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Město známe i neznáme
Karel Havlíček a Německý Brod

Studentská léta

Karel Havlíček zasedl do lavice první třídy brodského gymnázia začátkem 
října roku 1832 již jako jedenáctiletý, tedy o něco starší než většina jeho 
spolužáků. Gymnázium tehdy sídlilo v bývalém augustiniánském klášteře 
a spravovali ho profesoři z želivského premonstrátského kláštera, kteří 
zde i bydleli. Ovzduší, které panovalo na gymnáziu, vztahy mezi peda-
gogy a studenty, lze označit na svou dobu za lehce liberální. Přes strnulé 
a dosti neživotné centrálně předepsané osnovy, podle nichž se vyučo-
valo německy a latinsky, vzdělaní profesoři většinou reflektovali české 
národní obrození pěstované v duchu zemského patriotismu a v podsta-
tě nebránili studentům v jejich národním uvědomění, pokud se u nich 
objevilo, ani v jejich aktivitách, pokud samozřejmě nebyly v rozporu se 
školním řádem a zákony. Sami se na něm také podíleli svými literárními 
a vědeckými pracemi. Někteří z profesorů byli přispívajícími i činnými 
členy Národního muzea a účastnili se i dalších vlasteneckých podniků.
Havlíčkovým třídním profesorem byl po čtyři školní roky na nižším stupni 
gymnázia Karel Šindelář. Praxe byla taková, že vyučoval všem předmě-
tům (latině, matematice, zeměpisu, dějepisu a řečtině) kromě nábožen-
ství. Šindelář patřil k velmi obětavým pedagogům, studentům se věno-
val často nad rámec svých povinností. Měl zálibu v hudbě, kupříkladu 
podporoval Bedřicha Smetanu v době jeho studijního pobytu na brod-
ském gymnáziu a rád naslouchal jeho hudebním produkcím. Měl rovněž 
silně vyvinuté sociální cítění, později dokonce založil nadaci pro chudé  
studenty.
V paměti Karla Havlíčka, alespoň v útržcích jeho dochovaných vzpomí-
nek, jeho třídní profesor přílišnou stopu nezanechal. Patrně u trochu 
překotně dospívajícího chlapce převládaly jiné mimoškolní záliby a svou 
roli sehrála i určitá suchopárnost osnov. O tom svědčil také Havlíčkův 
prospěch v nižších třídách, který byl obvykle jenom průměrný. Dokon-
ce z chování a náboženství míval na vysvědčení známku dostatečnou. 
Daleko více jej zřejmě zaujaly metody profesora Václava Divoka, který 
vedl své svěřence ke studiu češtiny zajímavou formou recitačních a snad 
také literárně dramatických cvičení a navíc i studenty pobízel k vlastní 
tvorbě v mateřském jazyce. Sice jej nevyučoval, ale jeho postupy znal od 
svých starších spolužáků. Zcela jistě jej ovlivnily v již cílevědomém zdo-
konalování se v češtině a nasměrovaly jej později k prvním básnickým 
pokusům. 
Zřetelný obrat v přístupu ke studiu lze u Havlíčka pozorovat ve čtvrté 
třídě alespoň podle výrazně zlepšeného prospěchu ve všech předmě-
tech na vysvědčení. Co vedlo k této radikální změně, není možno přesně 
doložit, ale snad se můžeme ztotožnit s povšechnou charakteristikou 
profesora a historika Františka Petra, který se podrobněji zabýval Havlíč-
kovým působením v Brodě, že to „bylo vítězství ideje nad hmotou, inte-
ligence duše nad barbarstvím těla“. Každopádně Havlíček dospěl a zváž-
něl. Uvědomil si zřejmě, že náležité vzdělání a soustavné sebevzdělávání 
mu pomůže nalézt v budoucnu existenční zajištění a společenské po-
stavení, které by si vybral. Poslední dva ročníky (gymnázium bylo tehdy 
pouze šestitřídní) absolvoval v podstatě s výborným prospěchem. Získal 
si i důvěru profesorů a podle svědectví o čtyři roky mladšího Václava 
Zeleného, také borovského rodáka, pozdějšího významného literárního 
historika a politika, byl ustaven jakýmsi dozorcem nad první třídou, které 
byl tehdy Zelený žákem. 
Brodské gymnázium navštěvovali také oba Karlovi bratři. Mladší Fran-
tišek byl chlapec velmi společenský a srdečný, emotivní, který se lehce 
nadchl pro to či ono, ale také asi dosti roztěkaný, který věci nedotaho-
val do konce, absolvoval s nevalným prospěchem pouze první dvě třídy 
(1834–1837) a ani jeho pozdější studijní pokusy nebyly úspěšné, když se 
kupříkladu pokoušel o studium na pražské reálce a nic nebyl platný ani 
přísný dohled bratra Karla, který v té době studoval v Praze. Nakonec 
jej rodiče poslali do učení na kupce. To nejmladší bratr Josef byl z jiného 
těsta. Poslušný a nekonfliktní student absolvoval všech šest tříd (1840–
1846) s dobrým prospěchem. 
Po ukončení gymnázia odešel Karel Havlíček na podzim roku 1838 do 

Prahy, aby pokračoval ve studiích. Dvouletá filozofie, na niž se zapsal, 
představovala v té době, dalo by se říci, kromě jiného přípravný kurs 
k dalším vysokoškolským studiím např. teologie, práv či lékařství. Zpo-
čátku si mladý muž, přicházející z venkovského města, kde se všichni 
dobře znali, nemohl hned zvyknout na rušné prostředí velkoměsta, kde 
naopak ve vztazích mezi lidmi převažovaly spíše tržní principy, jak poznal 
z vlastní zkušenosti. Však také píše svému mladšímu spolužákovi z gym-
názia Mořici Příborskému, že „raději by čtyři roky v Brodě studoval než 
jeden rok v Praze“. Pozitiva však brzy převážila, kde jinde by v Čechách 
mohl načerpat tolik vědomostí než v Praze. V jeho písemné pozůstalos-
ti se zachovalo obrovské množství opisů, výpisků, poznámek, citací ne-
jenom z předepsaných či doporučených studijních spisů, ale i z ostatní 
literatury, která jej zajímala. Stále bažil po nových a nových znalostech. 
V jednom z dopisů domů se svěřuje, že má sice již celkem dost knih, ale 
potřebuje další stejně, jako dobrý řemeslník potřebuje další nové nástro-
je, aby se zdokonaloval ve svém oboru. Jinak byl dosti šetrný, znal cenu 
peněz a vážil si prostředků, jež rodiče na něj vynakládali. Také v dochova-
né korespondenci jim pravidelně všechny své výdaje vyúčtovával.
Zcela se věnoval studiu, přesto si našel čas, aby svému otci do jeho obcho-
du opatřoval různé druhy zboží, které bylo možno opatřit jenom v Praze, 
ať se třeba jednalo o noblesnější papírenský artikl, struny k hudebním 
nástrojům, vycházkové hole nebo hračky a které posílal po formanech 
do Brodu. Snažil se vyhovět i přání svých bývalých gymnazijních profeso-
rů a obstarával jim požadované knihy. Nezapomínal ani na své někdejší 
mladší spolužáky a posílal jim tehdy oblíbené Rubešovy Deklamovánky, 
podle nichž si zřejmě ověřovali svůj literární talent. 
Na zkoušky se vždy pečlivě připravoval, nic neponechal náhodě, věřil si 
a zdárně je skládal v termínu. Naopak s určitým despektem se zmiňoval 
o některých svých kolezích, kteří je odkládali a ve studiu nebyli tak pilní 
jako on. V druhém ročníku filozofie v něm uzrálo přesvědčení, čím se 
chce stát. Volbou svého budoucího stavu, jak se tehdy říkalo, rodiče ne-
málo překvapil, tedy alespoň svého praktického otce, nepříliš příjemně.
 (pokračování příště)

 Miloš Tajovský

P. Karel Šindelář, Havlíčkův třídní profesor na německobrodském gymná-
ziu v gramatikálních třídách v letech 1832–1836
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Město použije rezervu v rozpočtu, nová 
cyklostezka propojí město s Perknovem

Novou cyklostezku do Perknova začne havlíč-
kobrodská radnice stavět ještě letos. Náklady 
ve výši zhruba 15 mil. Kč pokryje rezerva, kte-
rou zastupitelé schválili při tvorbě rozpočtu 
na rok 2021.
„V navrženém rozpočtu na letošní rok jsme 
ponechali finanční rezervu, o jejímž využití 
jsme rozhodli ve prospěch výstavby stezky 
pro pěší a cyklisty na pravé straně Ledečské 
ulice. Trasa povede od kruhového objezdu, 
kde naváže na stávající cyklostezku, po chod-
ník v Perknově,“ upřesnil místostarosta Libor 
Honzárek. 
O stavbu stezky pro pěší a cyklisty podél frek-
ventované komunikace II/150 do Perknova 
projevují místní obyvatelé zájem již delší dobu. 
Přípravu stavby komplikoval fakt, že stezka pro 
pěší a cyklisty  je umístěna převážně na po-
zemcích, které nebyly v majetku města a dále, 
že realizace stavby vyvolává potřebu přeložky 
stávajících inženýrských sítí. Úsek bude dlou-
hý 650 m, jeho šířka bude činit 2,5 m. Komu-
nikaci doplní veřejné osvětlení a opěrná zeď. 
Odvod srážkových vod do uličních vpustí zajis-
tí nově vybudovaná kanalizace. 
„V současné době probíhá stavební řízení 
a výběr dodavatele,“ popsal vedoucí odboru 
rozvoje města Josef Beneš a dodal, že práce 
jsou podle projektové dokumentace nace-
něny na zhruba 15 mil. Kč. Pokud půjde vše 
podle plánu, radnice by chtěla práce zahájit 
i dokončit během letošního roku, nejdéle na 
jaře roku příštího. 

Spolek Mezi stromy nezískal dotaci 
na hospic, iniciativu převzal Kraj Vysočina
Spolek Mezi stromy, který usiloval o výstavbu 
lůžkového hospicu nedaleko havlíčkobrodské 
nemocnice, nezískal na tento projekt dotaci. 
Pozemek darovaný městem tedy musel vrátit. 
Iniciativy se ujal Kraj Vysočina.
„Kraj Vysočina velmi intenzivně komunikuje 
se Spolkem pro lůžkový hospic Mezi stromy. 
V tuto chvíli vážně zvažujeme variantu, že by 

o dotaci na výstavbu tohoto zařízení požádal 
na Ministerstvu zdravotnictví kraj, který by se 
zároveň stal investorem,“ potvrdil hejtman 
Kraje Vysočina Vítězslav Shrek a dodal, že do 
jednání vstoupila i Nemocnice Havlíčkův Brod, 
která by mohla spolu se spolkem Mezi stromy 
zajišťovat provoz hospicu. 
Podle slov místostarosty města Havlíčkův Brod 
Zbyňka Stejskala je město připravené poskyt-
nou vrácené pozemky Kraji Vysočina. Souhlas 
s postavením tohoto zdravotnického zařízení 
vyjádřili většinově i havlíčkobrodští zastupite-
lé. Výstavba kamenného hospice by pomysl-
ně uzavřela segment služeb v oblasti paliativ-
ní péče v souladu s koncepcí Kraje Vysočina. 
Ten je také jedním z posledních, ve kterém 
kamenný hospic chybí. Podle slov hejtmana 
by se zařízení, které bude disponovat 20 lůžky 
pro nevyléčitelně nemocné, mohlo začít sta-
vět v horizontu zhruba dvou let. Spolek Mezi 
stromy připravoval výstavbu hospice od roku 
2017, vydáno je už i pravomocné stavební po-
volení. 

Několik historických objektů  
v městské památkové zóně zkrášlí  

exteriérové úpravy
Za pomoci příspěvku z programu Regenerace 
městské památkové zóny se majitelé osmi his-
torických domů v centru města pustí do oprav 
vnějšího vzhledu těchto objektů. „Program je 
unikátním způsobem financování, na kterém 
se min. 40 % musí podílet vlastník nemovitos-
ti a 10 % město. Zbývající polovinu nákladů 
financuje Ministerstvo kultury.
„Pro letošní rok uvolní havlíčkobrodská rad-
nice 295 tis. Kč. Příspěvek státu bude či-
nit 1355 tis. Kč, ke kterým bude přičteno 
100 tis. Kč za vítězství města v krajské soutěži 
O historické město roku 2020. Celková hod-
nota opravených památek se bude pohybovat 
okolo 3 mil. Kč,“ upřesnil místostarosta města 
Libor Honzárek. 
V letošním roce se dočká opravy např. dům 
U Bílého koně na Havlíčkově náměstí, papír-
nictví na Havlíčkově náměstí, drogerie Hampo 
na Smetanově náměstí či budova farního úřa-
du na Rubešově náměstí. „Dotaci je možné 
využít např. na výměnu oken, dveří, opravu 
fasády a mnoho dalších prací. Důležitou pod-
mínkou je, že čerpání finančních prostředků 

a oprava objektů musí proběhnout do konce 
kalendářního roku, kdy byl příspěvek poskyt-
nut,“ doplnil Honzárek. Program Regenerace 
městské památkové zóny funguje od poloviny 
90. let, jde o jeden z nejúspěšnějších počinů 
v oblasti péče o kulturní památky. 

Ve městě vyroste adrenalinové  
sportoviště pro bikery

Nové sportoviště pro bikery s rozměry při-
bližně 25×40 m vyroste vedle areálu hřiště 
na Plovárenské ulici, na které naváže ve smě-
ru z centra města. Radnice na jeho výstavbu 
získala dotaci od Kraje Vysočina, která činí 
bezmála milion korun, tedy zhruba polovinu 
nákladů na jeho výstavbu. 

Dráhu obdélníkového tvaru bude tvořit malý 
a velký okruh a skokové sekce. Základním sta-
vebním materiálem bude hlína a štěrk, finální 
povrch pokryje asfaltobeton.
„Pumptrack lze popsat jako uzavřený, uměle 
vytvoření okruh pro jízdu a kole, který je mož-
né projíždět bez šlapání. Okruh je tvořený vln-
kami a klopenými zatáčkami, které umožňují 
udržovat a zvyšovat rychlost. Princip pump-
tracku spočívá v tom, že kolo je poháněno se-
trvačností a jezdec mu v tom pomáhá pohy-
bem těla a střídavým tlakem na přední a zadní 
kolo, tak zvaným „pumpováním“,“ vysvětlil ve-
doucí odboru rozvoje města Josef Beneš. 
Dodavatelská firma zahájí práce v červnu, 
první bikeři by mohli adrenalinový okruh vy-
zkoušet v září. Za pomoci dotace z Kraje Vyso-
čina na podporu cyklodopravy a cykloturistiky 
vzniklo podobné sportoviště už dříve i v Jihla-
vě či v Novém Městě na Moravě.

Program oslav 200. výročí narození Karla 
Havlíčka Borovského si vyzvedněte  
na Turistickém informačním centru

Oslavy výročí zahájila výstava v budově Staré 
radnice s názvem Místa spojená s Havlíčkem, 
kterou si můžete prohlédnout každý všední 
den v 10.30, 12.30 a 14.30 hod. a v sobotu 
v 11.00 hod. po dohodě se zaměstnanci Tu-
ristického informačního centra na Havlíčkově 
náměstí 57. Dále se můžete projít po Cestě 
epigramů, za jejímž vznikem stojí Okrašlova-
cí spolek Budoucnost. Brožura s kompletním 
programem oslav je k dispozici na informač-
ním centru a naleznete ho také na webových 
stránkách města www.muhb.cz a speciálním 
webu www.khb200.cz.

 Stránku připravila Alena Doležalová

Pumptrack v Novém Městě na Moravě
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Všichni prvňáčci nastoupí  
do zvolených škol

Zápisy budoucích školáků do prvních tříd se 
i letos musely obejít bez přítomnosti dětí a je-
jich zákonných zástupců. Školy postupovaly dle 
doporučení Ministerstva školství a zapisovaly 
děti distančně. Podle předběžných výsledků 
nastoupí v září do prvních tříd 264 dětí. 
„K zápisu se dostavilo 221 šestiletých dětí 
s trvalým pobytem v Havlíčkově Brodě, dále 
49 dětí šestiletých s trvalým pobytem mimo 
Havlíčkův Brod a jedno dítě pětileté. K zápi-
su přišlo také 53 dětí, kterým byl loni přiznán 
odklad školní docházky. Nově o školní odklad 
požádalo 60 zákonných zástupců,“ vysvětlila 
Jana Králová z odboru školství. 
Ředitelé základních škol tedy vydali 264 roz-
hodnutí o přijetí k základnímu vzdělávání na 
školní rok 2021/2022 (loni 263 rozhodnutí). 
Počet žádostí nepřevýšil na žádné základní 
škole stanovený počet dětí pro přijetí uvede-
ný v předem zveřejněných kritériích a všech-
ny děti byly přijaty do zvolených škol. Brodské 
základky otevřou celkem 13 tříd (ZŠ Konečná 
2 třídy, ZŠ Štáflova 3 třídy, ZŠ V Sadech 3 třídy, 
ZŠ Wolkerova 3 třídy a ZŠ Nuselská 2 třídy). 

Farmářské trhy přilákaly návštěvníky 
i přes nepřízeň počasí

Stejně jako v loňském roce touto dobou, i le-
tos byly prvními akcemi pro veřejnost, které 
se v rámci uvolnění vládních opatření mohly 
uskutečnit, farmářské trhy. Havlíčkovo ná-
městí hostí tuto oblíbenou akci od května do 
října každou první sobotu v měsíci. Výjimkou 
byly pouze květové trhy, které se konaly v ne-
děli 2. května. Město na tuto akci každoročně 
poskytuje grant. I letos se pořádání oblíbené 
akce ujala Alena Čechová, která má s jejím or-
ganizováním dlouholeté zkušenosti. 
„Počasí nám nepřálo, snad ještě na žádné trhy 
nám tolik nepršelo. Nakonec jsme ale byli pří-
jemně překvapeni, navzdory dešti byli spoko-

jeni zákazníci i trhovci. Ze 47 prodejců účast 
odřekli pouze čtyři,“ řekla s nadšením Alena 
Čechová. 
V širokém sortimentu nechyběly domácí mar-
melády, uzeniny, ovoce, květiny, jarní sadba či 
řemeslné výrobky. „Paní Brisudová s řezaný-
mi narciskami a sadbou neměla v 11 hodin co 
prodávat, stejně jako paní Vrhelová s českými 
buchtami,“ směje se Alena Čechová. 
Pořadatelé museli dodržet určitá hygienická 
opatření, mezi které patřily rozestupy mezi 
stánky či zákaz pořádání doprovodného pro-
gramu. 
„Akce se vydařila, jsme spokojení. Jen by-
chom byli rádi, kdybychom mohli zařadit i do-
provodný program, aby vše bylo veselejší,“ 
přejí si pořadatelky. Na další farmářské trhy 
se můžete těšit už v sobotu 5. června. 
 Foto: Jaroslav Benák

Brodští akordeonisté ze ZUŠ J. V. Stamice 
byli úspěšní na 12. ročníku soutěže  

World Open Online Music Competition 
Koncem měsíce dubna 2021 proběhl v Srbsku 
12. ročník on-line soutěže World Open Onli-
ne Music Competition. Akordeonovou soutěž 
hodnotili odborníci z Polska, Ruska, Finska 
a Vietnamu. Soutěže se ve hře na akordeon 
za ZUŠ J. V. Stamice Havlíčkův Brod zúčastnily 
Liliana Beránková, Anežka Veletová, Kristina 
Veletová (třída učitelky Ivany Laštovičkové) 
a Anna Zajíčková (třída učitelky Markéty Laš-
tovičkové). Havlíčkův Brod reprezentovala 
také Nikol Černíková a Eliška Koťarová (třída 
uč. Ivany Laštovičkové).

Pro většinu havlíčkobrodských akordeonistů 
se stalo pořizování soutěžních videonahrá-
vek první velkou zkušeností v daném oboru. 
I přesto byly výsledky výborné. Devítiletá Ni-
kol Černíková si v konkurenci polských akor-
deonistů vybojovala stříbrné ohodnocení 
s nejvyšším bodovým průměrem v kategorii. 
O kategorii výše soutěžila s polskými a sloven-
skými akordeonisty Anežka Veletová, která za 
svůj výborný výkon získala velmi vysoké body 
od polského porotce a celkově získala stříbr-
né ohodnocení. Jedenáctiletá Eliška Koťarová 
vybojovala v konkurenci ruských, polských 
a slovenských akordeonistů stříbrné ohod-
nocení. O dvě kategorie výše soutěžila v silné 
konkurenci akordeonistů z Polska, Ukrajiny, 
Slovinska, Bosny a Hercegoviny Liliana Be-
ránková. Za svůj výborný výkon získala stří-
brné ohodnocení. V kategorii Junior Variété 
vedle absolutní polské akordeonové špičky 

vybojovala Kristina Veletová stříbrné ohod-
nocení. V kategorii Senior Veriété zabodovala 
vedle ruské akordeonové školy Anna Zajíčko-
vá, která si svým výborným výkonem vyhrála 
zlaté ohodnocení. V kategorii profesionálních 
hráčů soutěžila vedle špičkových akordeonis-
tů z Polska, Ukrajiny, Ruska, Litvy, Slovenska 
i bývalá studentka ZUŠ J. V. Stamice Havlíčkův 
Brod (dnes posluchačka Pražské konzervato-
ře) Michaela Šrámková. Za svůj výborný výkon 
si vybojovala nejvyšší stříbrné ohodnocení. 
Všem žákyním blahopřeji k úspěchu v soutě-
ži a děkuji jim za skvělou reprezentaci našich 
škol z Havlíčkova Brodu na mezinárodní úrov-
ni. Velké poděkování za vynikající přípravu 
patří také paní učitelce Ivaně Laštovičkové 
a paní učitelce Markétě Laštovičkové.
 Jindřich Macek, ředitel ZUŠ J. V. Stamice

Nedělní koncerty na Havlíčkově náměstí 
nebudou chybět ani letos

I v letošním roce město naplánovalo na prázd-
ninové nedělní podvečery koncerty různých 
žánrů. Jejich začátek bude vždy v 18.00 hodin. 
První z nich by měl oživit Havlíčkovo náměstí 
v neděli 4. 7. Kulturní neděle pořádané měs-
tem zakončí 29. 8. pohádka pro děti v podání 
divadla Strom s názvem Hrnečku, vař, která 
začne v 16.00 hod. 
4. 7. 2021 Třetí třetina
11. 7. 2021 Humpolecký dixieland
18. 7. 2021 Za Notou
25. 7. 2021 Hudba Praha – revival
1. 8. 2021 Melodie – Ledeč
8. 8. 2021 BASS
15. 8. 2021 Wobčas 
22. 8. 2021 Ozzy Osbourne revival
Začátek programu vždy v 18.00 hod. Změna 
programu vyhrazena. 

Ve zkratce
Zastupitelstvo města
Poslední předprázdninové jednání zastu-
pitelů města se uskuteční v pondělí 14. 6. 
2021 od 14. 30 hod. Místo jednání, pro-
gram a materiály k jednotlivým bodům bu-
dou upřesněny na www.muhb.cz.
Havlíčkobrodské listy na webu

chcete si přečíst Havlíčkobrodské listy • 
na webu dříve, než je dostanete do 
schránky?
potřebujete vyhledat informace ze • 
starších let?

Stáhněte si náš měsíčník na www.muhb.cz 
v levém sloupci pod odkazem Radnice – Hav-
líčkobrodské listy.

Liliana Beránková před svým soutěžním výkonem.
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Zastávka MHD Trocnovská se z důvodu  
nízkého počtu cestujících ruší

Z důvodu nízkého zájmu ze strany cestující veřejnosti se od úterý 
1. června trvale ruší zastávka MHD Trocnovská. Zároveň se zastávka 
Žižkov II přesouvá ze současného místa v ulici Polní do ulice Konečná 
před ZŠ a MŠ Konečná. Autobusy MHD se tak vyhnou složitému ma-
névrování v ulicích Polní, Trocnovská a Práčat, kde je navíc umístěno 
dětské hřiště. Časy odjezdů z jednotlivých zastávek linek č. 2 a 22, kte-
rých se změna týká, zůstávají stejné. 

Odvoz zeminy ze stavby jihovýchodního obchvatu  
si vyžádal dopravní omezení

Termín: 3. května – 30. listopadu 2021
Z důvodu zajištění tras pro přepravu velkého množství zeminy v rámci 
stavby jihovýchodního obchvatu města bylo nutné provést dopravní 
omezení provozu na místní komunikaci v Havlíčkově Brodě v ul. U Tra-
plů, v úseku od č. p. 79 k  č. p. 3083, v délce 680 m. Provoz řídí kyva-
dlově mobilní semaforová soustava.
Ze stejného důvodu došlo i k úpravě provozu v Herlifech a Mírovce, 
kde byl zjednosměrněn provoz na silnici č. III/03814 z Herlif do Mí-
rovky.

Povodí Vltavy zahájí práce na odstranění sedimentů ze dna 
Sázavy, část cyklostezky bude kvůli stavebním pracím uzavřena
Státní podnik Povodí Vltavy zahájí 16. června 2021 práce na plánova-
ném odstranění bahnitého nánosu ze dna řeky Sázavy v centru Hav-
líčkova Brodu, a to ve dvou lokalitách – na pravém břehu v blízkosti 
hřiště Plovárenská a na levém břehu v blízkosti areálu TS Zahrada. 
V době trvání stavebních prací dojde k uzavření části cyklostezek na 
obou březích po dobu čtyř měsíců. 
Odstraněním sedimentů dojde k pročištění koryta významného vod-
ního toku Sázava od nánosů. Tím bude dosaženo zlepšení odtokových 
poměrů v blízkosti centra města, a dojde proto ke snížení rizika vzniku 
povodní. Předpokládáme, že práce potrvají čtyři měsíce, tj. cca do po-
loviny října 2021. Bude přitom odstraněno cca 4 644 m3 sedimentů. 
Upozorňujeme, že v důsledku stavebních prací dojde u hřiště Plová-
renská k uzavření cyklostezky v místě Hippos arény (softbalové hřiš-
tě) podél pravého břehu Sázavy. Výjezd vozidel stavby z cyklostezky 
bude zajištěn na ulici Žižkova. 
Na levém břehu řeky Sázavy v blízkosti areálu TS Zahrada bude rov-

něž zcela uzavřena část cyklostezky podél areálu TS Zahrada. Přístup 
k nemovitostem podél levého břehu bude umožněn po cyklostezce 
obousměrně od mostu u sv. Kateřiny, vjezd a výjezd vozidel stavby 
bude probíhat směrem na ulici Bělohradská. Areál TS bude využit jako 
mezideponie pro nezbytné odsáknutí vytěženého sedimentu, který 
poté bude odvezen k zákonné likvidaci. 
Dopravní omezení na pravém i levém břehu bude opatřeno doprav-
ním značením. 
V souvislosti s omezením provozu cyklostezek si dovolujeme apelo-
vat na veřejnost, aby dbala zvýšené opatrnosti při pohybu v blízkosti 
staveniště, a děkujeme předem za pochopení a za trpělivost. 
 Hugo Roldán, Povodí Vltavy, a. s.

Náklady na zimní údržbu byly oproti předpokladu  
o půldruhého milionu vyšší

Letošní zima byla oproti několika předchozím delší a vydatnější sráž-
ky než obvykle provázely leden i únor. „Technika poprvé vyjela už 
27. listopadu, naposledy pak 7. dubna. To už bylo po datu, do kte-
rého obvykle zimní údržbu provádíme,“ upřesnil zástupce vedoucího 
údržby městských komunikací Ondřej Kotěra a dodal, že náklady či-
nily ke konci března zhruba 5,3 mil. Kč, přičemž v rozpočtu bylo vy-
členěno 3,8 mil. Kč. Oproti předpokladu se tedy vynaložená částka 
zvýšila o 1,5 mil. Kč. Technické služby udržují v rámci zmírňování závad 
ve schůdnosti a sjízdnosti 153 km komunikací a chodníků. 

Město Havlíčkův Brod mění od 1. června tarify MHD
Město Havlíčkův Brod přistoupilo od 1. června k úpravě tarifů MHD.  
Poslední významnější změna vešla v platnost 10. 2. 2015. Na základě 
několika faktorů nyní dochází k minimálnímu navýšení  ceny jízdného 
o 1 Kč. 
„Od roku 2015 jsme výrazně investovali jak do obnovy vozového par-
ku (3 nové nízkopodlažní autobusy s informačním systémem pro ne-
vidomé a celovozovou klimatizací), tak i do provozu MHD v podobě 
navýšení počtu spojů (od roku 2019). Od této doby narostly i provozní 
náklady (nafta, mzdy apod.),“ vysvětlil vedoucí  MHD  Lubomír He-
pner a dodal, že vlivem pandemie koronaviru klesly tržby za jízdné 
o 38 %. Všechny uvedené důvody vedly město Havlíčkův Brod k  vel-
mi citlivé úpravě základního jízdného pro jednotlivou jízdu navýšením 
o 1 Kč. Cena časových jízdenek zůstává stejná. Cestující mohou zhruba 
od začátku dubna 2021 jednotlivé jízdné platit i bankovními kartami 
(VISA, VISA Electron, MasterCard, Maestro a MasterCard Electronic).
Více na str. 6.
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Třídění nebezpečného odpadu v domácnosti
Nebezpečný odpad nevzniká v domácnosti často, ale každému občas zbyde ple-
chovka se zaschlou barvou či projdou léčiva. Nebezpečné odpady nepatří do běžné 
popelnice na směsný odpad, ale musí být ukládány na místa určená obecně závaz-
nou vyhláškou z důvodu jejich škodlivých účinků na zdraví lidí a životní prostředí. 
Nebezpečné odpady i obaly jimi znečištěné jsou pak předány k využití nebo odstra-
nění ve speciálních zařízeních (především spalovnách a skládkách nebezpečných 
odpadů, neutralizačních nebo deemulgačních stanicích).

Nebezpečné látky se nacházejí i v použitých elektroodpadech, monočláncích, aku-
mulátorech a zářivkách a výbojkách. Použité výrobky jsou proto zdarma zpětně 
odebírány v obou sběrných dvorech, nebo u posledních prodejců. Drobné elektro-
odpady je možné vyhodit do červených separačních kontejnerů rozmístěných na 
19 místech ve městě, nebo do nádob ve všech budovách městského úřadu.

Co je nebezpečný odpad a kam s ním?

Cestujte po Vysočině a poznejte méně 
známá místa v okrese Havlíčkův Brod, 

nabádá Kraj Vysočina
Kraj vyhlásil v letošním roce na podporu cestovního ru-
chu soutěž s názvem ProŽIJTE DOVOLENOU NA VYSO-
ČINĚ, v jejímž rámci chce turisty nasměrovat do méně 
známých, ale o to kouzelnějších míst v Kraji Vysočina. 
V okrese Havlíčkův Brod přijměte pozvání na návštěvu 
těchto míst.

Sluch
Zaposlouchejte se do zvuků jara na Ornitologické po-
zorovací stezce. Trasa dlouhá 3 km začíná na hrázi Jiří-
kovského rybníka nedaleko obce Kámen a navazuje na 
přírodní rezervaci Havranka – chráněný rozsáhlý kom-
plex mokřadních luk. Nedotčená příroda je útočištěm 
celé řady mokřadních druhů ptáků a poskytuje vhodné 
podmínky pro jejich pozorování. Zajímavostí je také ko-
satcová louka.

Chuť
Ochutnejte vodu z léčivých pramenů studánek. Naplá-

nujte si výlety ke kaplím sv. Anny. Tu první z nich nalez-
nete nedaleko obce Dobrohostov. K oblíbenému pout-
nímu místu vede modrá turistická trasa z obce Úsobí. 
Starší barokní kaple sv. Anny je dostupná z obce Pohled 
po žluté turistické značce a prochází památnou lipovou 
alejí čítající 600 kusů až dvousetletých stromů.

Čich
Nadechněte se vůní přírody zámeckého parku ve Světlé 
nad Sázavou a prozkoumejte jeho romantická zákoutí. 
Park rozkládající se na ploše 16 hektarů specifický an-
glickou krajinářskou úpravou s prvky drobných zahrad-
ních staveb je ideálním místem pro odpočinek. Parkem 
je možné procházet po trase o celkem 11 zastaveních. 
Jeho nedílnou součástí je také nově zrekonstruovaná 
oranžerie s grottou (umělou jeskyní) a kašnou, do které 
teče voda samospádem z parkového jezírka.

Zrak
Podívejte se na krajinu Vysočiny očima Jana Zrzavého. 
„Krajem malíře – básníka Jana Zrzavého“ je název dva-
advacet kilometrů dlouhé naučné stezky, která začíná 

v jeho rodné Okrouhlici a provází dále přes Krásnou 
Horu až k hradu Lipnice. Jednotlivá zastavení ukazují 
konkrétní malířem zachycená místa, kterými se inspiro-
val při své tvorbě.

Hmat
Nebojte se dotknout Čertova kamene. Mohutný samo-
statně stojící skalní útvar na jižním svahu vrchu Mele-
chov je přírodní památkou. Na vrcholu Čertova kamene 
můžete sáhnout do skalní mísy, ve které se i v suchém 
období zadržuje voda. Přístupný je na kole nebo pěšky 
po červené turistické značce vedoucí z obce Rejčkov.

Zajímavost na konec: Číhošt
Málokdo ví, že na území okresu Havlíčkův Brod se na-
chází geografický střed České republiky. Památník s des-
kou naleznete nedaleko obce Číhošť. Obcí prochází také 
modře značená Cesta Josefa Toufara vedoucí z Leštiny 
do Smrčné.

 Krajský úřad Kraje Vysočina. Info: Veronika Švarcová, 
 odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu,
 Foto: archiv Kraje Vysočina

Barvy, lepidla, tmely, rozpouštědla, kyseliny, louhy, mine-
rální oleje, provozní kapaliny do automobilů, prostředky na 
ochranu rostlin proti škůdcům a chorobám rostlin a obaly 
se zbytky těchto nebezpečných látek

Prošlá léčiva

Použité injekční stříkačky a jehly

do sběrných dvorů (v Technických službách Havlíčkův • 
Brod, Reynkova 2886 a HBH odpady s.r.o., s.r.o., Havíř-
ská 1124)
obsluze hlídaného kontejnerového svozu jaro/podzim• 

do lékáren• 

do lékařského zařízení, kde jste je obdrželi nebo kde • 
vám je předepsali



8 Havlíčkobrodské listy

Osobnost měsíce
Magdaléna Kufrová

Magdaléna Kufrová je ředitelkou Sociálních služeb města Havlíčkův 
Brod. Na první pohled je poznat, že ji její práce naplňuje. O sobě mlu-
ví nerada, ale o práci by dokázala vypravovat hodiny. Probrali jsme 
společně, jak chod Domova pro seniory zasáhla pandemie covidu, i to, 
jaká je aktuální situace.
Když přišla první vlna pandemie, nikdo netušil, co bude. Celá země se 
zastavila a vyčkávala. Ovšem o klienty v domově seniorů se nejde sta-
rat z homeoffice, a tak se personál s náročnou situací musel poprat. 
„Stejně jako ostatní jsme vůbec netušili, co se bude dít. Jestli se bude 
pandemie zhoršovat, nebo zlepšovat… Pak jsme měli jednoho naka-
ženého zaměstnance, což přineslo opravdu velké obavy. Proto jsme se 
na měsíc uzavřeli do dobrovolné karantény, abychom klienty co nejví-
ce ochránili,“ popisuje dramatickou situaci plnou nejistoty. První vlnu 
nakonec domov zvládl nad očekávání dobře. Bylo to i díky tomu, že se 
zaměstnancům podařilo zajistit kvalitní ochranné pomůcky. S létem se 
situace téměř vrátila k normálu. Respirátory sice byly nadále samozřej-
mostí, nicméně klienti se mohli pohybovat venku na zahradě a za zpřís-
něných pravidel mohly dorazit i návštěvy. Vše tedy vypadalo dobře. 
S podzimem ovšem, tak jako v celé republice, přišlo rapidní zhoršení. 
„Musím přiznat, že podzim roku 2020 pro mě byl nejtěžším obdobím 
v mé kariéře,“ říká otevřeně paní Kufrová. „V jednu chvíli jsem měla 
nemocných i dvacet pět zaměstnanců a covid se navíc šířil i mezi kli-
enty domova. To jsem ráno přišla do kanceláře, seděla a nevěděla, 

co budu dělat,“ svěřuje se s těžkými chvilkami. „Svolali jsme krizový 
štáb, přemýšleli jsme i o pomoci armády, ale nakonec jsme se rozhod-
li vsadit na studenty středních a vysokých škol. Ochota pomoci byla 
obrovská, pomáhali i zdravotní sestry z jiných zařízení, pomohla nám 
třeba i paní učitelka ze zdravotní školy. Spolu s naším úžasným panem 
doktorem jsme domov rozdělili na covid zóny, omezili styky, vybavili 
se pomůckami. A zvládli jsme to. Po prodělání nemoci se začali za-
městnanci postupně vracet a blýskalo se na lepší časy. I když situace 
byla i nadále těžká, už jsme věděli co a jak, uměli jsme v tom chodit.“ 
Zajištění péče se tedy dařilo, nicméně velkým problémem byla izo-
lace klientů. „V těch oblecích lidé ani nepoznávali, kdo o se o ně sta-
rá. Všichni vypadali stejně, anonymní ufouni s brýlemi, respirátorem 

a štítem. I tak jsme se ale snažili udržovat kontakty, prohlížet si obráz-
ky, číst si. Doteď jedna klientka vzpomíná, jak ji někdo ze zaměstnanců 
pohladil po ruce a uklidňoval jí, že vše bude v pořádku. Neví, kdo to 
byl, ale hrozně jí to pomohlo.“ Domov navíc vlastní pět tabletů, takže 
videohovory se staly běžnou rutinou. Samozřejmostí byly i klasické te-
lefonické hovory a ve výjimečných případech i návštěvy: „Pokud jsme 
měli někoho, kdo byl psychicky opravdu velmi nalomen, povolili jsme 
mu návštěvu rodinného příslušníka, samozřejmě v ochranném obleku 
a s dalšími ochrannými pomůckami. Výjimky jsme také občas udělali 
u pacientů s demencí, případně u těch, kterým se náhle velmi zhoršil 
zdravotní stav,“ vysvětluje paní Kufrová.
Naděje na návrat k normálu přišla až s očkováním. „Nyní máme naoč-
kovanou většinu personálu a všechny klienty, snad kromě některých 
nově příchozích. Podotýkám, že očkování bylo dobrovolné, nikoho 
jsme nenutili, ani jsme nedělali nějakou očkovací kampaň. Naši klienti 
samozřejmě sledují média a zaznamenali tak spoustu protichůdných 
informací, které se tam o vakcíně prohnaly. Nicméně mám pocit, že 
starší generace vnímá očkování jako běžnou součást života, jako nor-
mální ochranu před nemocemi. Navíc se těšili, až to vše bude za nimi 
a jejich život se vrátí zpátky k normálu.“

A co bylo na celé situaci pro Magdalenu Kufrovou nejtěžší? „Asi právě 
ta izolace, to uzavření. Přišla jsem do práce a bylo to jako dům duchů, 
na chodbách jsem nikoho nepotkávala a když, tak jen lidi v oblecích… 
Teď už je to mnohem lepší. Už děláme programy, terapie, rehabilitace. 
Ráno jdu do práce a zdraví mě klienti a povídají si o počasí. A včera na 
zahradě jsem zaslechla jednoho pána, jak šprýmuje s paní a nabízí jí 
návštěvu na pokoji. Zkrátka, klienti se zase smějí. Během covidu moc 
úsměvů nebylo, ale teď už je to zase zpátky. A to je na mé práci to nej-
krásnější – úsměvy lidí,“ uzavírá paní Kufrová, sama s pro ni typickým 
pozitivním úsměvem.

 Tereza Exnerová
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Od každého trochu

Partnerské město Brixen se připojuje k oslavám  
Karla Havlíčka Borovského

Město Havlíčkův Brod má tři partnerská města : Brixen v Itálii, Brielle v Nizozemí 
a Spišskou Novou Ves na Slovensku. S jihotyrolským městem Brixen byla pode-
psána smlouva o spolupráci v roce 2007. 
Obě města historicky propojil Karel Havlíček Borovský, který byl v noci z 15. na 
16. prosince roku 1851 zatčen v Německém Brodě a deportován do Brixenu. Prv-
ním bydlištěm Havlíčka byl i tehdy luxusní hotel Elefant. V roce 1852 za ním přijela 
rodina , proto mu byl pronajat domek s altánem a zahradou na adrese Kachle-
raustrasse 1. Zde také vznikly Tyrolské elegie , Křest sv. Vladimíra a Král Lávra. Při 
renovaci v roce 1981 byl interiér domku přestavěn. Mnozí z nás jsme se už byli na 
tomto místě poklonit našemu velikánovi Karlu Havlíčkovi, protože zde v roce 1925 
Češi slavnostně instalovali pamětní desku v českém a italském jazyce, v roce 1995 
byla dodatečně odhalena německá deska, kterou věnovalo město Brixen. V tom-
to domku bydlí rodina Heissova, která velmi ochotně udržuje okolí této pamětní 
desky včetně květinové výzdoby. 
V letošním roce si připomínáme 200 let od narození Karla Havlíčka, je připravová-

na celá řada akcí. V rámci oslav byli pozváni také zástupci města Brixenu a rodina 
Heissova, u kterých Karel Havlíček bydlel. Věřím, že vše letos proběhne společně 
spolu s Vámi, milé Broďačky a milí Broďáci… 
 Jana Fischerová, zastupitelka města

Ukaž své město – Show your town!
Milí spoluobčané,
v návaznosti na tradici předchozích ročníků chceme ve spolupráci s partnerským 
výborem HB-Brielle (HBBC) uspořádat v září tr. 5. ročník netradiční výstavy UMĚ-
NÍ ZA SKLEM ve výlohách obchodů. Paralelně by obdobná výstava proběhla v ho-
landském Brielle; obě jsou součástí připomínky 35. výročí partnerství mezi našimi 
městy – partnerská smlouva byla podepsána v Brodě v r. 1985 a potvrzena v Bri-
elle 21. srpna 1986. Po domluvě s holandskou stranou bychom letos chtěli rozšířit 
okruh vystavovatelů – každý, kdo by chtěl obyvatelům Brielle ukázat naše město, 
jeho zajímavá zákoutí, místo, kde žije, které má rád, je srdečně zván k účasti! 
Pokud vás náš záměr oslovil, budeme rádi, když se přidáte! Namalujte obraz, vy-
foťte oblíbené místo, vytvořte grafiku, koláž, kresbu, plastiku... s jednoduchým 
společným tématem: UKAŽ SVÉ MĚSTO! Svou fotografii vybraného místa či svého 
výtvarného díla poté přihlašte mailem – uzávěrka přihlášek je 18. 7. 2021. Na we-
bové stránce www.hbbc.nl budou zveřejněny podrobnější informace. Přihlášky 
a dotazy, prosím, posílejte na mail pavelnovotny.hb(at)gmail.com či thermann(at)
centrum.cz. Děkujeme za váš zájem a věříme, že máme Briellským co předvést!
 Za partnerský výbor HBBC Pavel Novotný, Radomír Dvořák a Tomáš Hermann

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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Michal Prášek na Jarní ceně Brna
Na začátku května odstartovala havlíčkobrodskému motocyklovému 
závodníkovi prvním závodem letošní sezóna. Zkušený jezdec se po 
sedmiměsíční pauze představil v barvách v týmu Roháč & Fejta mo-
toracing na Masarykově okruhu v Brně. V tréninkových jízdách skončil 
Prášek druhý a následnou kvalifikaci vyhrál. Start do sobotního závo-
du se mu podařil a do první zatáčky najížděl čtvrtý. Postupně se pro-
bojoval na druhé místo, které držel po zbytek závodu. Ten nakonec 
díky odstoupení závodníka na prvním místě vyhrál.

V neděli se citelně změnilo počasí a Práškův tým riskoval se směsí 
zadní pneumatiky. Celý závod jel těsně na druhém místě, vyčkával na 
poslední kolo a hledal dobré místo na předjetí. V závěru závodu se se 
soupeřem několikrát předjeli, ale v cíli byl Prášek nakonec o 0,001 se-
kundy pomalejší. „I přesto to byl pro náš tým úžasný víkend, konečně 
jsme mohli zase závodit,“ uzavřel spokojeně Michal Prášek.

Stolní tenisté HB Ostrov slaví extraligový titul
Od začátku letošní sezóny šli stolní tenisté HB Ostrov za jediným cílem 
– získat po čtvrté v historii mistrovský titul. První krok k vysoko na-
stavené metě udělal ambiciózní tým trenéra Bohumila Vožického ve 
složení Dmitrij Prokopcov, Tomáš Tregler, Michal Obešlo a Radek Skála 
v základní části extraligy, kterou po sérii sedmnácti vítězství jedno-
značně ovládl. Ve čtvrtfinále play-off se favorizovaný brodský klub hra-
vě vypořádal s Hodonínem, který v sérii na dvě vítězná utkání porazil 
2:0. Stejným výsledkem skončilo i semifinále s týmem TTC ENFIREEX 

Ostrava a HB Ostrov se začal chystat na finálovou sérii s KT Praha. Ta 
odstartovala v havlíčkobrodské Birell aréně ve středu 12. května. Po 
dvou a půl hodinové bitvě dokázali i tentokrát zvítězit domácí (3:1) 
a k dalšímu duelu cestovali na půdu pražského soupeře. I druhý fi-
nálový zápas nabídl pohledný stolní tenis. Domácí svou kůži nedali 
zadarmo a byli pro HB Ostrov těžkým soupeřem, i přesto ale hosté 
zvítězili 3:1 a mohli začít slavit zisk zaslouženého extraligového titulu. 
Tým, který poskládal manažer Miroslav Jinek, za celou sezónu nenašel 
přemožitele a vyhrál 24 utkání v řadě.  Foto: Jaroslav Loskot
 
 Stránku připravil Ondřej Rázl

BRODY
V BRODĚ

KRAJINA
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Slovo zastupitele
Vážení spoluobčané,
více než rok jsme v boji proti neviditelnému, ale o to zá-
keřnějšímu nepříteli, kterým covid je. Během pár týdnů 
se nám všem obrátil život o 180°. Zavřely se školy, sociál-
ní zařízení, obchody, sportoviště, kulturní zařízení.
Nyní začala čísla hospitalizovaných pacientů s covidem 
klesat a za to si velké poděkování a uznání zaslouží přede-
vším zdravotničtí pracovníci, kteří s nasazením vlastního 
zdraví zachraňují životy těm nejvíce potřebným. Ukázali 
nám, že jejich práce je opravdu posláním a svým nasa-
zením, pílí a obětavostí významně pomohli při zvládání 
boje s novým a mimořádně nevyzpytatelným virem. 
Díky covidu se objevila slabina našeho školství v podobě 
distanční výuky. Víme, že distanční výuka nikdy plnohod-
notně nenahradí výuku ve třídách, navíc řada učitelů 
neuměla v začátcích efektivně zapojovat digitální tech-
nologie do výuky a pracovat s různými výukovými pro-
gramy a internetovými platformami. Dnes se objevují 
problémy u žáků způsobené rozdílnou úrovní technolo-
gického vybavení jednotlivých domácností a přístupem 
a ochotou rodičů v pomoci dětem s výukou. 
Během pandemické vlny část lidí (napříč věkem) přibrala 
i několik kilogramů. Nemohlo se chodit ven, sportovat 
a stýkat se s blízkými, což zvyšuje stres, který někteří 

následně řešili jídlem a mlsáním. Nadváze lze předchá-
zet zdravým životním stylem s dostatkem pohybu, ale 
zavřené tělocvičny to nedovolovaly. Zde došlo na má 
slova, že v Havlíčkově Brodě chybí větší množství malých 
a po městě rozptýlených venkovních sportovišť. První 
workout hřiště (venkovní posilovna) vyrostlo před lety 
na Plovárenské, kde se začal již dříve budovat a centrali-
zovat sport ve městě.
Někdy se zapomíná, že město není jen krásné náměstí, 
park a okolí řeky, ale i velká sídliště, kde bydlí tisíce lidí. 
Jako obyvatelka jednoho z nich společně se sousedy vní-
máme, že zde chybí hřiště a herní prvky pro malé děti, 
sportoviště pro větší nebo 30 let nedokončené školní 
hřiště u základní školy.
Pokud přijdete na sídliště Výšina, tak při otázce, co je 
zde největším problémem, dostanete odpověď: „Par-
kovací místa.“ Zatímco se parkování v uplynulých letech 
řešilo na Žižkově, v Husově ulici, na Pražské, Ledečské, 
u knihovny, Výšina stále čeká. Jen nevím, jestli tím řeše-
ním má být plánovaný soukromý parkovací dům?
S blížícím se létem vám všem přeji hodně zdraví 
a ště st í, prázdninové pohody, odpočinku, pozitivního 
myšlení, negativních covid testů.
 Ivana Mojžyšková, zastupitelka za ČSSD

Cyklisté pozor! Dbejte na základní  
pravidla silničního provozu!

Jednou z nejohroženějších skupin v silničním provozu 
jsou cyklisté. Jízdu na kole ovládá mnoho občanů všech 
věkových kategorií, ale málokdo si uvědomuje, že v oka-
mžiku vyjetí na silnici se stává účastníkem silničního pro-
vozu.
Cyklista musí umět správně jezdit na kole – udržet rov-
nováhu, zvládat jízdu i v obtížných podmínkách a ovlá-
dat pravidla silničního provozu. Důležité je používat od-
povídající velikost kola, které musí být funkční a seřízené 
s důrazem na brzdy, reflexní prvky, přední bílé a zadní 
červené odrazky a světla (blikačky), zvonek, vhodné je 
mít nářadí a rezervní duši. Zejména v provozu a při rych-
lejší jízdě používejte přilbu (do 18 let věku je povinná 
vždy) a ochranné brýle (proti slunci a hmyzu). Nezapo-
mínejte na vhodný pitný režim.

Povinná výbava kola
Brzdy – správně vybavenému kolu dobře fungují dvě na 
sobě nezávislé brzdy – zadní i přední.
Odrazky – na kole musí být přední odrazka bílé a zadní 
odrazka červené barvy, která může být kombinována 
se zadním světlem červené barvy. Velikost zadní odraz-
ky nesmí být menší než 2 000 mm2. Pedály a paprsky 
předního a zadního kola musí být vybaveny oranžovými 
odrazkami. Odrazky mohou být také nahrazeny ade-
kvátními reflexními prvky na oblečení nebo kole.
Bezpečná řídítka – konce řídítek máme vždy zalepené.
Jak a proč? Konce řídítek jsou zakryté třeba nějakou 
zátkou nebo rukojetí a obaleny měkkým materiálem. 
Zalepená řídítka totiž slouží při pádu z kola jako ochrana 
před rozříznutím kůže nebo propíchnutím našeho těla.
Vpředu bílý světlomet za snížené viditelnosti
Tam, kde je veřejné osvětlení, stačí bílé blikátko.
Vzadu červená svítilna za snížené viditelnosti
Můžeme použít také červené blikající světlo.

Kontrola kola před jízdou
Kolo kontrolujte před každou jízdou. 

kola•  jsou utažená, nemohou nám upadnout,
šlapadla•  nejsou uvolněná,
sedadlo•  dobře drží a je ve správné výšce,
řídítka•  se neprotáčejí,
pokud máme • světla na baterky, zkontrolujeme, zda 
nejsou vybité,

řetěz•  je natažený, 
hned po rozjezdu za pomalé jízdy kontrolujeme • brz-
dy, zda dobře brzdí.

Shrnutí – cyklistické desatero
Dbejte na stav kola a jeho výbavu1. 
Snažte se vidět a být viděni2.  
Vizuální kontakt výrazně snižuje riziko kolize – proto 
mějte na sobě a na kole reflexní prvky a přinejmen-
ším za snížené viditelnosti buďte vždy osvětlení 
vpředu i vzadu.
Vyhněte se alkoholu a omamným látkám3.  
Alkohol a omamné látky neužívejte před jízdou, 
ale ani během ní. Jízdou pod vlivem alkoholu či 
omamných látek ohrožujete sebe i ostatní. V přípa-
dě postihu je na Vás pohlíženo stejně jako na řidiče 
motorového vozidla.
Vydejte se jen na cestu, kterou zvládnete4.  
Trasu, na kterou se vydáváte, volte podle svých 
zkušeností a možností. Snažte se vyhnout komu-
nikacím silně zatíženým automobily, na provoz si 
zvykejte postupně. Nezapomínejte, že chodník je 
pouze pro chodce – s výjimkou dětských cyklistů 
ve věku do deseti let. V maximální míře využívejte 
vyznačené cyklopruhy, koridory a stezky.
Buďte ohleduplní a předvídaví5.  
Chovejte se k ostatním tak, jak chcete, aby se 
chovali ostatní k vám. Nespoléhejte se však na své 
okolí a předpokládejte, že všichni kolem vás mohou 
kdykoli chybovat. A také že cesta před vámi nemusí 
být volně průjezdná – nevjíždějte proto bezhlavě 
tam, kam nevidíte. Dejte si pozor na přijíždějící 
a předjíždějící vozidla.
Komunikujte s okolím6.  
V případě jakékoliv změny směru dávejte včas 
znamení paží, obzvlášť při odbočování vlevo a ujis-
těte se, že jej ostatní zaregistrovali, teprve potom 
proveďte potřebnou změnu. Sledujte stav vozovky, 
koleje, příčné prahy či mříže kanálů a případě po-
třeby se jim včas vyhýbejte, vždy však s ohledem na 
bezpečnost vlastní i ostatních. Používejte všechny 
smysly – vyvarujte se poslechu hlasité hudby či 
telefonování a psaní sms za jízdy, protože výrazně 
omezují vaši soustředěnost a kontakt s okolím.
Jezděte při pravém okraji a s rozestupy7.  
Ve vozovce i na stezce jezděte vpravo, přitom 

ale dodržujte bezpečný odstup od překážek, ze-
jména od parkujících automobilů. Dejte si pozor na 
vozidla, která zastavila, nebo zastavují, především 
na vystupující –otevřené dveře. Při jízdě ve skupině 
jezděte za sebou s dostatečnými rozestupy a ve 
velké skupině se rozdělte na několik menších.
Dávejte pozor na mrtvé úhly8.  
Především řidič rozměrnějšího vozidla (autobus, ná-
kladní vozidlo), které začíná odbočovat nebo třeba 
vyjíždět ze zastávky, kvůli mrtvému úhlu ve zpětném 
zrcátku prakticky nemá šanci cyklistu vedle svého 
vozidla vidět. Proto nepodjíždějte odbočující vozidla 
a neobjíždějte zleva vozidlo, které signalizuje, že se 
rozjede. Nezapomínejte také, že rozměrnější vozidla 
při zatáčení vybočují do stran.
Kolo zamykejte s rozmyslem9.  
Bytelným zámkem připoutejte kolo k pevnému 
objektu a na dobře viditelném místě, a to současně 
za rám a alespoň přední kolo (zadní se hůře demon-
tuje).
Kolizi se zraněním nahlaste10.  
Pokud dojde ke kolizi se zraněním nebo podezře-
ním na zranění, okamžitě ji telefonicky nahlaste. Při-
volejte na místo Policii ČR (tel. 158), v případě závaž-
nějšího zranění také záchrannou službu (tel. 155), 
kde v případě potřeby dostanete také instrukce pro 
nejnutnější pomoc zraněným.

 Připravila Alena Doležalová za použití infomací 
 z www.besip.cz, www.bezpecnecesty.cz

Pro naše bezpečí
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Od každého trochu

Nová multifunkční učebna  
na ZŠ Štáflova

V rámci projektu byla vybudována nová 
multifunkční učebna, pořízeno vybavení, 
digitální technologie a instalována nová 
výtahová technologie do stávající výtahové 
šachty, která zabezpečí bezbariérový pří-
stup do učebny. Ve vazbě na hlavní zaměře-
ní projektu je zajištěna konektivita školy.
Cílem bylo vybudovat moderní jazykové 
učebny, ve které se žáci díky vyspělé výuko-
vé technologii učí jazyky interaktivně, uplat-
ňují práci s textem , videem nebo s obrázky 
a nahrávkami vysoké kvality. 
Tato učebna může vzhledem ke svému vy-
bavení počítačovými sestavami sloužit ne-
jen pro výuku jazyků, ale je rovněž vhodná 
pro využívání IT techniky v rámci výukových 
jednotek předmětu informační a komuni-
kační technologie. Díky konektivitě a vnitř-
nímu připojení bude wifi pokryta celá budo-
va školy. 

Náklady
Celkové náklady projektu 11 095 000 Kč
Předpokládaná výše dotace 9 985 000 Kč

Stavební úpravy hygienického zázemí 
v ZŠ Nuselská, Havl. Brod

Město Havlíčkův Brod vynaloží každý rok 
část finančních prostředků na opravy soci-
álních zařízení v základních školách. V minu-
lém roce bylo za podpory Fondu Vysočiny 
opraveno hygienické zázemí pro chlapce 
a dívky ve třetím nadzemním podlaží Zá-
kladní školy Nuselská. S cílem zajistit žákům 
odpovídající bezpečnostní a hygienické 
podmínky, zde během letních prázdnin do-
šlo k výměně zařizovacích předmětů, obkla-
dů stěn a zhotovení protiskluzné podlahové 
krytiny. Dále byly provedeny nové rozvody 
kanalizace, vodovodu, vytápění, nové roz-
vody elektřiny a osvětlení. Celkové náklady 
na opravy činily 1,2 mil. Kč, dotace z Fondu 
Vysočiny 120 tis. Kč.

Náklady
Celkové náklady projektu  1 227 235 Kč
Dotace z Fondu Vysočiny 120 000 Kč
Spolufinancování města 1 107 235 Kč

Vybudování MŠ Havlíčkův Brod,  
Konečná

Evropská unie se prostřednictvím Integro-
vaného regionálního operačního programu 
podílí na financování vzniku nové mateřské 
školy. V mateřské škole byly vybudovány dvě 
třídy pro děti tříleté a starší a jedna třída pro 
děti mladší tří let, které nově školský zákon 
umožňuje přijímat. Pro děti tak přibude cel-
kem 64 míst.
Hlavním cílem projektu je navýšení kapacity 
mateřských škol ve městě. Stávající kapacita 
zcela nedostačuje požadavkům a poptávce 
ze strany cílových skupin (tj. dětí do 3 let, 
a děti v předškolním vzdělávání). S ohledem 
na každoroční počet žádostí o přijetí k před-
školnímu vzdělávání tak bude Havlíčkův 
Brod disponovat dostatečnou kapacitou bez 
nutnosti dlouhodobého využívání institutu 
udělování výjimek z nejvyššího počtu dětí. 
Současně také bude reagovat na zvyšující se 
trend umísťování dětí mladších tří let.

Náklady
Celkové náklady projektu 56 200 000 Kč
Předpokládaná výše dotace 50 580 000 Kč 

Dotační projekty v roce 2020
Oblast: Školství



13ČERVEN 2021

Od každého trochu

Připravilo oddělení řízení projektů

Výstavba denního stacionáře v Domě 
s pečovatelskou službou Na Výšině

Z prostředků Evropské unie, které město Havlíčkův 
Brod získalo prostřednictvím Místní akční skupiny Krá-
lovská stezka, byla podpořena výstavba denního staci-
onáře Na Výšině. Nové prostory s kapacitou deseti kli-
entů vznikly rekonstrukcí nevyhovujícího stravovacího 
provozu v přízemí Domu s pečovatelskou službou.
Zázemí, které bude v bezbariérových prostorách k dis-
pozici, tvoří vstupní hala, společenská místnost, jídel-
na, dva odpočinkové pokoje, toalety, koupelna, šatna 
a místnost pro personál. Jeho otevřením Sociální 
služby města Havlíčkova Brodu rozšíří kapacitu v sou-
časnosti provozovaného stacionáře pro 20 klientů na 
celkových 30.
Prvotním důvodem i cílem projektu výstavby denní-
ho stacionáře je zvýšení dostupnosti této ambulant-
ní služby a poskytnutí zázemí a péče vyššímu počtu 
potřebných osob, tj. osob, které se mohou díky věku 
nebo zdravotnímu postižení ocitnout v nepříznivé so-
ciální situaci. 

Náklady
Celkové náklady projektu 3 911 000 Kč
Výše dotace 2 850 000 Kč

Dům dostupného bydlení,  
Havlíčkův Brod

Město řeší nedostatek bytů pro osoby s níz-
kým příjmem a současně s nevyhovujícím 
bydlením výstavbou třípodlažního domu 
v lokalitě „Rozkoš“ naproti KoDuSu. V domě 
se bude nacházet 14 bytů s průměrnou roz-
lohou 45 m2 , z toho 8 bytů s dispozicí 1+kk, 
5 bytů s dispozicí 2+kk a 1 byt pro hadica-
pované. Součástí domu bude výtah, sklepní 
kóje, kočárkárna, kotelna a místnost pro pra-
covníky, kteří budou zajišťovat sociální práci. 
Nájemníky bytů budou tvořit rodiny s dětmi, 
samoživitelé/samoživitelky s dětmi, zdravotně 
zněvýhodněné osoby nebo senioři, kteří bydlí 
ve vyšším poschodí bez výtahu. 
Na realizaci projektu město požádalo o dotaci 
z programu Státního fondu podpory investic 
„Výstavba pro obce“. 
Stavba domu byla zahájena letos v dubnu, 
ukončení je plánováno na příští rok v květnu.

Náklady
Předpokládané náklady projektu 27,8 mil. Kč
Předpokládaná výše dotace  17,7 mil. Kč

Integrace cizinců
Realizací projektu „Sociální začleňování cizin-
ců na území města Havlíčkův Brod XII.“ spo-
lufinancovaného Ministerstvem vnitra ČR je 
podporována integrace cizinců ve městě. 
Z projektu byla podpořena především výuka 
českého jazyka cizinců – dětí MŠ, žáků ZŠ a SŠ 
a dospělých, neboť největší bariérou pro re-
alizaci dalších aktivit i pro komunikaci mezi 
cizinci a občany města je neznalost českého 
jazyka. Pro zlepšení komunikace pedagogů 
základních škol s rodiči žáků cizinců byl z češ-
tiny do rodných jazyků cizinců přeložen do-
kument, který obsahuje základní informace 
vztahující se k chodu škol. 
V průběhu karanténních opatření v souvis-
losti s onemocněním Covid-19 zvládli žáci 
i pedagožky výuku distanční formou.

Náklady
Celkové náklady projektu 309 036 Kč
Výše dotace 270 444 Kč

Dotační projekty v roce 2020
Sociální oblast
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Společenská rubrika, křížovka

Brodská miminka narozená od 15. 4. do 19. 5. 2021
16. 4. Havlová Linda • 20. 4. Zhouf Marek • 21. 4. Kaplanová Viktorie, Vágnerová Vi-
vien • 23. 4. Kolářová Ella • 28. 4. Lacinová Natálie • 5. 5. Křípal Martin • 12. 5. Blažej 
Marek, Rajdlová Andrea • 14. 5. Maťková Ella • 15. 5. Plachá Šarlota, Plachá Ester  
• 17. 5. Benešová Adél, Vacek Matyáš • 19. 5. Divišová Nina

Sňatky konané v měsíci dubnu 2021
(snoubenci, kteří dali souhlas se zveřejněním)

10. 4. 2021
Jan Kratochvíl, H. Brod – Petra Kališová, H. Brod
17. 4. 2021
Pavel Pavlík, H. Brod – Helena Straková, H. Brod
Celkem se konalo  pět sňatků.

Kavárna ve Vile zve na koncert do otevřené zahrady
V sobotu 8. 6. od 17 hod. nabídne Kavárna ve Vile zdarma posluchačům hudební ho-
dinku přímo v zahradě. Koncert se od klasických skladeb W. A. Mozarta či A. Vivaldiho 
přenese i do modernějších žánrů 20. století.  Zahrada zůstane pro návštěvníky otevře-
ná po celý víkend.  Více na  www.vikendotevrenychzahrad.cz.

Na Konečné myslí na zvířátka
Základní škola Havlíčkův Brod, Konečná 1884 uspořádala sbírku na podporu Zá-
chranné stanice Pavlov. V pátek 7. 5. a v úterý 11. 5. 2021 v areálu školy pedagogo-
vé, rodiče i žáci měli možnost získat za dobrovolný příspěvek ve stánku keramický 
výrobek žáků nebo jinou drobnost.Výtěžek z akce bude použit na adopci některého 
z pavlovských zvířat, které se již nemůže po uzdravení vrátit do volné přírody. 
 Renata Tvrdíková, ZŠ Konečná

V tajence je gruzínské přísloví: „Každé úsloví, ...“

Správné znění tajenky z čísla 4/2021: (Lepší začít) s učením pozdě než nikdy.
Správnou odpověď ze 45 vylosoval starosta Jan Tecl.
Výherkyní je Jana Smejkalová.
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. 

ANGLIČTINA – NĚMČINA, Tomáš Dymáček, T.Dymacek@seznam.cz, 702 030 886

Řádková inzerce
• Koupím staré pohlednice do roku 1945 i jiné sběratelské předměty.  
Tel. 608420808
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Inzerce

Oblastní charita Havlíčkův Brod 
hledá do svého týmu                                   

Koordinátora domácí hospicové péče 
a charitní ošetřovatelské služby.          

Jste zdravotník a rádi pomáháte druhým? Pak se 
ozvěte na  dolezel.marcel@charitahb.cz  více na  
h�ps://hb.charita.cz/aktualne/volna-mista-1/ 

Havířská 662, HB, E: klas@zempostober.cz, T: 569 428 874

PO–PÁ: 7.00–17.00
SO: 7.30–11.30

Zahradní
spirálové

tyče
Schůdky vhodné do

domácnosti i do dílny 
2,3,4,5,6,7,8,9 + 1

IBC kontejnery
1000 l, 600 l 

+ příslušenství
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Krmiva pro 
hospodářská

zvířata

Sadbové květináče
KÁJA - 30, 35, 50 l

Sud kulatý 5 - 50 l
s kohoutkem
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Inzerce

Velké společnosti se při své cestě za úspěchem už dávno nesoustřeďují pouze na hospodářský výsledek. 
Čím dál tím důležitější je pro ně také odpovědný přístup k  udržitelnosti a  společenské odpovědnosti. 
Příkladem takové firmy je i Kaufland. Ten ve svém sortimentu nabízí kvalitní a čerstvé produkty. Aktivně 
snižuje množství plastu, podporuje elektromobilitu a využívá inovativní ekologické technologie. V květnu 
navíc vydal historicky první Zprávu o udržitelnosti.

V KAUFLANDU VÍ, ŽE ROZHODUJÍ ČINY 
Nahlédněte pod pokličku společensky odpovědné firmy 

Report je důležitým milníkem 
v činnosti obchodního 
řetězce. Jeho vydáním zvyšuje 
Kaufland transparentnost 
svých aktivit a na konkrétních 
příkladech představuje dosud 
přijatá opatření v oblasti 
odpovědného podnikání 
i klíčové ukazatele, které 
hodnotí, jak se mu vytyčené 
cíle daří naplňovat. Bližší 
informace o zprávě naleznete 
na www.rozhodujiciny.cz. 

UDRŽITELNÝ 
SORTIMENT

  Více než 200 druhů 
čerstvého ovoce 
a zeleniny od 50 
vybraných lokálních 
dodavatelů

  Produkty privátní 
značky K-Jarmark jsou 
výhradně od českých 
výrobců

  Přes 800 produktů 
s certifikátem 
udržitelnosti (Bio, 
Fairtrade, GOTS, FSC)

  Jediný řetězec 
s vlastním 
masozávodem, díky 
kterému má Kaufland 
přehled o kvalitě 
a čerstvosti masa

  Široký sortiment 
produktů pro vegany, 
vegetariány či osoby 
s potravinovou 
intolerancí

PLASTY 

  Žádné jednorázové 
plastové nákupní tašky, 
nádobí, brčka či vatové 
tyčinky 

  Přes 100 tun plastu 
ročně ušetřených 
změnou obalu v úseku 
Ovoce/zelenina

  9 tun plastu 
ušetřených odstraněním 
plastového víčka 
z jogurtů privátní značky 
K-Jarmark 

  V sortimentu nabízí 
nEKOnečný sáček 
a nEKOnečné víčko  
pro opakované použití

  Kosmetické a čistící 
výrobky privátních 
značek jsou bez 
mikroplastů

EKOLOGIE

  Zmodernizované 
a nové prodejny jsou 
vytápěny pouze 
odpadním teplem 
z chladících boxů

  Využití úsporného 
LED osvětlení, podpora 
elektromobility, 
inovativní ekologické 
technologie

  První prodejna 
v ČR se splachováním 
toalet dešťovou vodou 
a spořiče pitné vody 
na všech prodejnách

  100 % papíru, 
lepenkových krabic, 
skla či kovového 
odpadu je zpracováno 
na druhotnou surovinu

  Všechny budovy 
Kauflandu jsou 
certifikovány 
energetickým auditem 
dle ISO 50001

SPOLEČENSKÁ 
ODPOVĚDNOST

  3 zachráněné lidské 
životy díky instalaci 
defibrilátorů na všechny 
prodejny

  27 000 000 Kč 
získaných od roku 2019 
ve Vánoční sbírce pro 
Světlušku

  Dlouhodobá podpora 
Ježíškových vnoučat, 
Centra Paraple, DEBRA 
ČR, Loono a dalších 
neziskových organizací

  Partnerství s Českým 
hokejem a generální 
partnerství Českého 
parahokeje

  Výstavba komunitních 
zahrad, hmyzích hotelů 
či workoutových hřišť

Rozhodují
činy.
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