě a dále pak i všichni krajští vítězové, kteří 
obdrží dotaci ve výši 100 tis. Kč ve prospěch památek na území vlastního města.
Slavnostní vyhlášení vítězů probíhá v měsíci dubnu u příležitosti Mezinárodního 

dne památek a sídel. V letošním roce bude slavnost organizována v prostorách 
dvorany Národního muzea v Praze, a to tak jako v letech minulých za účasti vedení 
Ministerstva kultury, Ministerstva pro místní rozvoj, Českého národního komitétu 
ICOMOS, Národního památkového ústavu a dalších zástupců památkových, kultur-
ních i společenských organizací.
Město Havlíčkův Brod si krajského prvenství za rok 2020 velmi váží. Vítězství v prv-
ním kole soutěže je vnímáno jako ocenění dlouhodobé a systematické práce, které 
se město na poli památkového urbanismu věnovalo od roku 2006, kdy byla městem 
mezi místními architekty zorganizována soutěž na předložení návrhu na zlepšení 
tehdejšího stavu památkového jádra. Vítězným návrhem se tehdy stala společná 
předloha dvou architektonických subjektů – ateliéru Milana Stejskala a Architek-
tonické kanceláře Burian-Křivinka. Architektonická kancelář Burian-Křivinka vypra-
covala poté příslušné stupně projektů a následně byla v roce 2009 zahájena první 
etapa generální přestavby historického jádra města(Havlíčkovo náměstí a část ulice 
Dolní), na kterou postupně navazovaly další jednotlivé etapy: Svatovojtěšská a část 
Smetanova nám., ulice Na Valech, Ulice Boženy Němcové, Štáflova ulice, Havlíčko-
va ulice a druhá část Smetanova náměstí. V roce 2020 byla přestavba území měst-
ské památkové zóny zakončena rozsáhlou úpravou jižní části centra Havlíčkova Bro-
du, jež přinesla i zklidnění dopravního režimu v podobě jednosměrného okružního 
uspořádání dopravy v ulicích Dolní, Na Ostrově i v části ulice Žižkova. 
Do úplného investičního výčtu staveb, kterým byl výrazně zlepšen stav památ-
kového veřejného prostoru města, je třeba připočíst i rozsáhlou a nákladnou re-
konstrukci objektu Staré radnice, Štáflovy chalupy (národní kulturní památka) 
či odstranění panelového domu, vnímaného jako hrubá architektonická závada 
postavená v 80. letech 20. stol. napříč komunikace propojující obě centrální náměs-
tí. Samotnou pozornost si zaslouží i dokončená první etapa rekonstrukce centrální 
části parku Budoucnost provedená v roce 2019, přičemž probíhají přípravy na další 
etapu jeho revitalizace. 
Soutěžní komise, která 14. ledna 2021 navštívila naše město, však nehodnotila 
pouze tyto stavební akce, úroveň stávající infrastruktury či vztah města k životnímu 
prostředí, ale též se zajímala, v rámci regulí soutěže, o celkový ráz památkové zóny 
ve vazbě na veřejný pořádek, vizuální a grafický smog, řešení dopravy v klidu nebo 
o přístup radnice k  podporování veřejného využívání centrálních prostorů (pod-
pora „živého“ centra). Hodnotila se též kvalita projektových dokumentů majících 
vztah k ochraně památek, podpora edukace veřejnosti na poli památkové péče 
či aktivita spolkové činnosti v Havlíčkově Brodě. 
(Pozn.: V rámci celkového hodnocení se posuzuje koncepce a aktivita města za ob-
dobí předchozích deseti let.) 
 Libor Honzárek, místostarosta města

Před rekonstrukcí

Po rekonstrukci

Před bouráním panelového domu

Po zbourání panelového domu
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Společenská rubrika, křížovka

Brodská miminka narozená  
od 21. 2. 2021 do 17. 3. 2021

21. 2. Staněk Luboš • 22. 2. Červená Julie • 23. 2. We-
ber Hynek • 28. 2. Beránek Jindřich • 2. 3. Kotoučová 
Laura • 3. 3. Pavlíková Eliška • 5. 3. Benda Benedikt, 
Doležalová Anastázie • 7. 3. Fiala Radek • 9. 3. Heppner 
Jonáš, Hrabec Mikuláš, Trtík Samuel • 11. 3. Pečínka 
Mikuláš, Pohanová Julie • 15. 3. Vališová Sofie • 16. 3. 
Murga Matyas, Pekařová Anna, Pečeňak Milan, Vavruš-
ka Ondřej

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

20. 2. 2021
Lukáš Holcman, Přibyslav – Jana Pelclová, Přibyslav

AZ Centrum – SVČ Havlíčkův Brod
Spuštěna nabídka letních táborů v Havlíčkově Brodě. 
Podrobné informace naleznete na našich stránkách  
www.azcentrumhb.cz. v sekci tábory. Stále máme ještě 
volná místa. Pro děti je připravena jarní soutěž o ceny. 
Informace na stránkách www.azcentrumhb.cz.

Akordeonista Viktor Stocker zvítězil  
na mezinárodní soutěži v Londýně

Akordeonista Viktor Stocker ze třídy slečny učitelky Mar-
kéty Laštovičkové reprezentoval ZUŠ J. V. Stamice na me-
zinárodní akordeonové soutěži BCA International and 
National Graded Anniversary Festival 2021 v Londýně. 
Soutěž se konala on-line na konci února 2021 a zúčastni-

li se jí akordeonisté z celého světa. Viktorovi se podařilo 
porotu zaujmout natolik, že ve své kategorii do 12 let 
získal 1. místo ve zlatém pásmu.
Viktorovi Stockerovi blahopřeji k úspěchu a děkuji mu za 
skvělou reprezentaci školy na mezinárodní úrovni, velké 
poděkování za přípravu patří také slečně učitelce Marké-
tě Laštovičkové. Bc. Jindřich Macek, ředitel ZUŠ

Jitka Boučková oslavila 100. narozeniny
Paní Jitka Boučková, obyvatelka Domova pro seniory 
v Reynkově ulici, oslavila v polovině února 100. naroze-
niny. Paní Boučkové poblahopřál kromě ředitelky Do-
mova pro seniory Magdaleny Kufrové také místostaros-
ta města Vladimír Slávka. I ve sto letech si paní Boučková 
zachovává svůj optimismus a dobrou náladu. Za město 
Havlíčkův Brod přejeme oslavenkyni ještě mnoho ra-
dostných dnů a hlavně pevné zdraví. 

Řádková inzerce
• Vyměním městský byt 2+1, 4. patro bez výtahu za 
1+1 nebo 1+kk. Tel. 720520914.

V tajence je latinské přísloví.

Správné znění tajenky z čísla 3/2021 – (Pověst) zůstává, majetek hyne.
Správnou odpověď ze 40 došlých vylosoval místostarosta Vladimír Slávka.
Výherkyní je Anna Lebedová.
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. 

Očkování proti COVID-19 ve zkratce
Očkovací centrum se v Havlíčkově Brodě nachá-
zí v areálu Nemocnice v budově onkologie a je 

v provozu sedm dní v týdnu. Zdravotníci očkují pouze 
druhem vakcíny, který mají pro daný den k dispozici. 
K očkování je důležité si s sebou přinést již vyplněný 

dotazník, který naleznete na stránkách  
www.onhb.cz – Očkovací centrum. Dále nezapo-

meňte na doklad totožnosti (občanský průkaz nebo 
cestovní pas) a průkaz zdravotní pojišťovny.

Více informací k očkování hledejte na  
www.ockovanivysocina.cz. Registrace pro zpřístupně-

né skupiny osob na https://registrace.mzcr.cz/.
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Jazyková škola Orel 

certifikované přípravné centrum pro zkoušky Cambridge 
English Vás zve na zápis do přípravných kurzů (dle situace 
prezenčně nebo on-line) a na zkoušky Cambridge English 
YLE, A2 Key (KET), B1 Preliminary (PET), B2 First (FCE), C1 
Advanced (CAE) 11. -12. 6. 2021 v Havlíčkově Brodě. 

Přihlášky do 15. 4. 2021 na email havlickuvbrod@elec.eu 
Informace, literatura a předtestování zdarma prof. 
Jadranka Fiklíková tel. 737 766 907 www.jazykyorel.cz 
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