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Město známe i neznáme
Karel Havlíček a Německý Brod

Studentská léta

Když se rodina Matěje Havlíčka přestěhovala 
v létě 1833 do Německého Brodu, byl již nej-
starší syn Karel, dalo by se říci, po dva roky na-
turalizovaným Broďákem. Nebylo to však jeho 
první odloučení od rodiny. Již v roce 1830 poslal 
otec teprve devítiletého synka do Jihlavy, aby 
se na tamní škole naučil německy. Prožil zde 
v cizím jinojazyčném prostředí krušný rok. Jak 
sám v pozdějším věku vzpomínal, učil se zpo-
čátku s pláčem náboženství, aniž by rozuměl 
jedinému slovu. Ale projevila se záhy jeho tvr-
došíjnost, silná vůle i vytrvalost k překonávání 
překážek, a tak na konci školního roku figuroval 
svým prospěchem na desátém místě mezi spo-
lužáky druhé třídy jihlavské hlavní školy, což ne-
byl vůbec špatný výsledek jeho studijního úsilí.
Znalost němčiny stávala se od tereziánských 
a josefínských školských a správních reforem 
základním předpokladem nejenom k dalšímu 
vzdělání, ale i k dosažení vyššího existenčního 
zajištění a nemuselo se jednat jenom o úřed-
nická místa ve státních, magistrátních nebo 
vrchnostenských službách a svobodná povolá-
ní. Bez znalosti německého jazyka se neobešli 
ani obchodníci a řemeslníci zvláště ve městech, 
pokud chtěli obstát v konkurenci. Germanizace 
školství nesla poznenáhlu své plody a komuni-
kace v němčině pronikla také do společenské 
i ryze soukromé sféry v měšťanských vrstvách, 
neboť výuka ve vyšších třídách normálních 
nebo hlavních městských škol probíhala jenom 
v němčině. Paradoxně tak mnozí rodilí Češi se 
lépe a správněji vyjadřovali zvláště v písemném 
projevu v němčině než ve svém mateřském ja-

zyce. Nepřekvapí proto, že Karel Havlíček ještě 
v pozdějších dobách, kdy byl již zcela uvědo-
mělým Čechem, rodný jazyk ovládal písmem 
bezchybně, psal dopisy z pražských studií domů 
v němčině právě s ohledem na své rodiče.
Po jednoročním pobytu v Jihlavě a po prázdni-
nách se Karel Havlíček přestěhoval blíže k do-
movu a na podzim roku 1831 zasedl do lavice 
třetí třídy brodské hlavní školy. Nacházela se 
v budově zrušené kaple sv. Barbory, která 
později přiléhala k bloku měšťanské školy na 
Rubešově náměstí až do roku 1945, kdy byla 
zbourána. Na konci školního roku 1831/32 do-
sáhl ve všech předmětech výborných výsledků. 
Rodičům zřejmě ani to nestačilo a učitel Josef 
Kareš jej navíc připravoval soukromě k vstupu 
na gymnázium. Mnoho vzpomínek na jedno-
roční pobyt na brodské „normálce“ v Karlově 
paměti neutkvělo snad s výjimkou majestátné 
a mezi žáky obávané postavy ředitele Vincence 
Doubravy, jehož poněkud nevybíravým peda-
gogickým způsobům věnoval později jeden ze 
svých známých epigramů. 
Dlužno dodat, že Doubrava proslul mezi školní 
mládeží nejenom jako onen typ učitele kruťase, 
ale stal se v brodském prostředí určitým sym-
bolem germanizace města. Jak se sám pochválil 
již roku 1817 v zápisech ve školní kronice: „Toto 
město před třiceti lety ještě docela české, kde 
bylo vzácností slyšet měšťana německy hovoří-
cího, má dnes málokoho, kdo by nedovedl stej-
ně zběžně v obou řečech se vyjádřit, což jest 
plodem této školy, neboť největší část občanů 
jsou jejími odchovanci.“ Rozhodně to nebyla 
sebechvála lichá, protože nadřízené úřady čas-
to vzpomínaly jeho činnosti s velkým uznáním. 
Na druhou stranu byl zřejmě pedagogem, který 

dokázal naučit a který 
se horlivě snažil o za-
chování vysoké úrovně 
zdejší školy, vždyť na ní 
také působil úctyhod-
ných 40 let. Není jistě 
bez zajímavosti, že na 
brodské škole dříve, 
než definitivně zakot-
vil jako ředitel školy 
v Ledči nad Sázavou, 
vyučoval po jedenáct 
let (1807–1818) Karlův 
strýc a starší bratr jeho 
otce Václav Havlíček, 
který s Doubravou, 
zdá se, velmi dobře 
vycházel, neboť ředi-
tel byl dokonce něko-
likrát za kmotra dětí 
svého učitele, které se 
v Brodě narodily. 
Ještě než se jeho ro-
diče přestěhovali 
roku 1833 do nové-
ho domova v Brodě, 
bydlel Karel Havlíček 
na privátě v domě 

Dlabačovském na náměstí (č.p. 49 M). V těch-
to dvou letech, kdy zde byl na bytě a stravě 
u neprovdaných sester Berlišových, které byly 
švagrovými ředitele Doubravy, došlo u něho 
k přerodu z nesmělého školáka v sebevědomé-
ho studenta. Sám na tuto dobu později vzpo-
mínal: „Dostal jsem tam v tom čase svůj směr 
ke čtení a vzdělání sebe, tam rozvinuly se mé 
schopnosti, všichni se mé hlavě divili. To a tuše-
ní jakési síly v sobě udělalo ze mne nevázance, 
měl jsem to za čest vyváděti divné kúsky a neu-
stoupiti nikomu.“ Jak vidno, přes přísný dohled 
bytných ve společnosti spolubydlících starších 
studentů, z nichž někteří ovšem nepatřili na 
gymnáziu k nejpilnějším, se velmi brzy otrkal 
a snažil se s nimi držet krok. Ostatně přicházel 
do věku, kdy mají chlapci energie na rozdávání. 
Objevenou touhu po sebevzdělání a vysedávání 
nad knihami kompenzoval klukovskými zábava-
mi, ale i různými alotriemi. Tvrdohlavostí, neu-
stoupit nikomu, tělesnou zdatností i přirozenou 
inteligencí se záhy stal vůdcem mezi svými vrs-
tevníky. Mezi ty „divné kúsky“ patřily například 
tradiční pranice a „bitvy“ mezi partami studen-
tů z nižších tříd gymnázia a učedníků brodských 
řemeslníků, které se obvykle odehrávaly v od-
lehlých zákoutích města, nejčastěji si to obě 
strany rozdávaly na západních valech, přibližně 
v místech dnešní ulice Beckovského.
Tyto tři roky, které Karel Havlíček kromě prázd-
nin prožil mimo domov, jistě nemalou měrou 
přispěly k formování jeho povahy. Přispěly po 
všech stránkách k jeho samostatnosti, k pozná-
ní vlastních schopností a možností, k získání se-
bedůvěry.
 (pokračování příště)
 Miloš Tajovský

Pohled ze strany od děkanského kostela na býva-
lou kapli sv. Barbory, v níž byla umístěna brodská 
hlavní škola. Její třetí třída, kterou Karel Havlíček 
navštěvoval ve školním roce 1831/32, měla učeb-
nu v prvním patře, ale na opačné straně s výhle-
dem na rybník Hastrman.

V domě Dlabačovském č.p. 49 Město (na snímku vlevo) bydlel v letech 
1831–1833 Karel Havlíček, nejprve v pokoji v přízemí a druhý rok v prv-
ním patře. Oba domy na západní straně náměstí si svůj vzhled z té doby 
zachovaly do roku 1899, kdy dostaly za dalšího majitele Vojtěcha Nieder-
mertla honosnější novorenesanční průčelí. 
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U letního koupaliště roste skatepark
Práce na výstavbě skateparku, který roste u severo-
východního obchvatu města mezi koupalištěm a lo-
kalitou Na Nebi, jsou v plném proudu. Toto specificky 
zaměřené sportoviště začne sloužit sportovcům i širo-
ké veřejnosti o prázdninách. Jeho rozloha bude činit 
necelých 1 000 m2, město za jeho výstavbu zaplatí 
zhruba 5,5 mil. Kč. 
Park se skatovými překážkami budou rozdělovat tři 
výškové úrovně. Jeho prostřední část doplní travnatý 
ostrůvek o rozloze zhruba 10 m2. Vzhledem k bezpro-
střední blízkosti rychlostní komunikace I. třídy oddělí 
park a komunikaci bezpečnostní bariéra v podobě ži-
vého plotu.

S jarem se naplno rozbíhají práce  
na jihovýchodním obchvatu města

Ačkoliv stavbu jihovýchodního ochvatu dělníci neo-
pustili ani v zimě, práce na 4 124 metrů dlouhé hlavní 
trase nabírají na dynamice s příchodem jara. Inves-
torem stavby za zhruba 1,6 miliardy Kč je Ředitelství 
silnic a dálnic ČR. 
Dělníci již pracují na všech sedmi mostních objektech 
na trase silnice 1. třídy I/38, které svojí délkou tvo-
ří čtvrtinu obchvatu. Stavebně nejdále je most přes 
Stříbrný potok a polní cestu, kde stojí již všechny pilíře 
a obě opěry mostu. Celá nosná konstrukce by měla 
být kompletně hotová letos na podzim.

Nejdelším ze sedmi mostních objektů bude téměř 
300 metrů dlouhý most přes řeku Šlapanku a trať ČD 
Jihlava – H. Brod. Aby bylo možné založit a násled-
ně vystavět pilíř mostu mezi náspem železniční trati 
a břehem Šlapanky, bylo nutné místo zpřístupnit po-
mocí provizorního mostu a komunikace.
Nejzajímavější práce probíhají na mostě přes trať Pra-
ha – H. Brod a řeku Sázavu a trať H. Brod – Chotěboř, 

který je současně druhým nejdelším mostem na trase 
obchvatu. Mezi náspem železniční trati na Chotěboř 
a břehem řeky Sázavy dělníci staví provizorní komuni-
kaci, následovat bude mostní konstrukce. Díky dočas-
ným dopravním objektům bude možné vystavět pilíře 
na pravém břehu Sázavy. 
Na začátku dubna započaly práce na výstavbě okružní 
křižovatky na silnicI 1/38 u Svatého Kříže, kde již pro-
běhla skrývka ornice. Doprava byla v polovině března 
převedena na provizorní komunikaci.
Nově se staví také místní komunikace k Novotného 
Dvoru, která bude nutná pro zajištění přístupu do této 
místní části města po uvedení obchvatu do provozu. 
Tato stavba probíhá v koordinaci se společností Vodo-
vody a kanalizace, která obec připojuje na kanalizaci 
a nový vodovod. 

 Letos město opravuje několik místních 
komunikací, v srpnu přijde na řadu  

ulice Zahradnického
Po opravě ulic Vrchlického či Husova projde letos opra-
vu komunikace Zahradnického. Úpravy se dotknou 
povrchu vozovky od křižovatky s ulicí Masarykova až 
po přejezdný práh na křižovatce s ulicí Wolkerova. 
Město na tyto práce uvolní ze svého rozpočtu zhruba 
3,5 mil. Kč. 
„Vozovka není zasažena konstrukčními poruchami, 
které by naznačovaly její sníženou únosnost. Přiroze-
ně opotřebované jsou ale asfaltové vrstvy, kterých se 
bude oprava týkat,“ popsal Josef Beneš, vedoucí odbo-
ru rozvoje města. V rámci prací dojde i k opravě chod-
níku v délce zhruba 230 m, který bude nově pokrývat 
zámková dlažba. Stavebních úprav dozná i přilehlá 
parkovací plocha. Po dokončení prací bude na vozovce 
obnoveno vodorovné dopravní značení. 
Při pracích, které začnou v srpnu a potrvají do října, bu-
dou muset řidiči počítat s dopravním omezením. 

Obyvatele Klanečné bude zásobovat 
voda z nádrže Švihov

Další místní část Havlíčkova Brodu se v letošním roce 
dočká napojení na vodovod. Po Jilemníku a Veselici 
začnou práce také v Klanečné. Obyvatelé bude nově 
zásobovat pitná voda z nádrže Švihov. „Do současné 
doby využívali vodu z individuálních studní. Problé-
mem bylo především období s malým množstvím 
srážek, které s sebou přinášelo nedostatek pitné 
vody,“ vysvětlil vedoucí odboru rozvoje města Josef 
Beneš. Náklady na výstavbu se budou pohybovat oko-
lo 4 mil. Kč. „Výkopové práce využijeme i k provedení 
nových rozvodů veřejného osvětlení,“ dodal Beneš. 

Práce začnou během jarních měsíců. Dokončení je 
plánováno v období letních prázdnin. 

Složenky za „za komunální odpad“ a psa 
přijdou v průběhu května, splatnost 

končí s měsícem červnem 
Ekonomický odbor Městského úřadu Havlíčkův Brod 
upozorňuje občany na termíny placení místních po-
platků v roce 2021. 
Výše poplatku „za komunální odpad“ zůstává v roce 
2021 stejná jako v předchozím období, tedy 720 Kč za 
osobu a rok. Děti do 1 roku jsou od poplatku v plné 
výši osvobozeny, děti od 1 roku do 18 let platí 360 Kč 
za rok, osoby starší 70 let platí 612 Kč za rok. Fyzické 
osoby, které platí poplatek za rodinný dům, byt nebo 
stavbu k individuální rekreaci, ve které není přihlášená 
žádná osoba, hradí poplatek ve výši 720 Kč za objekt či 
byt. Poplatek je splatný jednorázově, a to do 30. červ-
na 2021. Ve stejné lhůtě je splatný také místní poplatek 
ze psů. Sazby místního poplatku ze psů zůstaly stejné 
jako v předchozím roce. 
Do domácností budou distribuovány jako avizo poš-
tovní poukázky k úhradě obou uvedených místních 
poplatků během měsíce května. Pokud dojde ke změ-
ně osob, za které je poplatek placen, případně ke změ-
ně jiných skutečností, které mají vliv na výši poplatku, 
je třeba tyto změny včas ohlásit správci poplatku, aby 
částka přikázaná k úhradě byla správná. Poplatky lze 
uhradit poštovní poukázkou či převodem z účtu. Platby 
v hotovosti či platební kartou lze provést na pokladně 
v budově Městského úřadu Havlíčkův Brod, V Rámech 
1855 (přízemí), nebo v budově Městského úřadu Hav-
líčkův Brod, Pražská 2954 (přízemí). 
Poplatníci, kteří mají zavedeno placení poplatku pro-
střednictvím SIPO, budou mít platbu na inkasním do-
kladu SIPO zúčtovanou v měsíci červnu 2021. Pravidel-
né měsíční platby prováděné prostřednictvím služby 
SIPO spolu s částkou, případně částkami uvedených 
místních poplatků za celý rok a celou rodinu, mohou 
být vyšší, než máte nastaven horní limit inkasa. Proto 
prosíme poplatníky o kontrolu a případné zvýšení hor-
ního limitu inkasa na měsíc červen, aby platba mohla 
být zúčtována. 
Podrobnosti k placení výše uvedených místních po-
platků najdete v Obecně závazné vyhlášce č. 9/2019, 
o místním poplatku za provoz systému shromažďová-
ní, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování 
komunálních odpadů a Obecně závazné vyhlášce 
č.  8/2019, o místním poplatku ze psů. Obě vyhlášky 
jsou zveřejněny na webových stránkách města Hav-
líčkův Brod v sekci Město a samospráva – Vyhlášky 
a nařízení. 
Pokud Vám nebude v uvedeném termínu poštovní 
poukázka k zaplacení poplatku z nějakého důvodu 
doručena a nehradíte poplatek prostřednictvím SIPO, 
kontaktujte prosím správce poplatku, který Vám sdělí 
číslo účtu a variabilní symbol platby – bez těchto údajů 
by nebylo možné Vaši platbu identifikovat. Kontakty 
na jednotlivé správce poplatku a potřebné formu-
láře jsou uvedeny na webových stránkách města  
www.muhb.cz. 

Kontakty na správce poplatku: 
místní poplatek ze psů 
Raušová Eva  tel. 569 497 236
 e-mail: erausova@muhb.cz
místní poplatek „za komunální odpad“
Halagačková Iva  tel. 569 497 244 
 e-mail: ihalagackova@muhb.cz
Motyčková Eva  tel. 569 497 237 
 e-mail: emotyckova@muhb.cz
Sláviková Dagmar tel. 569 497 361 
 e-mail: dslavikova@muhb.cz

 Stránku připravila Alena Doležalová
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Havlíčkobrodští hasiči se přestěhovali 
do nové stanice

Počínaje dubnem vyjíždějí havlíčkobrodští 
profesionální hasiči k mimořádným událos-
tem z nové stanice, která byla postavena 
v areálu HZS Kraje Vysočina v ulici Humpolec-
ká. Původní sídlo v ulici Žižkova hasiči opustili 
po 51 letech. 

„Hlavním důvodem výstavby nové základny 
byly zcela nevyhovující prostory žižkovské sta-
nice. Hasičům v objektu citelně chyběla pře-
devším garážová stání, prostory pro opravy 
techniky, ale také prostory pro školení a vý-
cvik příslušníků. Velkým problémem byly také 
průjezdy zásahové techniky k mimořádným 
událostem Žižkovou ulicí, a to zejména v do-

pravní špičce,“ upřesnil důvody výstavby nové 
stanice ředitel HZS Kraje Vysočina Jiří Němec.
Nová stanice našla své místo v areálu, který 
společně s budovou armádní ubytovny získal 
HZS Kraje Vysočina v rámci bezúplatného pře-
vodu v červenci roku 2005 od Armády ČR po 
odchodu 4. brigády rychlého nasazení. 
V bývalé budově armádní ubytovny sídlí i na-
dále Územní odbor Havlíčkův Brod. Celý areál 

má plochu přibližně čtyři hektary a je na něm 
umístěn i sportovní stadion „Dukla“, na kte-
rém se konají soutěže profesionálních i dob-
rovolných hasičů v požárním sportu.
V novém areálu vznikly dvě budovy – objekt 

požární stanice a multifunkční hala. Hasičskou 
stanici tvoří soustava tří navazujících objektů. 
V prvním objektu je zázemí stanice, ve střední 
části se nacházejí velkoprostorové garáže pro 
zásahovou techniku a poslední část je vyhraze-
na pro strojní, chemickou a technickou službu.
Multifunkční hala prostorově navazuje na stá-
vající budovu územního odboru a je v ní záze-
mí pro fyzickou přípravu hasičů a zázemí pro 
řešení humanitární pomoci. Konečná cena 
stavby je 262 886 000 Kč a z 85 % byla finan-
cována z dotace EU.
Do zásahového obvodu stanice Havlíčkův 
Brod přitom patří 41 obcí, ve kterých žije více 
než 43 tisíc obyvatel. V loňském roce zasa-
hovali havlíčkobrodští profesionální hasiči 
u 632 událostí.

Na první letošní farmářské trhy  
se můžete těšit v neděli 2. května

Zastupitelé na svém posledním jednání rozhodli 
o tom, že i letošní Farmářské trhy Koudelův talíř 
bude pořádat Alena Čechová, která má s jejich 
organizováním dlouholeté zkušenosti. První 
stánky s farmářskými výrobky zaplní náměstí 
v neděli 2. května. V dalších měsících se trhy 
budou konat vždy první sobotu, v říjnu proběh-
nou dvakrát (2. května, 5. června, 3. července, 
7. srpna, 4. září, 2. října a 23. října 2021).
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Dejte spotřebičům drouhou šanci a pomozte
Koupili jste si novou pračku nebo ledničku, ale ty staré ještě fungu-
jí? Za tímto účelem vznikl na Vysočině v roce 2015 projekt s názvem 
Jsme zpět. Zpětně odebrané, plně funkční spotřebiče projdou odbor-
nou kontrolou servisního technika a jako bezpečné a provozuschopné 
přístroje putují do neziskových organizací v kraji, ať už spolkům stara-
jícím se o hendikepované nebo potravinové bance a záchranné stanici 
pro zvířata. Práci v neziskových organizacích ulehčují především myč-
ky, ledničky, sušičky a mikrovlnky.

Pomoci může každý
Na webových stránkách www.jsemzpet.cz se dozvíte podrobnosti, jak 
můžete vyplnit krátký dotazník a ověřit si, jestli je vámi navržený elek-
trospotřebič vhodný k darování a dalšímu využití. Za dobu od počát-
ku projektu získaly neziskové organizace Kraje Vysočina přes dvě stě 
spotřebičů. Přehled podpořených institucí najdete na výše uvedených 
webových stránkách. 
 Zdroj: Eva Navrátilová, noviny Krajského úřadu

Za starý mobilní telefon můžete vyhrát poukázku  
na nové knihy

Na začátku dubna startuje sběrová akce, díky níž mají obyvatelé měst 
a obcí v Kraji Vysočina možnost vyhrát poukázku na nákup knih v hod-
notě 2 tis. Kč a řadu dalších hodnotných cen. Zapojit se do soutěže na-
zvané „Odlož mobil v knihovně“ je jednoduché – stačí do označených 
boxů v knihovně či na úřadě ve zhruba třech desítkách obcí po celém 
kraji přinést jakýkoliv starý mobilní telefon a označit jej kontaktními 
údaji. 
Čím více telefonů zájemci přinesou a označí, tím větší šanci mají vy-
hrát. Soutěž má mimo jiné upozornit na to, že i drobné elektrozařízení 
obsahuje velké množství různých materiálů, které se odbornou recyk-
lací vrací zpět do oběhu. Díky tomu není potřeba je nově vyrábět nebo 
těžit. Nejúspěšnější knihovna s největším počtem vybraných mobil-
ních telefonů navíc získá 15 tis. Kč. Odlož mobil v knihovně je společný 
projekt kraje a neziskové organizace ASEKOL, která provozuje kolektiv-
ní systém sběru vysloužilého elektrozařízení. 
Mobilní telefony všeho druhu je v Havlíčkově Brodě možno odklá-
dat na těchto místech: vestibul nové Krajské knihovny Žižkova ul. 
(č.p. 4344); knihovna na ZŠ Nuselská (č. p. 3240); místní knihovna 
Svatý Kříž (č. p. 214); vestibul budovy MěÚ V Rámech (č. p. 1855).
Průběžně aktualizovaný seznam všech zapojených knihoven a úřadů 
včetně podrobnějších informací, pravidel atd. naleznou zájemci na 
stránkách www.odlozmobil.cz. 

Grantový program Sázíme budoucnost podpoří stromy  
více než 1,5 milionem Kč

Více než 1,5 mil. Kč rozdělí Nadace Partnerství mezi zájemce o pod-
zimní výsadby stromů. Žadatelé z řad obcí, škol, spolků nebo církví 
mohou získat na jednotlivý projekt od 10 do 60 tis. Kč. Grantový pro-
gram Sázíme budoucnost nabízí pokrytí nákladů na výsadbu, péči 
o stromy, odborný dohled nebo finance na nezbytný materiál, nářadí 
či dopravu. Podmínkou je, že stromy a keře vysadí místní dobrovolníci, 
kteří budou o novou zeleň pečovat následujících 5 let. Výzva je otevře-
na do konce července. 
Odborná komise se při hodnocení žádostí zaměřuje na míru zapojení 
veřejnosti do přípravy i výsadby samotné, vhodné druhy dřevin, přínos 
projektu pro vsakování vody, zapojení dalších partnerů nebo osázení 
místa, které je veřejně přístupné. Žadatelé obdrží hodnocení svých 
žádostí na začátku září, se svými výsadbami budou moci začít od října 
do listopadu letošního roku. Pravidelnou grantovou podporu stromů 
do volné krajiny a extravilánu měst uděluje Nadace Partnerství již od 
roku 2004. Vloni podpořila více než 35 komunitních projektů část-
kou přesahující milion Kč. Veškeré informace o grantech najdete na  
www.nadacepartnerstvi.cz/granty.

Odpad do velkoobjemových kontejnerů s obsluhou  
můžete odkládat i během května

Počínaje dubnem se ve městě začaly objevovat velkoobjemové kon-
tejnery s obsluhou, do kterých mohou občané odkládat objemné od-
pady, rostlinné či nebezpečné odpady. „Jako každý rok provádíme na 
jaře a na podzim sběr objemného odpadu za pomoci velkoobjemo-
vých kontejnerů podle jízdních řádů, které jsou zveřejněny na strán-
kách města i technických služeb,“ upřesnil vedoucí střediska nakládání 
s odpady a čistění města Kamil Tesárek. Do těchto kontejnerů naopak 
nepatří stavební odpad, zemima či odpad určený k odkládání do po-
pelnic. Kontejnery jsou ve vytipovaných lokalitách vždy jeden den od 
9.00 do 18.00 hodin. „Pokud vám termín nevyhovuje a máte k odve-
zení větší množství odpadu, je možné si u nás objednat individuální 
kontejner. V tomto případě jde ale o placenou službu,“ dodal Kamil 
Tesárek. Jízdní řády svozu odpadů byly uveřejněny také v posledním 
loňském (prosincovém) vydání Havlíčkobrodských listů.
Více infomací naleznete na www.tshb.cz nebo www.muhb.cz.

 Stránky připravila Alena Doležalová
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VýTaHem do lepšího života
Informačního a poradenského centra Vysočina o.p.s. 
získlalo podporu nového projektu VýTaH = Vypni tyrana 
a staň se hrdinou. Jedná se o projekt, který je podpo-
řen Ministerstvem vnitra. „Projekt je zaměřený na práci 
s agresorem. Díky němu máme možnost pomoci ná-
silné osobě se symbolicky odrazit ode dna, kde násilím 
řeší beznaděj, zoufalství, zlost a neštěstí. Obrazně řeče-
no můžeme v rámci aktivit vyjet pomyslným VyTAHem 
do lepšího života,“ upřesňuje ředitelka organizace Daria 
Čapková.
Projekt cílí nejen na přímou práci s násilnou osobou, ale 
i na edukaci laické a odborné veřejnosti a na nutnost 
systematické práce s násilnou osobou. „V našem státě 
se dostane potřebné pomoci oběti, ale na práci s násil-
níkem se zapomíná. A právě intenzivní práce s násilnou 
osobou může pomoci zlepšit kvalitu života jak samot-
né oběti, tak i násilníkovi,“ vysvětlila Čapková. V rámci 
programů má násilná osoba možnost díky odborníkům 
převzít zodpovědnost za svoje chování a pokusit se jej 
pomocí poskytovaných aktivit změnit. „Nyní spolupra-
cujeme s institucemi a organizacemi, které primárně 
pracují s násilnými osobami,“ doplňuje projektová ma-
nažerka projektu Ilona Heijting.
V případě zájmu o detaily projektu nebo pomoc v této 
oblasti využijte kontakt: 
Daria Čapková  602 178 864 
 daria.capkova@poradenstvi-vysocina.cz
Ilona Heijting  777 119 140 
 ilona.heijting@poradenstvi-vysocina.cz 
 Ilona Heijting

Gymnázium Havlíčkův Brod připravilo  
cyklus on-line přednášek  

„Zůstaňte s námi Po škole!“
Cyklus online přednášek připravený pedagogy Gymná-
zia Havlíčkův Brod začal již v dubnu a je určen všem, kteří 
si v komplikovaných časech izolací a uzávěr chtějí zpest-
řit několik jarních podvečerů. Nabídka on line přednášek 
je určena i široké veřejnosti. Stačí jen otevřít v daný čas 
odkaz k živé události, který je připojený k rozpisu před-
nášek s anotacemi. Přednášejícího se navíc můžete po 
skončení přednášky na cokoli zeptat v textovém panelu 
otázek a odpovědí. 
Akci zorganizovalo Gymnázium Havlíčkův Brod za pod-
pory Krajské knihovny Vysočiny. Odkazy na všechny 
přednášky najdete na webových stránkách gymnázia 
www.ghb.cz pod odkazem Zůstaňte s námi po škole!

6. 5. 2021 Mgr. Aleš Říman
Uhrančivé i mrazivé nápady čtenáře detektivek
O detektivkách teoreticky bezúhonných, leč obtěžka-
ných vzkazy mezi řádky, o zločinech a Zločinech ve vy-
braných dílech Josefa Škvoreckého.

13. 5. 2021 Mgr. Jiří Rojka
Paradoxy nekonečna
O tom, kde se nekonečno v matematice vzalo, jak mu 
rozuměli naši předci a jak se dá, či nedá nekonečno  
měřit.

20. 5. 2021 Mgr. Marek Chvátal
Kraj, kde končí chleba a začíná kamení aneb Po čem tu 
na Havlíčkobrodsku šlapeme
O tom, jaké kameny tvoří okolí Havlíčkova Brodu, kde se 
vzaly a k čemu jsou. Pokusíme se o srozumitelný výklad 
geologie širšího okolí města bez obtížné odborné termi-
nologie.
27. 5. 2021 PhDr. Hynek Bouchal, Ph.D.
Příběh evropské vzdělanosti
Jaký je rozdíl mezi vzdělaností a nevzdělaností, svobo-
dou a nesvobodou? Jak to souvisí a s fanatiky a konspi-
rátory všech druhů a vyznání? Příběh evropské vzděla-
nosti vyprávěný na pomezí filozofie a pedagogiky nabízí 
inspirativní odpovědi na uvedené otázky.

Oslavy 200. výročí narození  
Karla Havlíčka Borovského 

odstartují 8. května
V tento den bude na Staré radnici zahájena výstava s ná-
zvem Místa spojená s Karlem Havlíčkem, jejímž téma-
tem bude význam Havlíčkova Brodu v havlíčkovské pa-
měti. Výstava potrvá do konce roku. Jejím pořadatelem 
je Muzeum Vysočiny a město Havlíčkův Brod.
Dále vás ve sváteční sobotu zveme na Promenádní 
koncert v parku Budoucnost. Tóny skladeb Pražského 
originálního synkopického orchestru se rozezní ze Šupi-
chova altánu v 11 hodin. Pokud si tento den budete chtít 
zpříjemnit procházkou, můžete si projít Cestu epigramů 
Karla Havlíčka Borovského, která bude 8. května ve měs-
tě zpřístupněna. 
Mapka trasy i brožura s uceleným programem oslav 
bude od května k dispozici na Turistickém informačním 
centru na Havlíčkově náměstí. 

Čtenářem roku se stal  
E-ČTENÁŘ František Jedlička

Krajská knihovna Vysočiny také letos ocenila svého nej-
lepšího čtenáře v soutěži Čtenář roku. Toto ocenění se 
uděluje každoročně v rámci Března – měsíce čtenářů, 
vždy v jiné kategorii, v minulých ročnících jsme tak od-
měnili nejmladšího čtenáře, čtenářky babičky, čtenáře 
muže – mistry četby, čtenáře učitele a další. V letošním 
roce jsme se zaměřili na největšího E-ČTENÁŘE. Stal se 
jím František Jedlička, který je dlouholetým čtenářem 
knihovny. Překvapivě to není příslušník mladé genera-
ce, ale nadšený čtenář z řad seniorů. Je velice aktivní, 
věnuje se vojenské historii, rád cestuje a samozřejmě 
také hodně čte. František Jedlička tímto postupuje do 
krajského kola, celostátní vítěz pak bude představen 
v přímém přenosu České televize v rámci předávání cen 
Magnesia litera 2021. 
Čtenáře roku vyhlašuje Krajská knihovna Vysočiny ve 
spolupráci se Svazem knihovníků a informačních pra-
covníků (SKIP).  Jana Fialová
 Krajská knihovna Vysočiny

28. květen bude patřit Noci kostelů
Noc kostelů to již tradiční akcí, která je příležitostí pozvat 
co nejširší veřejnost do kostelů a ve večerní a noční at-
mosféře nabídnout možnost setkat se s křesťanstvím 
prostřednictvím hudby, umění a zážitku. Letos je naplá-
nována na pátek 28. května.
Vizuální styl Noci kostelů 2021 je společný pro všechny 
zapojené země. Mottem je každý rok jiný biblický verš, 
jehož součástí je právě slovo ,,noc“. V letošním roce je 
to Žalm 104, verš 20, ve kterém se říká ,,Přivádíš tmu, 
NOC se snese, celý les se hemží zvěří“. Autoři motta se 
pokusili spojit téma Noci otevřených kostelů s tématem 
úcty k životnímu prostředí.
Obyčejný kostelík, malý kříž v polích někde za vsí, nebo 
kostel vtěsnaný mezi domy města vypráví příběhy o li-
dech, kteří jej z vděčnosti vybudovali. Je plný symbolů, 
moudrosti předků, zve ke chvále a spočinutí v tichu. Bo-
hužel ale zatím ani letos nevíme, v jakém rozsahu bude 
možno připravované programy uskutečnit. Aktuální 
program bude zveřejněn ve vývěskách a na webových 
stránkách církví, které se do akce Noc kostelů v našem 
městě letos připojí. Těšíme se na vás stejně, jako v pře-
dešlých letech.  
 Tým organizátorů Noci kostelů

Havlíčkobrodské fotostředisko vyhlásilo 
9. ročník soutěže Brody v Brodě

Letos organizátoři vyhlásili tři soutěžní kategorie, který-
mi jsou Krajina, Lidé a události a Architektura „Brod-
ska“ – tedy Českobrodska, Havlíčkobrodska, Uhersko-
brodska, Vyšebrodska a Železnobrodska. Fotografie 
přihlašujte až do konce září 2021 přes webové stránky 
www.fotobrody.cz, kde najdete i pravidla a informace 
o soutěži.

VyT H

V

vypni tyrana a staň se hrdinou

ČEZ Distribuce změnil způsob oznamování 
plánovaných odstávek elektřiny,  

papírová oznámení už nevyvěšuje
Papírová oznámení o plánovaných odstávkách 
elektřiny, na která byli občané zvyklí, ČEZ Dis-
tribuce od začátku letošního roku nevyvěšuje. 
Informace o plánovaných odstávkách naleznete 
na www.cezdistribuce.cz/odstavky a nadále jsou 
zasílány na dotčené obce k vyvěšení na úředních 
deskách a případně k další komunikaci dle míst-
ních zvyklostí. 
Pokud chcete mít o odstávkách neustále pře-
hled, zaregistrujte se na  
www.cezdistribuce.cz/sluzba.  
Informace vám tak budou chodit prostřednic-
tvím sms či e-mailu. 
Jediné, co musí zákazník zadat, je datum naro-
zení (u právnických osob IČO) a EAN kód. Tento 
jedinečný 18místný číselný identifikátor odběr-
ného místa nalezne zákazník na vyúčtování za 
elektřinu (faktuře). Zaregistrovaní zákazníci do-
stávají pro svá odběrná místa informace o plá-
novaných odstávkách dodávek elektřiny e-mai-
lem či SMS, a to nejpozději 15 dnů předem. 
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Povinnosti živnostníka podle nového zákona o odpadech
Od 1. 1. 2021 platí nový zákon o odpadech. Některé povinnosti se výrazně nemění 
a stále platí, že s odpady musí být nakládáno v souladu se zákonem o odpadech 
a pouze v zařízeních povolených pro nakládání s daným druhem a kategorií odpa-
dů, odpady musí být zařazeny podle Katalogu odpadů, soustřeďovány odděleně, 
zabezpečeny před odcizením nebo únikem a znehodnocením, které by zhoršovalo 
možnost využití. Živnostník, který produkuje komunální odpad, nebo odpad z obalů 
papíru, plastů, skla a kovů, může tyto odpady na základě písemné smlouvy s obcí 
předávat do obecního systému (dříve zapojení do systému města). Pokud živnostník 
předá do obecního systému veškerý komunální odpad, nemusí za něj vést průběž-
nou evidenci a neplní ohlašovací povinnost.

Nový zákon o odpadech ale zavedl pro živnostníka i nové povinnosti, které mají zvý-
šit zodpovědnost za jím produkované odpady:

v případě komunálního odpadu, který běžně produkuje, je povinen mít na jeho • 
předání zajištěnou písemnou smlouvu pro odpovídající množství ještě před jeho 
vznikem 
prokázat kontrolním orgánům, že předal odpad, který produkuje, v odpovídají-• 
cím množství v souladu se zákonem o odpadech
je povinen před ukončením činnosti provozovny předat odpady soustředěné • 
v provozovně do zařízení určeného pro nakládání s odpady, pokud povinnost 
nesplní do 60 dnů od ukončení činnosti, přechází tato na vlastníka objektu
v případě komunálních odpadů a odpadů z obalů, s výjimkou odpadů z domác-• 
nosti, je původcem těchto odpadů vlastník nemovitosti, kde vznikají, pokud tak 
vyplývá z písemné smlouvy s osobou, která je původcem těchto odpadů.

Živnostník musí mít tedy vždy uzavřenou písemnou smlouvu pro běžně produkova-
ný komunální odpad (směsný komunální, ale i plasty, papír, kovy,….) již před zahá-
jením vzniku odpadů pro odpovídající množství. Pro podnikatele s menším množ-
stvím komunálních odpadů může být výhodné přenést tuto povinnost na vlastníka 
nemovitosti, ve které má pronajatou kancelář, místnost, sklad. Pak musí mít s vlast-
níkem nemovitosti o tomto přechodu vlastnictví a původcovství odpadů uzavřenou 
písemnou smlouvu (lze např. uvést i v nájemní smlouvě). Vlastník objektu pak zajistí 
podnikatelskou popelnici sám a odpady do ní mohou ukládat smluvní podnikatelé 
z nemovitosti. Další možností je na základě písemné smlouvy předávat odpady do 
obecního systému (v našem městě smlouvy uzavírají Technické služby Havlíčkův 
Brod, a to jen pro obalové odpady ukládané do separačních kontejnerů). 
V případě kontroly musí živnostník předložit, jak má zajištěno nakládání s komunál-
ními odpady a dalšími odpady z podnikatelské činnosti. Pro komunální odpady musí 
doložit buď smlouvu o přechodu původcovství odpadů s majitelem nemovitosti, 
kde podniká, nebo smlouvu o předání odpadu do obecního systému. Pokud uzavřel 
sám písemnou smlouvu s odběratelem odpadu, pak doloží doklady (např. vážní líst-
ky, průvodky, faktury) o předání odpadu v odpovídajícím množství.
Nedodržování těchto povinností je možné trestat pokutou až do výše 1 mil. Kč. 
Obce i kontrolní orgány mají zkušenosti, že někteří živnostníci zneužívají obecní sys-
tém nakládání s odpady. Zejména vyhazují do barevných separačních kontejnerů 
vytříděné odpady z podnikatelské činnosti nebo do občanské popelnice vyhazují 
i podnikatelský odpad. Podle nového zákona nebude dostačující omezené množství 
dokladů o předání odpadu smluvnímu odběrateli za rok, pokud komunální odpad 
vzniká pravidelně. Připravil odbor ŽP

Káně lesní je ptákem roku 2021, na Vysočině se objevuje  
v hojném počtu

Česká společnost ornitologická vyhlásila ptákem roku 2021 káni lesní. Jde o našeho 
nejhojnějšího dravce, který je častým obyvatelem záchranné Stanice Pavlov. „Jen za 
loňský rok jsme pečovali o 24 kání, všechna mláďata a pět dospělých kání se nám 
podařilo vychovat a vypustit zpět do volné přírody a o dalších pět se stále staráme,“ 
informoval ředitel záchranné Stanice Pavlov Zbyšek Karafiát. 
Nejčastěji se do stanice dostávají káně lesní, které srazilo auto, nebo se popálily na 
drátech elektrického vedení. Přitom statistiky uvádějí, že na sloupech elektrického 
vedení se v Česku spálí mezi 40 až 50 tisíci kání lesních ročně. Běžnými případy jsou 
také mláďata vypadlá z hnízda. Pokud mají ptáčata nedostatek potravy, často se 
mezi sebou v hnízdě perou a vyhazují z hnízd. „Nalezená mláďata se nám úspěšně 
daří vracet do volné přírody, horší je to s popálenými káněmi, kde je pravděpodob-
nost mnohem menší. U srážky s autem záleží případ od případu, důležité je, jak 
konkrétně je dravec zraněný,“ doplňuje Zbyšek Karafiát.

Kůrovcová kalamita mění životy kání
Káně se v posledních letech významně potýkají s důsledky kůrovcové kalamity. 
Hnízdí totiž na okraji lesa a v korunách stromů si staví hnízda. Jak se stromy kácí, 
míst na stavbu hnízd ubývá. Přesto je káně lesní v Česku i v Evropě nejrozšířeněj-
ším a nejpočetnějším dravcem. Podle posledních odhadů hnízdí v Česku 11–14 tisíc 
párů kání lesních. Jde ale pouze o část celkové populace, kam musíme přičíst ještě 
vyvedená mláďata a dospělé ptáky, kteří nehnízdí, nebo ty, které protahují či jsou 
z oblastí ze severu a u nás pouze zimují. Právě v zimě je nejčastěji uvidíte podél cest, 

kde se přiživují na auty sražených živočiších. Nejen v příkopech pak bystří velmi ob-
líbené hraboše, a jsou tak účinnými pomocníky zemědělců redukující stavy těchto 
hlodavců při jejich přemnožení.

Káně je výborný stratég
Ornitologové zdůrazňují, že káni se daří dobře přežívat. Žádný jiný dravec není li-
dem blíže než právě káně. Jde o dokonale přizpůsobivý druh, který si vyvinul skvělé 
strategie, jak prosperovat v krajině pozměněné člověkem. Tělo má dokonale přizpů-
sobené k plachtění, a navíc dokáže potravu trávit efektivněji než někteří jiní dravci. 
„Denně potřebuje pozřít kořist o váze odpovídající asi 10 až 15 % její hmotnosti, 
zatímco sokol, krahujec či jestřáb potřebují přibližně 20 až 25 %. Kuriozitou je, že 
například v Anglii káně dokáže v zimě přežít jen na žížalách, i když jich musí zkon-
zumovat kolem stovky denně,“ říká Petr Voříšek, autor odborných publikací o káni 
z České společnosti ornitologické.
Titul pták roku uděluje Česká společnost ornitologická (ČSO) obvykle druhům, které 
lidé znají ze svého okolí. Titul přebírá od jiřičky obecné, ptáka roku 2020.
Více informací: Ing. Zbyšek Karafiát, Ph.D., ředitel Záchranné stanice Pavlov, 
tel. 734 309 798-
Tisková zpráva připravena částečně z podkladů tiskové zprávy Pták roku 2021: káně 
lesní (Věra Sychrová, Česká společnost ornitologická).
 www.stanicepavlov.cz
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Osobnost měsíce
Zdeněk Švec

Zdeněk Švec je neodmyslitelně spjatý nejen s Havlíčkovým Brodem, ale 
i s řecko-římským zápasem. K zápasení se dostal náhodou jako náctiletý 
a stala se z něj láska na celý život i jeho hlavní pracovní náplň.
„Zápasit jsem začal až ve třinácti,“ uvádí pan Švec. „Chodil jsem na 
Štáflovku, kde byla ukázka zápasu. Skoro všechny kluky to chytlo, tak-
že se nás do toho tehdy pustilo docela hodně. Do té doby jsem spíš 
lítal po venku, hrál občas hokej nebo fotbal, ale nic organizovaného.“ 
Tréninky byly tehdy založeny spíše na dobrovolnosti, svému trenérovi, 
panu Červínkovi, tykali a říkali mu táta a pohyb je zkrátka bavil. Ani 
pozdní začátek tehdy nebyl neobvyklý. Mnozí sportovci i tak dokázali 
dosáhnout výborných výsledků. Zdeněk Švec se stal mistrem repub-
liky, přesto skromně říká, že až tak velkých úspěchů nedosahoval, 
a proto se rozhodl stát trenérem, i z pocty k svému vlastnímu trenéro-
vi. Nechtěl, aby se v Brodě přestalo zápasit.

Ačkoliv sám začínal poměrně pozdě, dnes je vše jinak: „Je ideální, aby 
děti začaly s pohybem co nejdříve, my na zápase máme i předškoláky. 
Děti se méně hýbou, a pokud je rodiče nepřivedou na nějaký kroužek, 
dost často pohybu nedají vůbec nic,“ popisuje aktuální situaci. Ačkoliv 
zápas zní jako něco nebezpečného, pan Švec vysvětluje, že tomu tak 
není: „Všechno má svá pravidla a sportovci mají ohromnou průpravu, 
která v jiných sportech často chybí. Trénujeme obratnost, rychlost, 
techniku i výbušnost. Zranění nejsou častá a jsou stejná, jako u jiných 
sportů, sem tam nějaká odřenina nebo modřina… Nic, co by se nedělo 
třeba i na fotbale.“ 

Velkou výhodou zápasení je i poměrně nízká finanční náročnost. 
„Když dítě začíná, stačí kecky s bílou podrážkou a tepláky,“ směje se 
pan Švec. Pokud sportovec u zápasení zůstane, potřebuje závodní 
dres a speciální boty, jiná výbava není nutná. Do sportu je však tře-
ba investovat čas. „S malými dětmi trénujeme jen párkrát do týdne, 
ale pokud starší chtějí něčeho dosáhnout, musejí se víc snažit. Je to 
stejné jako s chozením do školy. Kdyby tam chodili dvakrát třikrát do 
týdne, tak z nich taky nic nebude,“ podotýká Zdeněk Švec. Důležitá je 
i výživa. Pan Švec doporučuje ovoce, zeleninu nebo ryby. Zároveň však 
odrazuje od chemických přípravků „Je spousta povolených přípravků 
na zvýšení výkonnosti nebo svalové hmoty. Já od toho však kluky od-
razuju, zatěžuje to játra a nemyslím si, že je to dobrá cesta.“ Zápasení 
je specifické i v tom, že si sportovec musí hlídat váhu, aby splnil svoji 
váhovou kategorii. „Proto nehrozí, že se před závodem sportovec opi-
je nebo si zajde na nějakou tučnou večeři,“ směje se pan Švec.

Pro úspěch je, jako v každém sportu, důležitá disciplína a píle. Talent 
je taky důležitý, podle pana Švece ale není zdaleka všechno. „Často 
stane, že talentované děti se tolik nesnaží, jsou zvyklé, že jim to jde 
samo a vyhrávají bez většího úsilí. Pak ale ti, co mají talentu trochu 
méně, je dostihnou svojí pílí a vytrvalostí a třeba je i začnou porážet. 
A může se stát, že ten talentovaný to neunese.“ Podstatná je také sou-
těživost a touha vyhrát, i vlastní iniciativa. „Pokud dítě sedí na lavičce 
a nezačne trénovat, dokud mu to neřeknete a naopak zmizí v šatně 
okamžitě, jak ohlásíte konec, není to asi úplně to pravé.“ Ačkoliv je 
pan Švec pyšný na úspěchy svých sportovců, říká, že hlavní pro něj 
je, že jim dává důležitou průpravu do života. „Každý si tu svůj úspěch 
vydře sám, svou vlastní pílí a snahou. To je něco, co se jim později hodí 
i v práci nebo podnikání, nebo třeba i v jiných sportech.“
S covidovou dobou samozřejmě přišla omezení, která se zápasníků 
dotkla. „Snažíme se zůstat v kontaktu a motivovat je k pohybu i tak. 
U dospělých je to něco jiného, ti jsou schopni trénovat sami. Ale 
u mladších je nějaké vedení většinou třeba.“
A jak si udržet fyzickou formu a dobrou náladu i při lockdownu? „Já 
bych poradil lidem, ať chodí na procházky, ale ti, co mě znají, se bu-
dou smát, když vědí, že všude jezdím autem. Tak co já mám co radit,“ 
směje se pan Švec. „Podle mě je hlavní nějaký ten pohyb a zkrátka 
nepanikařit,“ uzavírá pozitivně.
 Tereza Exnerová
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Od každého trochu
Knihy všude, kam se podíváš

Tiskařské řemeslo má v Havlíčkově Brodě dlouhou tradici. Podle rodinných záznamů 
kutnohorského knihti skaře Franti ška Procházky zahájila 15. 5. 1850 v tehdy Němec-
kém Brodě provoz první ti skárna.
Přímým pokračovatelem úctyhodné tradice v novodobé historii je společnost Tiskár-
ny Havlíčkův Brod a.s. Firma, která v příští m roce oslaví 30 let svého trvání, drží po 
celou dobu primát největšího výrobce knih na Vysočině. Za uplynulých dvacet devět 
let jich brodská ti skárna vyrobila 170 milionů. Naprostá většina, přibližně devadesát 
procent produkce, byla napsána v českém jazyce a ke čtenáři obvykle putovala pro-
střednictvím knihkupectví.
Před několika dny byl zveřejněn výzkum Národní knihovny o čtení v čase koronavirové 
pandemie. Ačkoliv se kvůli zavřeným kamenným knihkupectvím změnila cesta knih ke 
čtenářům, nepřekvapí, že došlo k nárůstu zájmu o čtení knih. Výrazně více pak u těch, 
kteří se čtení věnují pravidelně. Z jiných výzkumů víme, že Češi patří mezi nejakti vněj-
ší čtenáře v Evropě. S oblibou zakládáme domácí knihovny, máme v nich stati sti cky 
průměrně 246 knih. A odhadem každá sedmá má v ti ráži uvedeno… vyti skly Tiskárny 
Havlíčkův Brod a.s.
Zavření knihkupectví z rozhodnutí  vlády v březnu loňského roku bylo šokem pro celý 
knižní trh. Knihy cestovaly ke čtenáři především prostřednictvím on-line prodejních 
kanálů. Situace po roce trvání pandemie má daleko k normálu, přesto Tiskárny Havlíč-
kův Brod a.s. zvládly tí živou situaci překvapivě dobře. S nadějí a opti mismem hledíme 
k oživení ekonomiky, které nastane po skončení pandemie. Abychom byli dobře při-
praveni, rozšiřujeme tým pro dokončující zpracování o nové pracovní pozice v kni-
hárně. Jak pravil Albert Einstein, „uprostřed každého problému se nachází příležitost.“
 Petr Kletečka, Tiskárny Havlíčkův Brod

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, Turisti ckém 

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 výti sků: 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 
Turisti cké 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

Největší výrobce knih na Vysočině
rozšiřuje svůj tým pro dokončující zpracování  

a nabízí pracovní pozice

knihařský dělník 
knihařská dělnice

Podílejte se s námi na vzniku věcí,  
které mají duši.

Možnost profesního růstu. 

TISKÁRNY HAVLÍČKŮV BROD, a. s.
E-mail pro zaslání životopisu: thb@thb.cz

Bližší informace: 
Anna Šubrtová, tel.: 569 664 117

w w w.thb.cz

AZ Centrum – SVČ Havlíčkův Brod
Od pátku 28. května do neděle 30. května pořádá příspěvková organizace AZ CEN-
TRUM Havlíčkův Brod festi val volného času s názvem Procházky Budoucností  
od A do Z, který přímo navazuje na tradici Dne dětí  a chtěl by rozšířeným progra-
mem všem dětem a rodičům nabídnout možnost nového nadechnutí  v podobě 
soutěží a her, ale i zajímavých workshopů, které nastí ní nové směřování organiza-
ce. Těšit se můžete také na kapelu pro děti , skákací hrad, turnaj v šachách pod so-
chou Karla Havlíčka Borovského a další venkovní program. (Pozn.: Vše v podobě, 
kterou bude umožňovat daná epidemiologická situace).
Stále platí  nabídka letních táborů na stránkách www.azcentrumhb.cz v sekci 
Tábory, kde zbývá ještě pár volných míst.
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Stolní tenisté HB Ostrov v semifinále extraligy
Havlíčkobrodští stolní tenisté pokračují v cestě k mistrovskému titulu. 
V základní části extraligy mužů zaznamenali osmnáct vítězství a ani 
jednu prohru. V podobném stylu pokračovali i ve čtvrtfinále play-off, 
ve kterém narazili na SKST Stavoimpex Hodonín. V domácím prostředí 
zvítězili 3:1, ve druhém utkání na půdě soupeře slavili svěřenci trenéra 
Bohumila Vožického výhru 3:0 a postup do semifinále. V tom brod-
ským stolním tenistům stál v cestě za titulem tým TTC Ostrava ENFI-
REEX (hrálo se po uzávěrce tohoto vydání). Finálová série Extraligy ve 
stolním tenise mužů odstartuje 12. května, druhý duel je na programu 
14. a případné třetí utkání se odehraje 16. května.
 Foto: Jaroslav Loskot

Zápasníci Varga a Novák bojovali o kvalifikaci na olympiádu
V Budapešti se konala evropská kvalifikace o postup na olympijské hry 
do japonského Tokia. V náročném turnaji (v každé hmotnostní kate-
gorii postupují jenom první dva) reprezentovali Českou republiku dva 
broďáci – Oldřich Varga a Petr Novák. 
Oldřich Varga si v prvním kole jednoznačně poradil s norským repre-
zentantem Andreasem Kure, kterého vybodoval před časovým limitem 
11:0. Ve druhém kole zápasil s francouzským reprezentantem Evrikem 
Nikoghosyanem, kterého porazil 3:2 na body. V semifinálovém utkání, 
které bylo rozhodující pro vybojování letenky na OH narazil na medai-
listu z evropských žíněnek Chorvata Bozo Starcevice. Varga nakonec 
po těžkém a vyrovnaném boji toto utkání prohrál 1:3 na body. 
V hmotnosti do 87 kg se Petru Novákovi nezadařilo hned v prvním 
utkání s Italem Fabiem Parisi, když po chybě v parteru prohrával 0:7 
na body. Petr se ale nevzdal a po závěrečném finiši utkání dotáhl na 

konečných 6:7 což nestačilo na další postup a z evropské kvalifikace 
byl vyřazen v prvním kole. 
Oba zápasníky ještě čeká poslední světová kvalifikace na začátku květ-
na v bulharské Sofii, kde se pokusí ještě probojovat na OH do Tokia. 
I z této světové kvalifikace postupují první dva finalisté. 
Na začátku dubna se na 180 zápasníků sjelo na mezinárodní zápasnic-
ké soustředění do chorvatské Poreče. Mezi juniory a muži z patnácti 
států nechyběli ani havlíčkobrodští zápasníci. Z juniorů to byli Michal 
Zelenka, Jiří Čapek a Artur Sarkisjan, z mužské kategorie Varga Oldřich. 
Z pracovních povinností se soustředění nemohl zúčastnit Petr Novák 
a kvůli zranění Marcel Albini.

Havlíčkův Brod bude v létě hostit softbalové  
Mistrovství Evropy juniorů a kadetů 

Po úspěšně zvládnutém MS mužů v roce 2019 stojí před havlíčkobrod-
skými Hrochy další pořadatelská výzva. V termínu 11.–17. července 2021 
jim ESF přidělila ME juniorů do 18 let a ME kadetů do 15 let. Jedná se 
o jedenáctou mezinárodní akci, kterou bude havlíčkobrodská Hippos aré-
na hostit. Shodou okolností to bylo právě ME juniorů, které před 15 lety 
jako premiérový mezinárodní turnaj, mohli softbaloví fanoušci v Havlíč-
kově Brodě vidět. Hippos aréna se stala pro ČSA i ESF osvědčenou adre-
sou a během zmíněných patnácti let v ní byla k vidění celá řada dalších 
softbalových akcí. Třikrát Havlíčkův Brod hostil ME mužů, dvakrát zápasy 
Světového poháru, jednou ME žen do 22 let, jednou Pohár vítězů pohárů 
a rovněž se zde hrálo mužské exhibiční utkání mistrů světa z Nového Zé-
landu s výběrem Evropy. Vše vyvrcholilo v roce 2019 pořádáním MS mužů, 
které poprvé hostil evropský kontinent a ČR a které důkladně prověřilo 
pořadatelský tým místního klubu.
Přípravy na letní kontinentální šampionát jsou v plném proudu. O medai-
le bude bojovat devět týmů a oba české výběru budou v roli největších 
favoritů obhajovat tituly z předchozího mistrovství. Dá se očekávat, že se 
v domácím prostředí představí i řada místních Hrochů, kteří mají v mládež-
nických reprezentacích pravidelně silné zastoupení. 
V Havlíčkově Brodě by opět mohly být v blízké budoucnosti k vidění i zápa-
sy MS mužů. V současné době je brodská Hippos aréna horkým kandidá-
tem na pořadatelství jedné ze tří šestičlenných základních skupin, které se 
bude hrát v roce 2024. Hrálo by se pouze v Havlíčkově Brodě a samozřej-
mě za účasti českého národního týmu. 
Velkou zásluhu na tom, že se v Havlíčkově Brodě pořádají mezinárodní 
akce pravidelně, má samozřejmě Kraj Vysočina, město Havlíčkův Brod, 
mateřská TJ Jiskra a generální partneři klubu firmy Chládek a Tintěra, Cho-
těbořské strojírny a pivovar Rebel Havlíčkův Brod. Díky mimořádné pod-
poře těchto subjektů patří dnes Hippos aréna k nejlepším softbalovým 
stánkům v Evropě, a i proto bývá kandidatura Havlíčkova Brodu pravidelně 
úspěšná.

Tomáš Souček podruhé Fotbalistou roku
Odchovanec havlíčkobrodského Slovanu Tomáš Souček obhájil loňské 
premiérové vítězství a znovu získal titul Fotbalista roku 2020. Anketu, ve 
které o pořadí rozhodují členové fotbalové akademie, havlíčkobrodský 
rodák suverénně ovládl. Před druhým Vladimírem Coufalem měl šest-
advacetiletý záložník West Hamu náskok 525 bodů. „Anketa Fotbalista 
roku je v Česku největším individuálním oceněním a je pro mě obrov-
skou ctí, že jsem ji vyhrál podruhé za sebou. Vždy jsem byl tím, kdo si víc 
cení týmových ocenění, ale tým tvoří právě individuality. Jsem moc rád, 
že mě lidi volili, a děkuju jim za to,“ uvedl Souček pro FAČR.
 
 Stránku připravil Ondřej Rázl
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Slovo zastupitele
Vážení spoluobčané,
v letošním roce slavíme 200 let od narození Karla 
Havlíčka Borovského, uplyne 170 let od jeho de-
portace do Brixenu a připomínáme si i 165 let od 
jeho úmrtí. Kulatá výročí rodáka z nedaleké Boro-
vé a jednoho z nejvýznamnějších obyvatel našeho 
města bude v průběhu letošního roku připomínat 
celá řada akcí. Havlíček byl nejen spisovatelem, 
básníkem a politikem, ale také novinářem a vyda-
vatelem.
Akcí, která našeho významného občana připomí-
ná každoročně (letos to bude už po sedmnácté), 
je Letní žurnalistická škola Karla Havlíčka Borovské-
ho. Jejím smyslem je nejen připomínat osobnost, 
po které je pojmenované naše město, ale zejmé-
na šířit odkaz zakladatele české žurnalistiky. Toho, 
který se nebál ostře kritizovat vládu, byl mistrem 
satiry a nenechal se odradit pronásledováním ani 
zastrašováním.
Myslím, že Havlíčkovy hodnoty a jeho odkaz jsou 
v této době ještě aktuálnější, než tomu bylo v mi-
nulosti. V době, kdy jsou média a novináři často ter-

čem nepodložené kritiky z nejvyšších míst. V době, 
kdy se někteří představitelé vrcholné politiky snaží 
o zpolitizování veřejnoprávní České televize, kdy 
je řada dalších médií politiky a lidmi s politickými 
ambicemi vlastněna.
Těší mě, že město, které nese Havlíčkovo jméno, 
dál hraje významnou roli v českém mediálním pro-
středí. Brodskou školou za šestnáct ročníků prošlo 
několik stovek mladých lidí, kterým tento projekt 
otevřel dveře do světa žurnalistiky.
V Havlíčkově Brodě se díky týmu pořadatelů okolo 
Milana Pilaře naučili dělat novinářské řemeslo po-
ctivě a nestranně, škola jim navíc každoročně do-
dává i cenné historické souvislosti a společensky 
kulturní kontext, se kterým by novináři měli praco-
vat. Řada absolventů „Havlíčkovy školy“ dnes pra-
cuje v prestižních českých médiích, jako je Česká 
televize, Český rozhlas nebo DVTV, a snaží se tak 
udržovat úroveň české žurnalistiky na havlíčkovské 
úrovni.
 Ondřej Rázl
 zastupitel města

Jak odolat nástrahám elektrošmejdů
Pozor na smlouvy uzavírané s dodavateli energií po telefonu
Smlouvu o dodávkách elektřiny či plynu lze uzavřít i ústně, čehož hojně využívají někte-
ří dodavatelé. V současné době ovlivněné pandemií onemocnění covid-19 převažuje 
oslovení potencionálního klienta prostřednictvím telefonického hovoru. Nezřídkakdy 
během něho dochází k tomu, že spotřebitel ani neví, že novou smlouvu, případně do-
datek k ní uzavřel slůvkem „ano“, jímž reagoval na otázku dodavatele. Jindy je k pod-
pisu dotlačen kurýrem, který doveze po telefonickém rozhovoru listinnou podobu 
smlouvy a trvá na jejím okamžitém podpisu. Jak se v takovém případě bránit?
Vše může začít zcela nevinně. Dodavatel vám zavolá s tím, že ho zajímá, zda jste spoko-
jeni s obdrženým vyúčtováním spotřebovaných energií. Odpovíte, že ano. Poté násle-
duje otázka ohledně spokojenosti s vaším stávajícím produktem. Telefonní operátor 
vám následně nabídne, že je k dispozici jiný produkt, který je pro vás vzhledem ke 
spotřebě výhodnější, a ušetří vám tak několik stovek či i tisíce korun ročně. Pokud 
budete s novým produktem souhlasit, změníte smlouvu. Ovšem o podmínkách této 
nové smlouvy v daném okamžiku nic nevíte. Může například dojít ke změně trvání 
smlouvy z doby neurčité na určitou. Ze smlouvy sjednané na dobu určitou přitom 
nebývá tak jednoduché se vyvázat, navíc je často spojená s několikatisícovou smluvní 
pokutou za její předčasné ukončení.
Někteří dodavatelé si spotřebitele „pojistí“ tak, že po telefonátu vyšlou kurýra se 
smlouvou, který trvá na jejím podpisu s argumentací, že již přece spotřebitel smlouvu 
telefonicky uzavřel a podpis je pouhou formalitou.
Jak se takové smlouvy zbavit, jestliže zjistíte, že jste se unáhlili? Jak pro smlouvu sjed-
nanou po telefonu, tak podepsanou kurýrovi platí, že od ní lze jako od smlouvy uza-
vřené na dálku nebo mimo obchodní prostory dodavatele odstoupit ve lhůtě 14 dnů 
od jejího uzavření. Přičemž tato lhůta se prodlužuje o dobu, po kterou nebyl spotře-
bitel o právu na odstoupení poučen, maximálně o jeden rok. Nestihnete-li včas od 
smlouvy odstoupit, můžete ji ještě vypovědět ve lhůtě 15 dní od zahájení dodávek, 
jestliže jste smlouvu uzavřeli s novým dodavatelem energií.
Užitečné může být pořízení si nahrávky rozhovoru s dodavatelem. Řada lidí stále žije 
v přesvědčení, že hovory si nelze nahrávat. Ovšem pokud má nahrávka později sloužit 
jako důkaz o tom, že jste smlouvu neuzavřeli, je to přípustné. Přiveze-li vám smlouvu 
kurýr, který trvá na podpisu, můžete argumentovat tím, že na vás byl vyvíjen nátlak, 
čímž se dodavatel dopustil užití zakázaných agresivních praktik. Stejně tak je nekalou 
praktikou neseznámení se všemi podmínkami smlouvy uzavírané přes telefon. Za to 
může být dodavateli energií uložena pokuta až několik miliónů korun od Energetické-
ho regulačního úřadu.
Ani hrozba vysokých pokut však některé dodavatele od tohoto jednání neodradí. Je 
proto důležité, aby se spotřebitelé bránili. Přesto je mnoho spotřebitelů, kteří si řek-
nou, že udělali chybu a za chyby se platí. To ovšem nahrává dodavatelům energií, kteří 
zakázané nekalé praktiky dále využívají vůči dalším spotřebitelům.
Pomoci spotřebitelům před nepoctivými dodavateli energií by měla novela energetic-
kého zákona, která je právě projednávána Poslaneckou sněmovnou. Novela posiluje 
ochranu spotřebitelů například tím, že rozšiřuje právo ukončit smlouvu bez peněži-
té sankce. Co se týče smluv uzavíraných po telefonu, zavádí povinnost bezodkladně 
předložit zákazníkovi jejich písemné vyhotovení. Ovšem ani ta nejlepší právní úprava 
nepomůže, pokud se spotřebitelé nebudou svých práv dovolávat.
Jedním z míst, na které se můžete v případě problémů či dotazů obrátit, je spotřebi-

telká poradna společnosti DTest na tel. čísle 299 149 009. Poradci jsou připraveni vám 
pomoci každý všední den od 9.00 do 17.00 hod.
 Za využití informací z www.dtest.cz připravila Alena Doležalová

Strážníci zajistili sprejera, vybral si místo hlídané kamerovým 
systémem

Koncem března se podařilo strážníkům městské policie bezprostředně po činu zajistit 
sprejera, který „zkrášloval“ naše město. Pro sprejování na zeď prodejny potravin si 
vybral místo hlídané kamerovým systémem. Zadržený mladík se k činu přiznal. V sou-
časné době probíhá vyšetřování Policií ČR, která jeho jednání konkretizuje.

Pro naše bezpečí

Inzerce

Řádková inzerce
• KD Ostrov nabízí kancelářské prostory k pronájmu. Možnost i na služby – kadeřnic-
tví, masáže (přívod vody). Centrum města, parkování. Info – 606 083 818.

Očkování proti COVID-19 ve zkratce
Očkovací centrum se v Havlíčkově Brodě nachází v areálu nemocnice v budově 
onkologie a je v provozu sedm dní v týdnu. Zdravotníci očkují pouze druhem vak-
cíny, 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 cent-
rum. Více informací k očkování hledejte na www.ockovanivysocina.cz. 
Registrace pro zpřístupněné skupiny osob na https://registrace.mzcr.cz/.

ANGLIČTINA – NĚMČINA, Tomáš Dymáček, T.Dymacek@seznam.cz, 702 030 886
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Cyklostezka podél řeky Sázavy  
za hotelem Slunce, Havlíčkův Brod

Významnou část nákladů na vybudování 
další části cyklostezky s asfaltobetonovým 
povrchem podél levého břehu řeky Sázavy 
pokryla dotace ze Státního fondu dopravní 
infrastruktury. Díky tomuto úseku vznikla 
v zastavěném území města ucelená trasa 
pro pěší a cyklisty. Nový úsek dlouhý zhru-
ba 300 m spojuje stávající cyklostezku podél 
řeky za katastrálním úřadem a cyklotrasu ve-
doucí po místní komunikaci od kostela sv. Ka-
teřiny k mostu u Rica. Součástí stavby jsou 
dvě mostní konstrukce. Kromě dřevěné lávky 
přes potok Žabinec je na trase stezky u kos-
tela sv. Kateřiny umístěna betonová lávka 

nad řekou Sázavou. Vybudováním cyklostez-
ky došlo ke zvýšení bezpečnosti dopravního 
provozu na místních komunikacích. 

Náklady
Celkové náklady projektu 24 710 000 Kč
Výše dotace 12 627 000 Kč

Rekonstrukce chodníků  
v lokalitě Výšina

V rámci výzvy MAS Královská stezka s vazbou na 
Integrovaný regionální operační program EU po-
dalo město loni dvě žádosti o dotaci na opravu 
chodníků v lokalitě Výšina. Projekty jsou zamě-
řené na zvýšení bezpečnosti chodců a zajištění 
plynulosti dopravy. Stávající chodníky jsou ve 
špatném technickém stavu a nesplňují základní 
bezbariérové požadavky. Nově dojde k výmě-
ně skladby chodníků, osazení nových obrub 
a pokládce zámkové dlažby. Chodníky budou 
opatřeny varovným pásem ze slepecké dlažby 
a přirozenou vodící linií, vznikne i nové místo pro 
přecházení. Prostranství doplní zeleň a parkové 
lavičky. Práce potrvají do července 2021. 

Náklady
Předpokládané celkové výdaje 4 562 000 Kč
Předpokládaná výše dotace 4 165 000 Kč

Regenerace sídliště – Doprava v klidu, 
ul. Ledečská

V průběhu realizace projektu, který je spo-
lufinancován Státním fondem podpory in-
vestic, bude vybudováno 97 šikmých a kol-
mých parkovacích stání včetně rekonstrukce 
chodníků a příjezdové komunikace. Pro od-
vod dešťové vody z parkovacích stání bude 
sloužit nová retenční nádrž. V rámci celkové 
úpravy území bude rekonstruováno veřejné 
osvětlení a bude provedena nová výsadba 
zeleně. Předpokládané ukončení projektu je 
v srpnu 2021.

Náklady
Předpokládané náklady 20 320 000 Kč
Předpokládaná výše dotace 6 000 000 Kč

Oprava povrchu komunikace  
pro cyklisty v k. ú. Klanečná

Město Havlíčkův Brod podalo v roce 2020 
žádost do Fondu Vysočiny o poskytnutí do-
tace na opravu povrchu nezpevněné cesty 
určené pro cykloturistiku vedoucí mezi obce-
mi Okrouhlice a místní částí Klanečná. Díky 
této plánované opravě mohla být přesunuta 
páteřní cyklotrasa KČT č. 19 na více bezpeč-
nou a méně frekventovanou komunikaci. 
Cyklotrasa č. 19 nyní vede od křižovatky za 
obcí Poděbaby, přes Klanečnou až k místu 
napojení na stávající trasování za obcí Vadín. 
V rámci dotačního projektu bude opraven 
povrch přibližně 260 m dlouhého úseku, při 
kterém dojde k výměně nezpevněného kry-

tu za zpevněný s penetračním makadamem. 
Stavební práce jsou plánovány na měsíc čer-
ven 2021.

Náklady
Celkové předpokládané náklady 955 000 Kč
Dotace z Fondu Vysočiny 473 000 Kč

Dotační projekty v roce 2020
Oblast: Doprava, mobilita
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Hospodaření v lesích
Technické služby Havlíčkův Brod žádaly ve 
spolupráci s městem Havlíčkův Brod o pří-
spěvky na hospodaření v lesích. Z dotačních 
programů Ministerstva zemědělství a Kraje 
Vysočina byly v průběhu roku poskytnuty pří-
spěvky na výsadbu dřevin, stavbu oplocenek, 
ožínání, štěpkování klestu a na zmírnění do-
padů kůrovcové kalamity. Získané prostředky 
přispívají ke snížení ohrožení lesů a ke zlepše-
ní stavu a funkce lesů. 

Náklady
Výše příspěvku 25 822 000 Kč

Protipovodňová opatření pro město  
a ORP Havlíčkův Brod 

S podporou Operačního programu životního 
prostředí EU byl loni v rámci projektu „Protipo-
vodňová opatření pro město a ORP Havlíčkův 
Brod“ dokončen povodňový informační systém, 
jenž splňuje náročné požadavky na varování oby-
vatelstva. Kromě zpracování digitálního povod-
ňového plánu (s vazbami na plány Kraje Vysoči-
na, ORP Havlíčkův Brod a dalších obcí ve správní 
působnosti ORP) byl pořízen lokální varovný a vý-
stražný systém pro informovanost obyvatel před 
možnými povodněmi. V rámci lokálního výstraž-
ného systému byly instalovány i dva srážkoměry 
v místních částech Zbožice a Suchá a vodočetná 
lať na řece Sázavě v blízkosti Kalinova nábřeží. 

Náklady
Celkové náklady projektu 2 660 000 Kč
Výše dotace 1 862 000 Kč

Rekonstrukce rybníků
S podporou Ministerstva zemědělství bu-
dou v následujících letech rekonstruovány 
3 rybníky. Díky úspěšným žádostem o dotace 
podaným v roce 2020 se dočkají odbahně-
ní, opravy břehů a hrází, nových výpustných 
zařízení a bezpečnostních objektů 2 rybníky 
v extravilánu Perknova, a to na p. č. 569/2 
a p. č. 454. K posílení přítoku posledně jme-
novaného bude navíc vybudována nová 
malá vodní nádrž o vodní ploše 503 m2. Třetí 
nádrží, která projde stejnou rekonstrukcí, je 
malá vodní nádrž v Termesivech napájená 
Termesivským potokem.
Projekty jsou realizovány za účelem akumu-
lace, retence a vzdouvání povrchových vod, 

revitalizace krajiny, rekreace a extenzivního 
rybochovu.
Foto: Malá vodní nádrž v Termesivech

Náklady
Celkové předpokládané náklady 
(všechny projekty) 9 990 000 Kč
Předpokládaná výše dotace 5 041 000 Kč

Liniová výsadba 
Pomocí finančního příspěvku z Programu 
péče o krajinu, financovaného Ministerstvem 
životního prostředí ČR, byla realizována ne-
pravidelná výsadba stromů a keřů v lokali-
tě Perknov a v Havlíčkově Brodě za čerpací 
stanicí směrem na Ždírec nad Doubravou. 
Vysázeny byly břízy, duby, jabloně, třešně, 
švestky, hrušně, šípky, trnky a hlohy. Cílem 
projektu bylo zmírnit negativní projevy větr-
né eroze, zadržet povrchovou vodu v přírodě 
a zachytit smyté zeminy. Realizací výsadby 
dojde k nárůstu potravní a stanovištní nabíd-
ky pro volně žijící živočichy.

Náklady
Celkové náklady projektu 545 500 Kč
Výše dotace 384 100 Kč

Dotační projekty v roce 2020
Oblast: Životní prostředí, zemědělství
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Společenská rubrika, křížovka

Brodská miminka narozená od 18. 3. do 14. 4. 2021
18. 3. Matoušek Ondřej • 23. 3. Kutlvašrová Eva • 25. 3. Landa Tobiáš, Petrová Karolí-
na, Zohorna Dominik • 28. 3. Kubát Matěj • 29. 3. Svobodová Adéla • 30. 3. Fogašo-
vá Sophie Lea, Málek Vojtěch • 1. 4. Langpaulová Evelin • 3. 4. Horynová Sofi e • 8. 4. 
Baše Sofi e • 10. 4. Jakšl Václav • 12. 4. Lupač Eduard •14. 4. Pithart Jakub

Sňatky konané v měsíci březnu 2021
6. 3. 2021
Franti šek Šťastník, H. Brod – Petra Podhorská, H. Brod
26. 3. 2021
Václav Fikar, Olešná – Petra Chocholoušová, Olešná

Akordeonista Viktor Stocker sbírá jedno vítězství za druhým, 
tentokráte zazářil na mezinárodní soutěži ve Vilniusu

Akordeonista Viktor Stocker ze třídy paní učitelky Markéty Laštovičkové reprezentoval 
ZUŠ J. V. Stamice na Mezinárodní akordeonové soutěži ve Vilniusu. Soutěž se konala 
on-line a zúčastnilo se jí 17 států z celého světa. Jedenácti letý Viktor doslova zazářil 
v kategorii do 13 let. Porotu zaujmul natolik, že získal 1. cenu a stal se tak vítězem celé 
své kategorie.
Viktorovi Stockerovi blahopřeji k úspěchu a děkuji mu za skvělou reprezentaci školy na 
mezinárodní úrovni, velké poděkování za vynikající přípravu patří také paní uč. Marké-
tě Laštovičkové. Jindřich Macek, ředitel ZUŠ

V tajence je lati nské přísloví: „Lepší začít...“

Správné znění tajenky z čísla 4/2021 – Kariéra mění charaktery.
Správnou odpověď ze 43 došlých vylosoval místostarosta Libor Honzárek.
Výhercem je Milan Farkač.
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 Turisti ckém informačním centru, 
Havlíčkovo nám. 57 v pracovních dnech v 9–17 hodin. 

Inzerce
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Inzerce
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Inzerce

PŘIDEJTE SE K NÁM
VÝZNAMNÝ REGIONÁLNÍ ZAMĚSTNAVATEL A TRADIČNÍ VÝROBCE 
SKLÁŘSKÝCH VÝROBKŮ HLEDÁ Z DŮVODU ROZŠÍŘENÍ VÝROBY 
NOVÉ KOLEGY A KOLEGYNĚ NA PRACOVNÍ POZICE: 

DĚLNÍK SKLÁŘSKÉ VÝROBY (STROJNÍK)
MANIPULAČNÍ DĚLNÍK

RUČNÍ BALIČ/KA
CO NABÍZÍME? 

HLAVNÍ PRACOVNÍ POMĚR, ZAJÍMAVÉ MZDOVÉ 
OHODNOCENÍ, BALÍČEK ZAMĚSTNANECKÝCH BENEFITŮ,

PROFESNÍ RŮST, PRÁCI V NEPŘETRŽITÉM REŽIMU 
DLOUHÝ/KRÁTKÝ TÝDEN

A CO POŽADUJEME?
VYUČENÍ V TECHNICKÉM OBORU VÝHODOU, AKCEPTUJEME
ZÁKLADNÍ VZDĚLÁNÍ S ODPOVÍDAJÍCÍ PRAXÍ. DŮLEŽITÁ

JE CHUŤ DO PRÁCE, OCHOTA UČIT SE NOVÉ VĚCI, 
ZODPOVĚDNOST A PROAKTIVNÍ PŘÍSTUP. VŠE OSTATNÍ 

VÁS NAUČÍME :      
NÁSTUP MOŽNÝ IHNED

VE SVĚTLÉ NAD SÁZAVOU

PERSONÁLNÍ ODDĚLENÍ: PETRA PITÁKOVÁ 
+420 724 413 328 | PETRA.PITAKOVA CRYSTAL BOHEMIA.COM

ZÁMECKÁ 730, SVĚTLÁ NAD SÁZAVOU


