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Město známe i neznáme
Karel Havlíček a Německý Brod

Léta hledání

Rozhodnutí Karla Havlíčka stát se knězem, které 
v něm definitivně uzrálo v druhém ročníku filo-
zofických studií, vlastně nemuselo být pro jeho 
rodiče tak překvapivé. Od dětství na něho silně 
působily osoby duchovního stavu. Ještě v Borové 
trávil více času na faře ve společnosti faráře Jana 
Brůžka než doma. Ve volbě jeho budoucího sta-
vu jej jistě ovlivnily i příklady P. Jana Serbouska 
a P. Jana Slavíka. Prvního poznal ještě jako kaplana 
v Borové a druhého jako katechetu v Jihlavě. Oba 
dva často přátelsky navštěvoval za doby svých 
pražských studií na jejich dalších působištích, na 
faře v Jinočovicích a v Batelově. Výběr kněžství 
nebyl v rozporu s jeho prvotním záměrem stát se 
zároveň českým spisovatelem a působit v národ-
ně osvětovém duchu. Podle jeho domněnky se 
obojí mělo ideálně doplňovat. 
Přijímací zkoušku do arcibiskupského semináře 
zdárně složil v srpnu 1840. Ovšem záhy dostáva-
jí jeho iluze první trhliny. Dodržování studijního 
a domácího řádu bylo velmi zostřeno a za každé 
jeho přestoupení hrozilo vyloučení. Postupně 
má čím dál tím větší výhrady k způsobu výchovy 
kněžského dorostu. Formalismus, neupřímnost, 
určitá suchá odtažitost představených od semi-
naristů, pronásledování bolzanismu zosobněné 
P. Antonínem Rostem bouraly Havlíčkovy ideály. 
Přesto však mínil vytrvat a snažil se kromě teolo-
gie prohloubit své znalosti soukromým studiem 
české literatury a slovanských jazyků, na filozofic-
ké fakultě si zapisuje navíc přednášky o dějinách 
rakouských států. Nakonec nemohlo jeho půso-
bení v semináři dopadnout jinak než vyloučením, 
s kterým ovšem nepočítal a ještě o prázdninách 
v Brodě nosil kolárek. Písemně mu byl verdikt 
doručen 9. září 1841 do Brodu s odůvodněním, 
že „velmi málo povolání k stavu duchovnímu uka-
zoval, zabýval se více předměty mimo obor nauk 
teologických“. 

První nezdar při volbě „stavu“ jej rozhodně od 
dosažení vytčeného životního cíle neodradil. Když 
se tedy jako kněz nemohl stát šiřitelem osvěty, 
ucházel se o místo gramatikálního učitele na gym-
náziu. Konkurence byla však příliš veliká, zájemců 
bylo mnoho a volných míst málo. Do konkursu na 
některé z nich se hlásili mnozí uchazeči již po ně-
kolikáté. Vyhodnocení komise se dosti protaho-
valo a Karel Havlíček nakonec ani v dalším pokusu 
o zajištění své budoucí existence nebyl úspěšný. 
Další rok pražského pobytu, při němž si dále pro-
hluboval znalosti češtiny a slovanských jazyků, ne-
byl pro něho marný. Seznámil se a dobře poznal 
Pavla Josefa Šafaříka, jednoho ze zakladatelů sla-
vistiky a autora ve vědeckém světě ceněného díla 
Slovanský národopis. Když profesor moskevské 
univerzity Michail Petrovič Pogodin za svého po-
bytu v západočeských lázních v roce 1842 hledal 
vhodného slovanského domácího vychovatele 
pro své potomky, Šafařík mu doporučil právě Hav-
líčka. Vše se seběhlo dosti rychle a Karel Havlíček 
odjel z Brodu 22. října 1842 do Vídně, kde se při-
pojil k Pogodinovi, který se vracel do Ruska. Hav-
líček však neměl všechny potřebné doklady, aby 
mohl překročit rakousko-ruskou hranici a uvázl 
až do konce roku ve Lvově. Přesto, že se loučení 
doma v Brodě neobešlo bez pláče matky a výči-
tek otce v obavách, že v dalekém Rusku ztratí syna 
nadobro, obětavý otec vyřídil synovi cestovní pas 
u pražského gubernia a poslal mu jej do Lvova.
Původní dohoda o přibližně tříletém vychovatel-
ském závazku kvůli Havlíčkovu opožděnému pří-
jezdu do Moskvy doznala změn. Pogodin Havlíčka 
jako domácího vychovatele přepustil kolegovi 
z univerzity Stěpanu Petroviči Ševyrjovovi. Vy-
chovatelské působení Havlíčkovo se také z růz-
ných příčin zkrátilo, trvalo v podstatě pouhý rok. 
Moskvu opustil koncem druhé červnové dekády 
roku 1844 a byl opět o jednu iluzi chudší, ve struč-
nosti o iluzi o spasitelském všeslovanském poslání 
Ruska. Ovšem ani tento rok nebyl pro něho ztra-
ceným časem. Poznal ruskou realitu v celé její šíři 
a mnohotvárnosti, od moskevského slavjanofil-

ského intelektuálního 
prostředí až po život 
mužiků na venkově. 
Nehledě na zkušenosti, 
které nabyl, vytěžil ze 
vzpomínek první větší 
literární práci, Obrazy 
z Rus. Konečnou verzi 
některých z nich pro-
mýšlel až po návratu do 
Brodu.
Na zpáteční cestě, těs-
ně před domovem, 
na poslední zastávce 
poštovního dostavníku 
v České Bělé se dozvě-
děl zcela náhodou bo-
lestnou zprávu, že jeho 
otec zemřel před dvě-
ma týdny. Matěj Havlí-
ček, německobrodský 
kupec, zemřel podle 

matričního záznamu 8. července 1844 na zánět 
tenkého střeva (ohledací list se bohužel nezacho-
val) o sedmé hodině večer. Na poslední cestě byl 
zaopatřen katechetou P. Janem Kazdou. Pohřeb 
se konal 11. července na hřbitově u sv. Vojtěcha. 
Byla to samozřejmě nenadálá rána pro celou ro-
dinu. Vždyť to byl právě otec, který ji díky své píli 
a obchodnímu umu velmi dobře hmotně zajistil. 
Navíc přes všechny výtky adresované někdy obě-
ma nejstarším synům ponechával jim možnost 
vlastní volby, jak existenčně v životě zakotvit, sa-
mozřejmě pokud to bylo možné. Tento do značné 
míry liberální přístup k výchově dětí v jejich poz-
dějším věku rozhodně nebyl ve své době obvyklý 
ani v dobře situovaných měšťanských vrstvách 
a Matěj Havlíček byl v tomto ohledu spíše světlou 
výjimkou.
Tato tragická událost na nějaký čas odsunula další 
plány Karla Havlíčka do pozadí. Spolu s bratrem 
Františkem museli pomoci matce s vedením ob-
chodu a uspořádat všechny rodinné záležitosti po 
smrti otce. Pozůstalostní řízení se protáhlo a uza-
vřeno bylo až v prosinci 1844. Jak vyplývá  ze zá-
věrečného úředního rozhodnutí, matka Josefa se 
oproti testamentu svého manžela podílu na dě-
dictví vzdala ve prospěch svých čtyř dětí. Zřejmě ji 
v tom podporoval i dlouholetý rádce rodiny přiby-
slavský vikář Jan Brůžek, který zde vystupuje v roli 
spoluporučníka dětí zemřelého Matěje Havlíčka. 
Je třeba si uvědomit, že podle tehdejších zákonů 
nebyl plnoletým ani nejstarší syn Karel (hranice 
plnoletosti byla stanovena na 24 let).
Týdne a měsíce po návratu do Brodu netrávil Karel 
Havlíček jenom reálnými starostmi o uspořádání 
rodinných poměrů a zachování obchodu. Stačil si 
na několik dnů odskočit do Prahy, odkud si prav-
děpodobně přivezl zajímavý námět, jak v českém 
národním duchu šířit kulturní osvětu v Brodě.
 (pokračování příště)

 Miloš Tajovský
Poslední list závěti vlastnoručně sepsané necelý rok před smrtí Matějem 
Havlíčkem s jeho podpisem.

Josefa Havlíčková 
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Letní koupaliště se otevřelo veřejnosti 
11. června

Letní koupaliště otevřelo své brány návštěv-
níkům 11. června. V provozu je každý den od 
9.00 do 19.00 hodin. Celodenní cena vstupné-
ho činí pro dospělého 85 Kč, pro dítě 60 Kč.
Před nedávnem prošlo koupaliště náročnou 
rekonstrukcí. K nerezovým vanám přibyly 
i nové herní prvky pro děti. V areálu jsou k dis-
pozici dva bazény. První je určený pro kondič-
ní plavání. Druhý, relaxační, nabízí návštěvní-
kům atrakce v podobě divoké řeky, masážního 
hříbku, perliček, skluzavky a dětského brouz-
daliště. Vodu dezinfikuje ozon + UV záření a je 
tak vhodná pro alergiky a astmatiky. Obě kou-
paliště vyhřívá solární systém. 
Mezi doplňkové služby patří restaurace, teni-
sový kurt a hřiště na beach volejbal. Celý pro-
stor pokrývá připojení na WIFI síť. 
„V letošním roce jsme rozšířili služby restaura-
ce, v jejíž spodní části je nová přípravna a vý-
dejna jídel,“ dodal Petr Honsa z Technických 
služeb Havlíčkův Brod. 

Zastávka na Konečné je pro cestující 
komfortnější, doplnil ji přístřešek

Autobusová zastávka na ulici Konečná prošla 
stavební obnovou. Ta spočívala především 
v úpravě stávajících chodníkových ploch, kte-
ré přiléhají k ulici Konečná. Součástí chodníku 
se stalo nové nástupiště s vyvýšenou plochou 
pro pohodlnější nástup. Cestující za nevlídné-
ho počasí jistě ocení i přístřešek, který zastáv-
ku doplnil. Město za stavební úpravy zaplatilo 
322 tis. Kč.

Na předzahrádkách je živo, restauratéři 
za jejich pronájem neplatí

Na základě uvolnění vládních opatření pro-
vozovatelé restaurací otevřeli   předzahrádky, 
na kterých je díky příjemnému počasí rušno. 
Město Havlíčkův Brod provozovatelům re-
staurací vychází vstříc a předzahrádky prona-
jímá již pátým rokem zdarma. K tomuto kroku 
přistoupila radnice na základě změny vyhláš-
ky o pronájmu veřejného prostranství v květ-
nu roku 2017. 
„Předzahrádky jsou definovány jako užívání 
veřejného prostranství k umístění dočasných 
staveb a zařízení sloužících pro poskytování 
pohostinských služeb. Pro umístění na chodní-

ku před provozovnou je nutné mít rozhodnutí 
odboru dopravy městského úřadu. Na základě 
žádosti jmenovaný požádá o stanovisko Policii 
ČR a vlastníka komunikace. V případě vydání 
kladného rozhodnutí o umístění předzahrád-
ky je dále nutné provést ohlášení na ekono-
mický odbor města. Ohlášení je nutné i v tom 
případě, že je ‚předzahrádka‘  osvobozena od 
poplatku dle Obecně závazné vyhlášky města 
Havlíčkův Brod č. 11/2019,“ doplnila Dagmar 
Sláviková z ekonomického odboru Městského 
úřadu Havlíčkův Brod. 

Parkoviště pod Krajskou knihovnou začne 
sloužit řidičům v první polovině července 

Pod budovou Krajské knihovny Vysočiny smě-
rem k řece Sázavě vyrostlo nové parkoviš-
tě, které zvýší kapacitu parkování ve městě 
o 132 míst. Šest z nich bude vyhrazeno oso-
bám se zdravotním postižením. K parkovací 
ploše povede komunikace z asfaltobetonu, 
jednotlivá stání pokryjí žulové kostky. Prostor 
doplní veřejné osvětlení, majitelé elektromo-

bilů budou moci využít dobíjecí stanici. Řidiči 
za stání na parkovišti zaplatí 2 Kč za hodinu 
v čase od 7.00 do 17.00 hod. „Tento prostor 
by měl být stejně jako parkoviště na Jihlavské 
záchytným stáním pro přijíždějící do Havlíčko-
va Brodu, proto bude fungovat v podobném 
režimu,“ vysvětlil místostarosta města Libor 
Honzárek. Náklady na výstavbu, které měs-
to zaplatilo ze svého rozpočtu, činí zhruba 
21 mil. Kč.

Město odpustilo podnikatelům v měst-
ských objektech polovinu nájemného, 

podmínkou byl zákaz či omezení činnosti
Rada města schválila slevu na nájemném za 
prostory sloužící k podnikání, které jsou ve 
vlastnictví města, za období od začátku le-
tošního roku do konce května. Podnikatelé 
tak zaplatí za toto období pouze polovinu ná-
jemného. „Snížení se týká všech, kterým byl 
v důsledku mimořádných krizových opatření 
v souvislosti s pandemií COVID 19 státními 
orgány zakázán maloobchodní prodej zboží 
nebo poskytování služeb zákazníkům v provo-
zovnách alespoň v části období od 1. 1. 2021 
do 31. 5. 2021,“ upřesnila Markéta Firychová 
z ekonomického odboru. Radnice poskytne 
slevu pouze nájemcům, kteří mají vyrovná-
ny nebo dohodnutým způsobem vyřešeny 
všechny závazky vůči městu Havlíčkův Brod. 
Stejným způsobem město upustilo od zapla-
cení poloviny nájemného za poslední tři mě-
síce roku loňského. 

 Stránku připravila Alena Doležalová

Historická opona zdobí jeviště Městského divadla a kina Ostrov,  
bude k vidění před každým představením

V loňském roce se do Městského divadla a kina Ostrov přestěhovala z muzea historická opona 
s vyobrazením Německého Brodu. Provizorně byla zavěšena v provazišti vysoko nad divadelním 
jevištěm. Otázkou zůstávalo, jakým způsobem ji upevnit do rámu tak, aby ji bylo možné uká-
zat veřejnosti před každým divadelním či filmovým představením. Koncem května restaurátoři 
upevnili oponu do speciální konstrukce.
Historická opona z bývalého městského divadla, tzv. „Solnice“, zbourané v roce 1951, se až 
do roku 2016 skrývala v depozitáři brodského Muzea Vysočiny a byla značně poničená. Její 
zrestaurování v dílně Jiřího Látala trvalo dva roky. „Museli jsme hlavně zachránit zbytky barevné 
vrstvy malby a pak jsme celou oponu museli podlepit novým plátnem. Byla to náročná práce, 
ale vznikla krásná, historicky cenná veduta Brodu z druhé poloviny 19. století,“ popsal restaurá-
tor Jiří Látal. Podle historiků se vznik opory datuje do roku 1886 a jejím autorem je malíř Gustav 
Kubeš. „Jde o reprezentativní objekt, který bude v divadle dělat velkou parádu,“ dodal Látal. 
Samotné ukotvení a příprava plnohodnotného fungování včetně motorových pohonů a úprav 
jeviště přijde na zhruba půl milionu Kč. Finančně se na záchraně a zpřístupnění tohoto cenného 
díla veřejnosti podílelo město Havlíčkův Brod, Kraj Vysočina a Městské divadlo a kino Ostrov.
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Vedení města poděkovalo za práci dlouholetému řediteli 
domu dětí Miloši Kejklíčkovi

Zástupci města přijali na havlíčkobrodské radnici Miloše Kejklíčka, kte-
rý 21 let vykonával funkci ředitele domu dětí a nyní odchází na zaslou-
žený odpočinek „Původně dům dětí sídlil na Masarykově ulici a jeho 
zřizovatelem byl Kraj Vysočina. Tehdy jsem se stal jeho ředitelem. 
V roce 2010 přešel dům dětí pod město Havlíčkův Brod a přestěhovali 
jsme se do budovy na Rubešově náměstí. Dům dětí se tehdy přejme-
noval na AZ Centrum Středisko volného času, kterým je dodnes,“ shr-
nul Miloš Kejklíček. 
Zástupci vedení města poděkovali dlouholetému řediteli za jeho čin-
nost a předali mu dárky. Při zápisu do pamětní knihy Miloš Kejklíček 
poděkoval městu za vstřícnost a podporu při společné práci pro oby-
vatele Havlíčkova Brodu. Od 1. května zastává nově funkci ředitele  
AZ Centra Martin Domkář. 

Zdravé město Havlíčkův Brod se zapojilo do kampaně Den zdraví 
Den zdraví každoročně připadá na 7. duben a v kalendáři ho možná ani 
neobjevíte. V tuto dobu si svět připomíná založení Světové zdravotnické 
organizace WHO. V rámci projektu Zdravé město a místní Agenda 21 se 
po dvou letech zapojilo také město Havlíčkův Brod.
Do organizování osvětové činnosti se pravidelně připojují neziskové or-
ganizace a příspěvkové organizace města. V letošním roce akce v rámci 
kampaně probíhaly v několika rovinách a nově nabídla své aktivity Ob-
lastní charita Havlíčkův Brod a Mateřská školka Korálky.
Mateřské centrum Zvoneček připravilo on-line seminář na téma „Home-
opatie v každodenní praxi“, který přilákal zájemce o alternativní přístup 
ke svému zdraví a ke zdraví dětí. „Doktorka Marie Kodysová nás sezná-
mila např. s tím, která homeopatika podat dítěti při bolesti či po úrazu 
a jaká dětem pomůžou po základním povinném očkování. Poradila nám 
i přípravky, které je vhodné aplikovat při infekčních onemocněních včet-
ně nemoci Covid 19. Upozornila samozřejmě i na známou skutečnost, 
že při všech vyjmenovaných zdravotních obtížích bychom měli postupo-
vat standardně dle osvědčených lékařských pokynů, ale homeopatika 
nám mohou přirozenou formou pomoci příznaky překonat nebo ales-
poň zmírnit,“ doplnila koordinátorka centra Anna Doleželová. 
Další aktivitou k letošnímu Dni zdraví je možnost testování veřejnosti na 
HIV zdarma. Testování probíhá každou první středu v měsíci od 16 do 
19 hodin v budově AZ Centra ve 2. patře. Všichni klienti projdou potes-

tovým poradenstvím a obdrží malou pozornost. Pokud klient nepotře-
buje psychologickou podporu, trvá celý úkon zhruba 20 min. Testování 
zajišťují sociální pracovnice a zdravotní sestra z R-R Vysočina a bude 
probíhat až do konce roku.
Tento rok se do kampaně nově zapojila také Mateřská škola Korálky. 
Předškolní děti se na pracovišti Příčná tématice zdraví věnovaly celý tý-
den a aktivity vyvrcholily jejich představením v projektovém dnu. Pod 
vedením učitelek si děti ve třídě Včelky a Motýlci vytvořily svůj plakát 
a povídaly si o zdravém a nezdravém životním stylu. Aktivně se zapojily 
do diskuse o tom, kdo léčí nemocné a jak předcházet nemocem a úra-
zům. Na danou tématiku děti vytvářely koláže, vyplňovaly pracovní listy, 
vystřihovaly a nalepovaly barevné obrázky, modelovaly ovoce a zeleni-
nu a vytvářely mozaiky. 
Záživné pro ně byly také pohybové, společenské a tématické hry. „Velice 
mě překvapila aktivita a zápal dětí při výrobě zdravých ovocných a zele-
ninových salátů a jednohubek. Veselou formou také vytvářely zvířátka 
a obličeje z nakrájeného ovoce a zeleniny. Ty komunikativnější mě in-
formovaly, o jaký druh se jedná a co je zdravé a co ne,“ popsal místosta-
rosta Vladimír Slávka, odpovědný politik za realizaci místní Agendy 21 
a oblast školství, který se projektového dne také zúčastnil. Den přinesl 
mnoho pozitivních emocí a děti se nejvíce těšily na to, až všechno, co si 
připravily, snědí. „Do Dne zdraví se promítlo mnoho informací z různých 
oblastí života – od zdravého stravování přes zdravý pohyb až k tělesné-
mu zdraví. Děti si užily spoustu legrace a den si pochvalovaly,“ zhodno-
tila akci ředitelka MŠ Korálky Štěpánka Sýkorová. 
 Marie Kudrnová, 
 koordinátorka projektu Zdravé město a místní Agenda 21

Čítárna na střešní terase se čtenářům otevřela 1. června 
Epidemická situace posledních týdnů je příznivá, vládní opatření po-
stupně zmírňují a umožňují vykonávat čím dál více aktivit. Čtenářům 
se po otevření nových prostor Krajské knihovny Vysočiny zpřístupnila 
od začátku června i letní čítárna na střešní terase. Vzhledem k tomu, 
že jde o klidný střešní prostor, čtenáři si mohou užít pohodové mís-
to uprostřed rušného města. Čítárna je otevřena shodně s provozní 
dobou knihovny. Čtenáři zde mohou číst, relaxovat, vychutnat si krás-
ný výhled do okolí a užít si nový prostor, který moderní a nadčasová 
knihovna nabízí. 

Centrum pro neslyšící a nedoslýchavé Kraje Vysočina, o.p.s. 
má svoji pobočku v Brodě a pomáhá potřebným

Posláním Centra po neslyšící a nedoslýchavé Kra-
je Vysočina, o.p.s. je podpora osob se sluchovým 
postižením při začleňování do běžného života ve 
společnosti. Centrum se snaží o překonání komu-
nikační a informační bariéry u osob se sluchovým 
postižením a poskytuje tlumočnické služby, so-
ciální rehabilitaci  a v rámci doplňkové a fakulta-
tivní činnosti také např. distribuci příslušenství ke 

sluchadlům, zapůjčení sluchadel a dalších kompenzačních pomůcek. 
Toto centrum sídlí v ulici Nádražní 397 (4. patro) a můžete ho navští-
vit v pondělí a ve středu do 8.00 do 14.30 hod. a v úterý a ve čtvrtek 
od 8.00 do 12.00 hodin. Terénní služby zaměstnanci poskytují  každý 
všední den po předchozí domluvě.
Kontakt: 
Eva Kohoutová – tel. 604 139 201, e-mail: eva.kohoutova@cnn-vysocina.cz
Bc. Pavlína Melounová – tel. 737 137 613, e-mail: pavlina-melounova@seznam.cz
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Požár Šupichovy vily v Havlíčkově Brodě 
za sebou zanechal škodu 12 mil. Kč

V neděli 6. června v brzkých ranních hodinách 
zasáhl rozsáhlý požár Šupichovu vilu v Nádraž-
ní ulici. Na místo okamžitě vyjelo dohromady 
devět jednotek profesionálních i dobrovolných 
hasičů. V objektu, který zároveň sloužil jako uby-
tovna, se nácházelo 27 osob.
Při požáru zasahovaly jednotky profesionálních 
hasičů ze stanic v Havlíčkově Brodě, Světlé nad 
Sázavou a Chotěboři společně s jednotkami 
sborů dobrovolných hasičů z Havlíčkova Brodu – 
Mírovky, Havlíčkova Brodu – Perknova, Přibysla-
vi a Štoků a také jednotkou HZS SŽDC Havlíčkův 
Brod a jednotkou společnosti Čepro a.s. – Šlapa-
nov. Požár si vyžádal vyhlášení druhého stupně 
požárního poplachu. Z hořícího objektu hasiči 
evakuovali 27 osob. „Evakuace probíhala po 
vnitřním schodišti, ale také ze střechy objektu 
za pomoci výškové techniky. V přímé souvislosti 
se vzniklým ohněm se nikdo nezranil,“ upřesnil 
ředitel Územního odboru Hasičského záchran-
ného sboru Kraje Vysočina Luboš Vacek. 

„Právě pro tyto případy má město Havlíčkův 
Brod k dispozici objekt, který slouží pro pře-
chodné ubytování potřebných v mimořádných 
situacích. Prostory jsme poskytli dvěma oso-
bám, které zde setrvaly do doby, než si sehna-
ly náhradní bydlení,“ vysvětlil starosta města 
Havlíčkův Brod Jan Tecl a dodal, že zbývajících 
25 lidí našlo dočasné ubytování u příbuzných či 
známých.
Na likvidaci požáru nasadili hasiči několik vod-
ních proudů. Majetková škoda byla předběžně 
vyčíslena na 12 milionů korun. „K požáru ve stej-
ném stupni nebezpečí, tedy druhém, při kterém 
hořel lesní porost, už jsme letos vyjížděli. V tom-
to případě ale šlo o dlouhotrvající rozsáhlý požár 
s vysokým počtem lidí v ohrožení. Podobný zá-
sah dlouho nepamatujeme,“ dodal Vacek. 

Denní stacionář pomáhá žít doma
Sociální služby města Havlíčkova Brodu jako 
jednu ze svých služeb nabízejí denní stacionář 
v Havlíčkově Brodě, důvěrně známý jako „do-
movinka“. Denní stacionář je denní docházko-
vé zařízení, které funguje od pondělí do pátku 
v čase od 6.30 do 17 hodin. Je určeno pro osoby 
starší 27 let, které z různých důvodů nemohou 
nebo nechtějí zůstávat celodenně doma. 
Cílem této služby je umožnit klientům co nej-
delší možné setrvání ve vlastní domácnosti bez 
nutnosti odejít z milovaného domova do poby-
tové služby, jakou je třeba domov pro seniory. 
Službu denního stacionáře je možné nakombi-
novat také s pečovatelskou službou. Mnohdy 
toto propojení zcela vyřeší nepříznivou sociální 
situace klienta či oddálí nutnost odchodu.
Docházejí k nám nejčastěji klienti, kteří mají 
nějaké omezení – buď se jedná o omezení fy-
zické nebo kognitivní. Co se týká věkové struk-
tury, převažují senioři, výjimkou však nejsou 
ani osoby se zdravotním nebo kombinovaným 
postižením. 
Často se na nás obracejí rodiny, které dlouhodo-
bě pečují o své blízké a v péči potřebují odlehčit, 
zajistit pomoc a podporu v době, kdy docházejí 
do práce. Mít jistotu, že pokud jsou v zaměstná-
ní, je o jejich blízkého postaráno. Mít jistotu, že 
se v době jejich nepřítomnosti v domácnosti ne-
stane něco nepříjemného či dokonce život ohro-
žujícího. Naši klienti často trpí nějakou formou 
demence a během dne potřebují zajistit dohled. 

Nedokážeme bohužel progresi nemoci zvrátit, 
ale za pomoci různých technik práci ji dokážeme 
často zpomalit. Pokud někdo nemá žádné nové 
podněty a celý den hledí do čtyř stěn, často se 
stane, že se demence prohlubuje. V denním sta-
cionáři se naše klienty snažíme zapojit do aktivit 
podle jejich stávajících schopností a dovednos-
tí a jejich míru zvládání běžných věcí udržet co 
nejdéle. Zkušené a proškolené pečovatelky s na-
šimi klienty trénují paměť stejně jako jejich fyzic-
kou kondici. Za pomoci běžných aktivit, jako je 
například pečení nebo ruční práce, nenásilnou 
formou trénujeme a posilujeme mnohdy osla-
bené schopnosti. Podporujeme klienty pouze 
do té míry, ve které zůstává zachována vlastní 
aktivita. 
Dalším častým důvodem, proč někdo vstupuje 
do služby, je samota – pro seniora, který žije 
osamoceně, nemá v okolí vrstevníky, se kterými 
by mohl sdílet starosti i radosti, je ideální pomo-
cí právě pobyt v denním stacionáři. Nabízíme 
možnost setkávání se v malém kolektivu s důra-
zem na individuální potřeby klientů.
Našim klientům jsme schopni zajistit také po-
moc s osobní hygienou, jelikož mnohdy tito 
nemají doma vyhovující podmínky. Aby bylo 
vůbec možné zajistit pobyt klienta ve stacionáři, 
je v naší nabídce také doprava klienta do stacio-
náře a zpět do domácnosti. V současnosti zajis-
tíme přepravu v rámci města Havlíčkova Brodu, 
v nejbližších měsících však naši působnost rozší-
říme také na další vzdálenější obce. 
Denní stacionář je služba plně hrazená klientem, 
naše sociální pracovnice Vám však může pomo-
ci s vyřízením příspěvku na péči, ze kterého lze 
tuto platbu následně pokrýt. 
Pokud Vás tato služba zaujala, veškeré informace 
naleznete na stránkách www.ssmhb.cz. Abyste 
„nekupovali zajíce v pytli“, nabízíme jednodenní 
zkušební pobyt zdarma. Během něj si prohléd-
nete prostředí, ve kterém je služba poskyto-
vána, osaháte si, jak vůbec funguje a následně 
se sami rozhodnete, zda je pro Vás tou nejlepší 
volbou. 
 Mgr. Lucie Košmiderová

Příjemnou atmosféru farmářských trhů dokreslila kapela AT TIME
Druhé letošní farmářské trhy zaplnily Havlíčkovo náměstí v sobotu 5. 6. 2021. Své výrobky 
nabízeli staří známí, ale i noví prodejci. Tentokrát trhy návštěvníkům zpestřil i doprovodný 
program v podobě vystoupení kapely AT TIME. 
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Havlíčkobrodský půlmaratón 2021 zpes-
tří konec září i letos, už teď se můžete 

registrovat
Termín: sobota 25 .9. 2021
Situace kolem coronaviru se postupně zlepšuje, 
a tak Vám můžeme přinést nejnovější informace 
o této akci.
Tento ročník jsme do Havlíčkova Brodu získali 
pořadatelství Mistrovství České republiky vete-
ránů v půlmaratónu, takže uvidíte nejlepší české 
vytrvalce nad 35 let (vyhlašovat se budou 5leté 
kategorie). Závodu se samozřejmě mohou zúčast-
nit i mladší závodníci – pro ty bude kategorie do 
35let. 
Běh chceme zpřístupnit každému, a proto bude 
připraven i lidový běh na 5,2 km, závody dětí na 
100–800 metrů a samozřejmě i oblíbené štafety 
4× 5,2 (můžete postavit firemní tým, rodinný tým 
nebo se domluvit s kamarády a zkusit porazit nej-
lepší půlmaratonce).
Spustili jsme registrace na www.hbpulmaraton.cz 
za zvýhodněné startovné do 31. 7. 2021 (půlmara-
ton 400 Kč, lidový běh 100 Kč)
Ceny: V absolutním pořadí u mužů a žen finanční 
odměna: 3 000 Kč – 2 000 Kč – 1 000 Kč
Co nás tedy čeká?
Půlmaraton, štafety, lidový běh na 5,2km a dět-
ské závody na 100, 400 a 800 metrů – v sobotu 
25. 9. 2021 v areálu na Plovárenské ulici. 
Od 9.00 startují dětské závody, od 11.00 start půl-
maratonu a štafet.
Část startovného půjde na sportovní potřeby pro 
středoškoláky.
Závod bude opět pod záštitou starosty města 
Havlíčkův Brod Jana Tecla!
Děkujeme za Vaši podporu a těšíme se na Vás 
25. 9. 2021 na startu!!!
 Jiří Brychta a Tomáš Nejedlý
 zástupci organizátorů

Volejbal dosahuje v Havlíčkově Brodě 
velkých úspěchů

Jedním z největších a nejúspěšnějších volejbalo-
vých oddílů v Kraji Vysočina je tým havlíčkobrod-
ské Jiskry.
Klub tvoří přes 200 členů, kteří představují týmy 
mužů, žen a mládeže a o ty se stará dvacítka dob-
rovolných trenérů.
Jiskra dlouhodobě vysílá své reprezentanty do 
soutěží na krajské i celostátní úrovni. Vychova-
la řadu sportovců, kteří v minulosti i v současné 
době dělají čest mateřskému klubu především 
v extralize žen, např. Staňková, Šnellyová, Peško-
vá. V reprezentaci se prosadila Šárka Kubínová. Na 
nejvyšší úrovni se ve volejbale na písku pohybuje 
Marcel Mysliveček.
Tým žen Jiskry hraje jako jediný v kraji druhou 
nejvyšší republikovou soutěž – I. ligu. Muži bojují 
v lize druhé. Největší penzum práce odvádějí tre-
néři při výchově mládeže. Obrovský zájem o tento 
sport je především z řad dívek. Trenéři se starají 
o tři přípravky, dále Jiskra naplňuje všechny věko-
vé kategorie v krajských soutěžích. Starší děvčata 
hrají druhou nejvyšší republikovou soutěž (I. ligu). 
A opět jako jediný v Kraji Vysočina reprezentuje 
tým Jiskry město Havlíčkův Brod v extralize ka-
detek. Hráčky Brodu trvale tvoří základy pro re-
prezentaci kraje na Olympiádách dětí a mládeže 
a oddíl se také nebrání odchodů svých talentů do 
nejlepších republikových klubů u dívek KP Brno 
a u chlapců Spartaku Velké Meziříčí.
Volejbalistky, volejbalisté a trenéři s nedočkavostí 
očekávají postavení nové sportovní haly v Havlíč-
kově Brodě, a po koronavirové sezóně se těší na 
nadcházející volejbalovou sezónu, kdy nastoupí 
v republikových i krajských soutěžích. 
 Šárka Poubová, trenérka

Máte po prodělání nemoci Covid 19 či po 
očkování protilátky? Nově toto vyšetření 

nabízí havlíčkobrodská nemocnice
Oddělení společných laboratoří Nemocnice 
Havlíčkův Brod nabízí možnost vyšetření protilá-
tek proti viru (SARS-Cov-2) způsobujícímu one-
mocnění Covid-19. Odběrové místo naleznete 
v hlavní lůžkové části budovy v prvním patře. Od-
běr krve je prováděn každé úterý a středu po před-
chozím objednání v elektronické krajské aplikaci  
https://odbery.kr-vysocina.cz/. Kromě nutnosti 
elektronického objednání zájemce předem uhra-
dí poplatek za test ve výši 500 Kč. 
Vyšetřením lze zjistit informaci o hladině protilá-
tek proti viru SARS-CoV-2 po předešlém onemoc-
nění Covid-19 či v důsledku očkování. Stanovení 
slouží k ověření, zda se člověk v minulosti setkal 
s coronavirem (SARS-CoV-2) a vytvořil si protilátky 
(výsledek pozitivní) či nikoliv (výsledek negativní). 

Pozitivní výsledek znamená, že onemocnění s nej-
větší pravděpodobností nějakou formou prodělal 
ať už s příznaky či bezpříznakově. Výsledky se zá-
jemci dozví prostřednictvím zaslané sms zprávy, je 
možné si je také vytisknout z krajské aplikace.

Děti ze školy U Trojice poznávaly při 
botanické soutěži rostliny

Letošní jaro připomínalo spíše podzim, nezbývalo, 
než si jaro přinést do školy. Koncem května učitelé 
Základní školy a Praktické školy U Trojice, Havlíč-
kův Brod, připravili botanickou soutěž pro žáky 
všech kategorií. Zúčastnilo se 33 soutěžících. Ná-
ročnost určoval věk, nejvíce, 40 rostlin na kartách 
a 20 živých rostlin, měla skupina nejstarších žáků. 
Byly zachovány všechny bezpečnostní zásady. 
Zkoušející měli oddělené třídy a pro žáky si chodili 
individuálně. 
Dík patří všem vyučujícím, kteří pečlivě žáky na 
soutěž připravili. Opravdu překvapivé byly znalos-
ti a správné určení rodového i druhového jména. 
Všem bych přála vidět radost, kterou děti měly 
z celé soutěže! Je velká škoda, že díky situaci s epi-
demií nemohou probíhat okresní a krajská kola, 
kde by naši žáci určitě uspěli. Chtěli bychom po-
děkovat i MĚSTU HAVLÍČKŮV BROD, které dětem 
poskytlo hezké ceny. 
Těšíme se, že pokud situace dovolí, bude možné 
pozvat příští jaro širokou veřejnost na naši zahra-
du, kterou chceme společně s dětmi vybudovat.
 Jarmila Bezoušková, učitelka

Ukaž své město – Show your town!
Milí spoluobčané,
v návaznosti na tradici předchozích ročníků chce-
me ve spolupráci s partnerským výborem HB-
Brielle (HBBC) uspořádat letos v září již 5. ročník 
netradiční výstavy UMĚNÍ ZA SKLEM ve výlohách 
obchodů. Paralelně by obdobná výstava proběhla 
v holandském Brielle; obě jsou součástí připomín-
ky 35. výročí partnerství mezi našimi městy – part-
nerská smlouva byla podepsána v Brodě v r. 1985 
a potvrzena v Brielle 21. srpna 1986. Po domluvě 
s holandskou stranou bychom letos chtěli rozšířit 
okruh vystavovatelů – každý, kdo by chtěl obyva-
telům 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, vyfoťte 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 – uzávěr-
ka přihlášek je 18. 7. 2021. Na webové stránce  
www.hbbc.nl budou zveřejněny podrobnější infor-
mace. Přihlášky a dotazy, prosím, posílejte na mail  
lankovam@seznam.cz či thermann@centrum.cz. 
Děkujeme za váš zájem a věříme, že máme Briell-
ským co předvést!
 Za partnerský výbor HBBC Pavel Novotný, 
 Radomír Dvořák a Tomáš Hermann 
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První výsledky po snížení četnosti svozu občanských popelnic 
a zvýšení četnosti odvozu separovaného odpadu

Jsme rádi, že můžeme poděkovat všem, kteří pochopili rozhodnutí měs-
ta o změně frekvence odvozu směsného komunálního odpadu 1 × za 
14 dnů a správně zareagovali zvýšením třídění. 
Systém odvozu byl změněn v dubnu a již v tomto měsíci evidujeme po 
stoupající produkci směsného komunálního odpadu snížení, které se 
potvrdilo i v květnu a je uvedeno níže v tabulce. Zároveň dochází ke 
zvyšování množství zejména papíru a plastů vhozených do barevných 
separačních nádob. A to je trend, ve kterém bychom měli všichni spo-
lečně pokračovat. Platíme méně za odpad uložený na skládce a zvyšu-
jeme množství tříděného odpadu (v roce 2025 musí město zrecyklovat 
60 % komunálních odpadů).

V souvislosti se změnou frekvence odvozu směsného komunálního od-
padu se vedle některých popelnicových nádob ve městě začaly obje-
vovat odložené odpady, nejčastěji v plastových pytlích. Platí, že odpad 
musí být uložený ve sběrné nádobě – popelnici a nádoba se plní tak, 
aby ji bylo možné zcela uzavřít, odpad z ní nevypadával a obsah popel-
nice nesmí být zhutňován, aby bylo možné ho vysypat do svozového 
vozu. Tím se eliminuje i zápach a výskyt obtíženého hmyzu i hlodavců.
Technické služby Havlíčkův Brod zvýšily četnost vývozu barevných se-
paračních kontejnerů. Přesto se může stát, že někdy zjistíte přeplněné 
kontejnery, pak prosím, volejte bezplatnou telefonní linku Technických 
služeb Havlíčkův Brod 800 183 549 nebo to oznamte pomocí aplikace  
T-MAPY.
Pokud během 2 týdnů vyprodukujete více směsného odpadu, než činí 
objem popelnice, doporučujeme toto řešení:

nejprve se zaměřit na důkladnější separaci odpadů z domácnosti • 
a neukládat do popelnice to, co tam nepatří (např. tříděný odpad 
patřící do barevných separačních kontejnerů, rostlinné odpady, 
stavební odpady)
pořídit si větší nebo další popelnici a vyzvednout si na ekonomickém • 
odboru města příslušný (další) QR kód, a ten na popelnici nalepit 
(bez vylepeného QR kódu nebude popelnice vyvážena, pořízením 
další popelnice se nenavyšuje místní poplatek za odpad)
jde-li o popelnice u bytového domu, je vhodné nádoby nebo přístře-• 
šek pro popelnicové nádoby zajistit tak, aby do nich nemohly být 
ukládány odpady cizími osobami (např. uzamykáním, přemístěním 
nádob z veřejného prostranství a vyndáváním jen v den svozu a opě-
tovným úklidem)

zapamatovat si nebo poznamenat např. do kalendáře, zda se z vaší • 
ulice odváží odpad v lichý nebo sudý týden, aby se vám odvoz ne-
prodloužil na měsíc.

Děkujeme všem za trpělivost a těšíme se, že i příští zprávy o množství 
skládkovaného a vytříděného odpadu budou pozitivní. 
Další plánovanou novinkou bude zavedení zkušebního svozu odpadu 
přímo od domovních dveří (odborný termín door to door) ve vybrané 
části města již od podzimních měsíců. Svoz se bude týkat nejprve plastů 
a papíru, přičemž svozové nádoby do jednotlivých domácností budou 
pořízeny na náklady města. Pokud se tento systém osvědčí, bude po-
stupně rozšiřován do dalších částí města.
 Připravil odbor životního prostředí

Je nádoba plná?
Přeplnění nádob oznamte, prosím, na bezplatné
lince Technických služeb Havlíčkův Brod

nebo využijte aplikaci hlášení 
závad T-MAPY pomocí QR kódu



Leden 2021 Únor 2021 Březen 2021 Duben 2021 Květen 2021
316 t 261 t 332 t 261 t 274 t

Inzerce
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Osobnost měsíce
Jaroslava Kohoutová

Paní Jaroslavu Kohoutovou není nutné dlou-
ze představovat, obzvláště těm, kteří mají 
rádi aktivní životní styl. Je totiž turistkou 
a pravidelně vyráží na společné procházky 
v okolí Havlíčkova Brodu, ale i po celé naší  
republice.
K turistice se dostala v roce 1995, kdy se pře-
stěhovala na Vysočinu a rozhodla se poznávat 
její krásy. Ačkoliv občas vyrazila i do zahraničí, 
naši zemi stále preferuje. „Spousta lidí s námi 
začne chodit až v důchodovém věku. A jsou 
překvapení, jak krásně tu je a kolik zajímavých 
míst mají kousek od svého bydliště. Mnozí je 
vůbec neznají, protože věnovali čas hlavně 
práci, případně cestovali spíše za hranice,“ 
říká paní Kohoutová.

Klub českých turistů pořádá v Brodě vycház-
ky několikrát do týdne. Vycházky jsou různé 
náročnosti a zapojit se tak může každý, včet-
ně začátečníků a fyzicky méně zdatnějších 
jedinců. Vycházek se účastní i rodiny s dětmi, 
případně prarodiče s vnoučaty. „Nedávno se 
nám navíc podařilo otevřít turistickou stezku 
pro vozíčkáře. Nebylo to snadné, taková stez-
ka musí splňovat mnoho podmínek, včetně 
odpočívadel nebo toalet. Jsem ráda, že se 
nám to konečně povedlo.“ Vozíčkáři často po-
užívají na výlety cyklostezky, které ale svými 
podmínkami nejsou ideální.
Kromě vycházek po okolí pořádá klub i zájez-
dy do vzdálenějších míst a krajů. Zájemci do-
konce mohou vyrazit na celotýdenní zájezd. 
Veškeré aktivity ale nespočívají jen v turistice. 
Pořádají se i výlety do divadel a za kulturou. 
„Mnozí z našich členů oceňují, že díky nám 
mají s kým trávit čas a mají doprovod na vy-
cházky. Někteří partnera nemají, jiní mají 
partnery s odlišnými koníčky,“ popisuje výho-
dy paní Kohoutová. 

Do aktivit klubu, stejně jako do všech odvětví 
života, poslední rok výrazně zasáhla covidová 
pandemie. „V roce 2019 jsme pořádali dvakrát 
tolik akcí, nežli v roce 2020. Nicméně i tak se 
v covidovém roce povedlo uspořádat 182 akcí, 
kterých se zúčastnilo celkem 3 192 turistů.“ 
A ačkoliv hromadné akce nebyly povoleny, na 
pohyb paní Kohoutová nerezignovala. „Pohyb 
je důležitou součástí života. Ostatně, i lékaři 
ho doporučují jako výborný způsob, jak se 
udržet ve formě, jak fyzické, tak i psychické. Já 
našim členům doporučovala, aby vyráželi na 
procházky ve dvojicích. Pokud je člověk v pří-
rodě a dodržuje rozestupy, taková procházka 
může jen prospět.“ 
Během pandemie lidé neměli možnost běž-
ného vyžití, proto mnoho z nich začalo cho-
dit do přírody. Objevovaly se však i zprávy 
o podcenění podmínek. Jak provozovat turis-
tiku bezpečně? „Člověk musí počítat se vším, 
obzvláště v horách je nutno počítat s každým 
počasím, takže musíte mít dostatek oblečení, 
včetně nepromokavého. Samozřejmostí je 
kvalitní obuv, dostatek vody a jídla.“ Je dobré 
se neztratit, proto je nutná i mapa. „Doporu-
čuji ty přímo od nás, od Klubu českých turistů, 
jsou velmi kvalitní. Máme velmi kvalitní zna-
čení, ale mapa se určitě hodí. A v dnešní době 

využijeme občas i mapy v chytrém telefonu. 
Může se totiž stát, že značky zmizí kvůli kůrov-
cové kalamitě. Stromy se kácejí velmi rychle 
a bez značek se může občas ztratit i zkušený 
turista. Telefon je v tomhle velmi spolehlivý,“ 
chválí paní Kohoutová moderní technologie.
Člověk by v přírodě rozhodně neměl přece-
ňovat své síly: „Vždy je potřeba si ponechat 
energii i na cestu zpět. V tomto jsou zrádné 
opět hory. Cesta dolů totiž bývá mnohdy na-
máhavější, nežli stoupání. Také je dobré při-
způsobit tempo své zdatnosti. Ale myslím, že 
tempem tři až čtyři kilometry za hodinu se 

nedá nic zkazit. Sa-
mozřejmě není pro-
blém jít rychleji, ale 
jen pokud má člověk 
trošku natrénováno 
a dokáže odhadnout 
své síly.“ I tak ale paní 
Kohoutová nedá na 
hory dopustit a pa-
tří mezi její nejob-
líbenější místa pro 
turistiku. V Čechách 
nejsou hory, které by 
se jí nelíbily, všech-
ny mají své osobité 
kouzlo. Mezi její nej-
oblíbenější však patří 

Jeseníky a Šumava. Na Vysočině má nejraději 
procházky okolo Sázavy a velmi ji baví sledo-
vat proměny přírody v průběhu roku.
Odhodlanou turistku nezastaví ani počasí: 
„Chodíme pořád, celoročně. Nevadí nám ani 
sníh. Občas nám v létě překazí plán prudké 
deště. Ale jinak se snažíme nevynechávat, po-
kud se sejdeme v dostatečném počtu, tak na 
vycházku vyrážíme i v počasí, které není úplně 
příznivé.“
Havlíčkův Brod letos čeká významné výročí 
dvě stě let od narození Karla Havlíčka Borov-
ského. Paní Kohoutová věří, že je to osobnost, 
která nám i dnes má co říct: „Byl to velký vlas-
tenec a jsem přesvědčená, že jeho hodnoty 
jsou pro nás důležité i nyní.“ Celou Vysočinou 
vede Cesta Karla Havlíčka Borovského. Jejím 
projitím si mohou turisté tohoto významného 
žurnalistu a jeho život připomenout.

A hýbou se Češi dostatečně? „Myslím, že je 
to lepší, ale pořád máme rezervy,“ říká Jaro-
slava Kohoutová. Nezbývá než souhlasit a vy-
zvat všechny, aby vyrazili na procházku. Třeba 
s Klubem českých turistů a paní Kohoutovou, 
která kromě zajímavých informací předá 
i úsměv a pozitivní energii, které má na roz-
dávání.

 Tereza Exnerová



9ČERVENEC 2021

Akce ve městě

Klub českých turistů Havlíčkův Brod
www.kct-havlickuvbrod.webnode.cz

• 3. 7. – Celodenní výlet podle počasí. Odjezd vla-
kem mezi 5.–6. hodinou. Návrat do 20 h. Týden před 
odjezdem bude trasa známa na našich webových 
stránkách nebo ve skříňce. Trasa 10–12 km. Vede: 
L. Rasocha
• 7. 7. – Za smírčími kameny. Odjezd vlakem R 
v 8.01 h. do Rovné-Divišova s přestupem ve Žďáře 
n. S. Trasa 11 km. Vede: A. Hladká
• 10. 7. – Přes Hradiště. Odjezd vlakem v 8.03 h. 
do Vítanova. Trasa 12 km. Vede: L. Kocmanová
• 14. 7. – Přes Skřivánčí vrch. Odjezd vlakem v 7.38 h. 
do Mírovky. Trasa 12 km. Vede: J. Kohoutová
• 17. 7. – Letní výstup na Melechov. Trasy libovolné, 
cíl 11.00 –13.00 h. Melechov – vrchol. Kontakt: Jaro-
slav Jonák, tel. 607 785 470. Odjezd vlakem v 7.52 h. 
do Smrčné. Trasa 11 km. Vede: M. Barták
• 19. 7. – Informační schůzka pro účastníky pobyto-
vého zájezdu do Vrbna pod Pradědem v restauraci 
Sportovní haly v 16 h. 
• 21. 7. – Z Bílku. Odjezd vlakem v 8.03 h. do Bílku. 
Trasa 12 km. Vede: J. Moliš
• 24. 7. – Pobytový zájezd do Vrbna pod Pradědem. 
Odjezd od Stavební školy v 7.00 h. Trasy L. Rasocha, 
ubytování J. Kohoutová.
• 24. 7. – Kolem Slavníče za studánkami. Odjezd 
vlakem v 8.05 h. do Slavníče. Trasa 10 km. Vede: 
L. Kocmanová
• 28. 7. – Z Pohledu přes Svatou Annu. Odjezd 
vlakem v 7.01 h. do Pohledu. Trasa 10 km. Vedou: 
E. Dočkalová a M. Špačková

• 31. 7. – Okolo Brodu. Odchod od restaurace 
Hubert v 9.00 h. Trasa 13 km. Vedou: M. Musilová 
a M. Špačková

Úterní vycházky (rychlostí 3 km/h.)
• 6. 7. – Kolem Sázavy. Odchod od kostela v parku 
v 9.00 h. Trasa 8 km. Vedou: J. Píšová a M. Sedláková
• 13. 7. – Břevnice–Ronovec–Rozsochatec. Odjezd 
vlakem v 8.03 h. do Břevnice. Trasa 8 km. Vede: 
J. Kohoutová
• 20. 7. – Do Michalovic. Odjezd busem z terminálu 
č. 9 v 10.25 h., Humpolecká v 10.28 h. do Krásné 
Hory. Trasa 8 km. Vedou: Špačkovi
• 27. 7. – Kolem Zbožice. Odjezd busem z terminálu 
č. 7 v 8.14 h., Masarykova 8.18 h., Pražská 8.25 h., 
PENNY 8.28 h. do Rozňáku. Trasa 8 km. Vede: M. No-
votná

Vycházky za úsměvem
Pravidelné vycházkové okruhy z H. Brodu. Odchod 
každé úterý v 16 h. od Úřadu práce. Návrat vždy zpět 
do HB. 

Cyklistické vyjížďky
Pravidelné čtvrteční cyklistické vyjížďky do okolí měs-
ta. Návrat vždy do H. Brodu. Sraz u rozcestníku cyk-
lotras u kina Ostrov. V 16 h. rychlejší cyklisté, vedou: 
J. Rosecký, J. Rek a M. Kratochvílová, v 16.30 h. poma-
lejší, vedou: Rasocha, R. Mikulková a J. Hladíková

Informace
Další turistické akce najdete v Kalendáři turistických 
akcí 2021 KČT Vysočina. Návrhy vycházek (úterý, 
středa, sobota) na IV. čtvrtletí 2021 odevzdávejte 
Míle Špačkové do 15. 8. 2021. V případě nepříznivé-
ho počasí je změna vycházky vyhrazena! Stornovací 
podmínky zájezdů – viz web KČT HB. 
V případě pochodu po vozovce se stáváte účastníky 

silničního provozu. Respektujte proto předpisy o pro-
vozu na pozemních komunikacích. Pochoduje se po 
levé straně vozovky za sebou!!!

Program kina Ostrov Havlíčkův Brod
Na Ostrově 28/1, tel. 569 421 088, www.mdko.cz. 
Předprodej kino: e-mail: rezervace@mdko.cz, tel. 
569 426 666 (1 h. před začátkem promítání). SLEDUJTE  
www.mdko.cz a FB: MDKOstrov
1. 7. 20.00  h. Matky
8. 7. 19.00  h. Matky
9. 7. 19.00  h. Black Widow (3D)
17. 7. 18.00 h. Raya a drak (3D)
22. 7. 18.00 h.  GUMP – pes, který naučil lidi žít
29. 7. 19.00 h. Prvok, Šampón, Tečka a Karel

Mateřské centrum ZVONEČEK
Rubešovo nám. 171, tel. 777 736 068, 569 428 438, 
www.facebook.com/MaterskecentrumZvonecek,
www.hb.charita.cz, zvonecek@charitahb.cz. Vedoucí 
služby: Anna Doleželová, pravidelné programy Po–Pá 
8.00–12.00 h. v 1. patře, kde je výtah pro kočárek. Dal-
ší akce na webu a Facebooku
• 13. 7. 10.00 h. – Vliv rodiny na dítě i dospělého 
v postcovidové době, jak rodiče, prarodiče a celý 
rodinný systém nevědomě ovlivňuje naše děti (s hlí-
dáním dětí)
• 13. 7. 16.00 h. – Cvičení pro zdraví – Smíšek 
s MUDr. Lubomírem Motyčkou
• 14. 7. 17.00 h. – Cardio cvičení – pro začátečníky 
i pokročilejší. Spálíme tuk a zpevníme svaly. Zábavné 
a efektivní cvičení s prvky dance, barre a kickbo
• 19. 7. 16.00 h. – Pletení z pedigu – košík na ovoce
• 29. 7. 16.00 h. – Ochutnávka Tai-chi, harmonizující 
cvičení s Alenou Rolcovou pro zájemce každého věku.
Změna programů vyhrazena. Na konkrétní programy 
je NUTNÉ se přihlásit předem, neboť kapacita míst je 
omezena.

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, 16 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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Zápasníci vezou z Maďarska čtyři medaile
Na konci května se v maďarském Dorogu konal tradiční mezinárodní turnaj 
v zápase řeckořímském Diamond Cup. Sjelo se na 110 závodníků z osmi 
států včetně zástupců havlíčkobrodské Jiskry. Trenéři Zdeněk Švec, Ladislav 
Šnelly a Jiří Žák měli na prověrku před blížícím se Mistrovstvím Evropy dva-
náct juniorů a čtyři kadety. 
V české reprezentaci Broďáci excelovali a vybojovali čtyři medaile. Nejlépe 
si vedl Marcel Albini v kategorii do 130 kg, který vybojoval zlato. Kadet Ar-
tur Sarkisjan ve stejné hmotnostní kategorii skončil třetí. Matěj Zvolánek 
(60 kg), který je rovněž ještě kadet, skončil na třetím místě a Michal Zelenka 
(77 kg) získal po těžkých a dramatických bojích rovněž bronzovou medaili. 

Monkey Race Skuhrov i letos covid posunul na srpen
Čtvrtý ročník překážkového závodu se letos stejně jako v loňském roce 
neuskutečnil v tradičním červnovém termínu. Organizátoři Monkey Race 
Skuhrov 2021 kvůli pandemii přesunuli na sobotu 21. srpna. Ani tentokrát 
nebude chybět dopolední závod pro 150 dětí, kapacita hlavního závodu 
bude 250 dospělých. Registrace do obou závodů byla spuštěna 21. červ-
na. „Závodníci letos okusí novou trať, chystáme i několik nových překážek,“ 
říká hlavní organizátor Lukáš Blažek, který zároveň doufá, že se závod bude 
moci uskutečnit. 

Hokejová a florbalová přípravka měřily síly
V závěru května se v areálu brodského koupaliště uskutečnilo přátel-
ské utkání přípravek mezi týmy hokejového klubu BK Havlíčkův Brod 
a florbalového týmu TJ Sokol Erupting Dragons Havlíčkův Brod. Zápas 
provázely extrémní podmínky v podobě vydatného deště, což na flor-
bal není úplně ideální. Utkání se i přes to neslo ve velmi v přátelském 
duchu, ovšem touha po vítězství byla vidět jak na straně malých hoke-
jistů, tak i florbalistů. Nakonec byly k vidění úsměvy na tvářích hráčů 
obou soupeřů, kteří se tak zápasem pobavili, což byl primární cíl to-
hoto přátelského utkání. Poděkování patří všem rodičům, kteří i přes 
nepříznivé počasí své ratolesti trpělivě podporovali.  Jan Sali 

Restart aerobikové sezóny
Po několika měsíčních omezeních se velmi pomalu vrací do normálu provoz 
obou havlíčkobrodských aerobikových klubů – BM Fitness a TSM Fanatic. 
„Děti, které byly zvyklé trénovat minimálně třikrát týdně, hodinu a půl ná-
ročného tréninku, trénovaly několik měsíců pouze online. Jarní sezona se 
celá zrušila, takže nebyla ani žádná motivace,“ říká šéftrenérka BM Fitness 
Božena Čapková. Podobně mluví i Lucie Kuntová z TSM Fanatic: „I přestože 

jsme se snažili udržet děti připravené v dobré kondici formou on-line tré-
ninků a také různých sportovních výzev, výpadek týmových tréninků je znát 
a děti i trenéři teď pracují o to více.“ BM Fitness dokonce na konci června 
vyrazil na první letošní závody (po uzávěrce tohoto vydání), což byla dobrá 
příležitost znovu se postavit na závodní plochu a posbírat cenné zkušenosti. 
Oba týmy směřují všechnu energii na podzimní vrcholy sezóny v podobě 
Mistrovství České republiky a Mistrovství světa. „V červenci nás čeká klasic-
ké prázdninové volno, v srpnu pak povinné letní soustředění,“ říká Božena 
Čapková. „Na léto jsme připravili tradiční srpnové soustředění závodních 
týmů a nově také příměstské soustředění v červenci, aby měli závodníci 
možnost na sobě pracovat i v létě,“ doplňuje program TSM Fanatic Lucie 
Kuntová a dodává, že klub připravil i příměstské tábory pro děti od 6 do 
12 let, které budou pro letošek tematické. Budou plné pohybu a sportov-
ních aktivit pod vedením klubových trenérů s pedagogickým vzděláním. Na 
tábory se lze stále přihlásit na www.pohybovestudiofanatic.cz. 

 Stránku připravil Ondřej Rázl

Program utkání 
���������������������������

����������������������������

��������������

����� � ��� ���������� ���������������

����� 2 ��� ������ ������

����� � ��� ������ ����������

����� ���������������������

����� 4 ��� ��������������� ������

������������

����� 5 ��� ��������������� ������

����� � ��� ������ ����������

����� 7 ��� ������ ���������������

����� � ��� ��������������� ������

��������������

���� � ��� ������ ������

����� �� ��� ������ ������

����� �� ��� ��������������� ������

����� �� ��� ������ ������

����� �� ��� ��������������� ����������

��������������

����� �� ��� ������ ���������������

����� �� ��� ���������� ������

����� �� ��� ������ ���������������

����� �� ��� ������ ���������������

������������

����� �� ��� ������ ������

����� �� ��� ���������� ������

����� �� ��� ��������������� ������

����� �� ��� ������ ���������������

�������������

����� 22 ��� �� 2A

����� �� ��� �� 4B

����� 24 ��� �� 2B

��� ���

��������������� ���������������

������ ������

������ �������

����������

MISTROVSTVÍ EVROPY

������������������������

12. -17. 7. 2021  

��������������� 

������������

2 0   2 1



11ČERVENEC 2021

Slovo zastupitele
Vážení spoluobčané,
v tomto článku se chci zastavit a poukázat na několik 
věcí, které považuji za velmi důležité. 
Často slyším, jak si lidé stěžují, jak drahá je stezka okolo 
řeky, že je to zbytečné atd…
Já jsem vždy doufal, že cyklostezka povede ze Žďáru nad 
Sázavou až do Ledče. Teď už tomu ale nevěřím. Bohužel 
už vidím neschopnost systému a práci pseudoekologů, 
která ničí vše důležité. Buďme rádi, že se povedla zreali-
zovat alespoň její malá část.
Co se týká zastávek MHD u nemocnice a u hřbitova, to 
již nebudu komentovat. To musí vidět každý sám a za mě 
je to velká ostuda.
V poslední době se pracuje na ulici Ledečská, ale na za-
stávky MHD opět nedošlo. Asi tam žijí občané, kteří si 
dostupnost MHD nezaslouží.
Další problém je na ulici Humpolecká. Týká se přechodu 
pro chodce u podchodu do Čechovky. Občané si zde přejí 
semafor jako u hotelu Slunce. Odborníci ale vyhodnotili, 
že to není nutné. Jistě jsou zkušení. Já ale vidím výsledek 
jejich práce. Např. zpomalovací semafor na ulici Masa-
rykova a křižovatka u Penny marketu. Z mého pohledu 
nepomáhají bezpečnému provozu. Asi musí přijít velká 
tragédie, aby se tím začal někdo zabývat. 
Přeji všem zdraví, klid, pohodu a bezpečí. 
 Pavel Duben, zastupitel za SPD

Policie často řeší požívání alkoholu dětmi a mladistvými,  
zodpovědnost nesou rodiče

Problematika požívání alkoholu osobami mladšími osmnácti let je stá-
le aktuální a celoročně policisté řeší případy dětí a mladistvých pod 
vlivem alkoholu.
Zejména v letních měsících mládež tráví více času venku a účastní se 
různých setkání, při kterých se jim snadněji může dostat do ruky lahev 
alkoholu. Mohou tak například podlehnout kolektivní náladě nebo 
touze se seznámit s něčím novým a zakázaným.
Policisté by chtěli v souvislosti s nadcházejícími prázdninami opět ape-
lovat na rodiče, aby věnovali dětem patřičnou pozornost. Je nutné, 
aby měli přehled o aktivitách, kterými se jejich dítě ve svém volném 
čase zabývá. Rodiče by měli vždy vědět, jakým způsobem, s kým a kde 
jejich dítě tráví volný čas. Dospívající mládež je mnohdy bez dohledu 
dospělé osoby se svými vrstevníky a může se stát, že bude chtít vy-
zkoušet něco, o čem ví, že je to zakázané. To ale s sebou samozřejmě 
nese riziko, že se děti dostanou do situací, které pro ně mohou být 
nebezpečné nebo přímo ohrožující jejich život a zdraví. Mezi tyto situ-
ace patří experimentování s alkoholem, které je ještě posíleno zvláště 
ve skupině vrstevníků, kteří se mezi sebou vzájemně „hecují“. Alkohol 
a jiné návykové látky ale mají na organismus dítěte nevypočitatelné 

účinky. Může tak lehce dojít k intoxikaci, ztrátě vědomí nebo k jiné-
mu ohrožení zdraví i života dítěte. Hrozí také riziko, že při případných 
zdravotních komplikacích jednotlivce ostatní vrstevníci na vzniklou si-
tuaci nezareagují adekvátně, ať už z důvodu neznalosti nebo strachu 
z odhalení, a dítěti ohroženému na zdraví se tak nemusí dostat včasné 
lékařské péče.
Prodej a podávání alkoholu osobám mladším osmnácti let zákon strikt-
ně zakazuje. Osoby, které alkohol mladistvým nebo dětem zprostřed-
kují, se dopouštějí protiprávního jednání, a to buď v rovině přestupko-
vého jednání, nebo trestného činu. Zákon tak jasně stanoví, že fyzická 
osoba, která prodá nebo podá alkohol osobě mladší osmnácti let, se 
dopustí přestupku, za což lze uložit pokutu až do výše 150 000 Kč. 
V případě, že se takového jednání dopustí vůči osobě mladší patnácti 
let, zvyšuje se horní hranice sazby na dvojnásobek. Skutkovou podsta-
tu trestného činu podání alkoholu dítěti naplní ten, „kdo ve větší míře 
nebo opakovaně prodá, podá nebo poskytne dítěti alkohol“. Takové 
osobě pak hrozí trest odnětí svobody až na jeden rok.
 Stanislava Rázlová
 Krajské ředitelství Policie Kraje Vysočina

Pro naše bezpečí

Ve zkratce
Zastupitelstvo města
Další jednání Zastupitelstva města se bude ko-
nat v pondělí 6. září 2021 od 14.30 hod. Místo 
jednání, program a materiály k jednotlivým bo-
dům budou 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.
Doručení Havlíčkobrodských listů do vaší 
e-mailové schránky
Chcete dostávat Havlíčkobrodské listy přímo 
do své e-mailové schránky dříve, než vyjdou 
v tištěné podobě? 
Napište na adolezalova@muhb.cz a do před-
mětu zadejte DORUČOVÁNÍ LISTŮ E-MAILEM. 
Připište e-mailovou adresu, na kterou si přejete 
Havlíčkobrodské listy dostávat.
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Od každého trochu
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Od každého trochu

Inzerce
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Společenská rubrika, křížovka

Brodská miminka narozená  
od 19. 5. do 23. 6. 2021

20. 5. Maršíková Andrea • 24. 5. Kašpar Matyáš • 25. 5. 
Málek Alexander, Prokop Mateo • 29. 5. Lapka Šimon 
• 30. 5. Vysoudil Matyáš • 31. 5. Krejčí Štěpán • 1. 6. 
Grečnárová Anežka, Vrábelová Marie • 6. 6. Blažková 
Dorota • 8. 6. Janovský Pavel, Kaser Vincent • 10. 6. 
Kuttelwascher Tobiáš • 14. 6. Moravec David, Tluka 
Matyáš • 16. 6. Kubíček Lukáš •  17. 6. Duben Nikolas, 
Niklová Karolína • 18. 6. Kučírková Natálie • 20. 6. 
Demová Izabela • 22. 6. Karásková Natálie

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

15. 5. 2021
Jiří Jaroš, H. Brod, Svatý Kříž – Dominika Kletečková, 
H. Brod, Svatý Kříž
22. 5. 2021
Otto Jirgl, H. Brod – Caroline María Isabella Chú 
Márquez, H. Brod

24. 5. 2021
Jan Jajtner, H. Brod – Anna Formanová, H. Brod
28. 5. 2021
Pavel Fabry, H. Brod – Hana Čížová, H. Brod
29. 5. 2021
Milan Pidima, H. Brod – Kateřina Vamberová, H. Brod
Celkem proběhlo 8 sňatků.

Škola na Konečné se stala  
adoptivním rodičem

Základní škola Havlíčkův Brod, Konečná 1884 uspořáda-
la sbírku na podporu Záchranné stanice Pavlov. 
V pátek 7. 5. a v úterý 11. 5. 2021 v areálu školy peda-
gogové, rodiče i žáci měli možnost získat za dobrovolný 
příspěvek ve stánku keramický výrobek žáků nebo jinou 
drobnost. Výtěžek z akce 16 900 Kč byl použit na adopci 
lišáka obecného Lukáše a orla skalního Addyho, pavlov-
ská zvířata, která se nemohou po uzdravení vrátit do 
volné přírody. 
V pátek 21. 5. 2021 zástupci Záchranné stanice Pavlov 

přivezli do školy adopční certifikáty. Při té příležitosti žáci 
dostali nejen propagační materiály stanice, ale prohlédli 
si i netopýra a pochovali mládě veverky. 
 Renata Tvrdíková, ZŠ Konečná

V tajence je starořecké přísloví: „Není...“

Správné znění tajenky z čísla 6/2021: (Každé úsloví,) co kdo vysloví, není přísloví.
Správnou odpověď ze 41 došlých vylosoval místostarosta Zbyněk Stejskal.
Výherkyní se stává Petra Procházková.
Znění tajenky posílejte na e-mail hblisty@muhb.cz, nebo odevzdejte do 13. dne v měsíci do boxu Havlíčkobrodské listy na podatelně MěÚ, Havlíčkovo nám. 57, 580 61 Havlíč-
kův Brod. Výherce z minulého čísla vždy zveřejňujeme v HB listech. Pro vylosovaného výherce je připravena drobná odměna k vyzvednutí na Turistickém informačním centru, 
Havlíčkovo nám. 57 v pracovních dnech v 9–17 hodin. 

Město Havlíčkův Brod se stalo  
celorepublikovým vítězem soutěže 

Historické město 2020 
Město Havlíčkův Brod zvítězilo v celostátním kole 
soutěže o Cenu za nejlepší přípravu a realizaci Pro-
gramu regenerace městských památkových rezer-
vací a městských památkových zón. Na slavnosti 
pořádané 22. 6. 2021 ve dvoraně Národního muzea 
v Praze převzal místostarosta Libor Honzárek hlavní 
cenu za Historické město 2020. Navíc radnice ob-
držela milion korun, který půjde na obnovu dalších 
památek (více informací v příštím vydání).
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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



16 Havlíčkobrodské listy

Inzerce


