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Město známe i neznáme
Karel Havlíček a Německý Brod

Marná láska

Když se kolem Karla Havlíčka formovala ochot-
nická divadelní společnost z řad brodské měš-
ťanské mládeže, záhy se její principál zahleděl 
do jedné z členek souboru. Byla jí Františka 
(Fany) Weidenhofferová. Oboustranné sym-
patie přerostly brzy v lásku jako trám a nikdo 
v Brodě posléze nepochyboval, že vážná zná-
most Karla a Fany skončí šťastným sňatkem 
obou milenců.
Láska poháněla Havlíčka počátkem dubna 1845 
k odjezdu do Prahy, kde věřil, že získá zajištěné, 
trvalé, přiměřeně honorované zaměstnání, kte-
ré mu dovolí oženit se s Fany, aniž by se při tom 
ovšem vzdal svého „spisovatelství“. Zprvu uva-
žoval o místě domácího vychovatele ve šlech-
tických rodinách, učitele slovanských jazyků či 
místě úředníka v Matici české. Mezitím pilně 
psal a přispíval do českých časopisů. Svými Ob-
razy z Rus se opět po letech připomenul české 
vlastenecké společnosti. Jeho realistická kritika 
poněkud lítostivě sentimentálního Tylova díla 
Poslední Čech pak vyvolala přímo bouřlivou de-
batu, kterou mnozí trochu ospalí čeští vlastenci 
potřebovali jako sůl. 
Mladého, talentovaného, kriticky uvažujícího 
novináře takříkajíc „na volné noze“ si povšiml 
sám František Palacký a doporučil jej novému 
vydavateli Pražských novin a České Včely Kar-
lu Medauovi jako šéfredaktora. Havlíček se 
od ledna 1846 ujal redakce s ročním platem 
604 zl. K tomu předpokládal, jak oznamuje své 
snoubence, že si ještě vypíše na honorářích asi 
200 zl. Navíc získal jako překladatel úředních vy-
hlášek do češtiny vedlejší příjem od policejního 

ředitelství. Havlíčkovi se podařilo v krátké době 
pozdvihnout úroveň svěřených časopisů, které 
předtím poněkud skomíraly. Sám ani nepočítal, 
že tak brzy se to projeví i na růstu předplatite-
lů, jak opět píše Fany. Do příštích časů tak mohl 
uvažovat o zvýšení svého pevného platu. I tak 
by však dosavadní příjem zajišťoval v Praze vel-
mi slušné živobytí oběma nastávajícím i budoucí 
rodině. Jak s hrdostí Havlíček oznamuje, za pár 
měsíců se mu podařilo získat postavení, o kte-
rém by se „císařským škrabákům a opisova-
čům“ (míněni tím čekatelé na úřednické místo 
pod penzí) mohlo zdát sotva za pět i deset let.
Přesto však se objevují ve vztahu obou snou-
benců první mráčky. Rodiče Fany nepovažovali 
Havlíčkovo existenční postavení za tak zajiště-
né. Profese novináře u nich vzbuzovala určité 
obavy o budoucnost dcery a spíše by asi dali 
přednost onomu místu úředníka pod penzí. 
Pochybnosti zřejmě přiživili svými poznámkami 
i někteří jejich příbuzní. Drobné disharmonické 
tóny zaznívají i v korespondenci Karla a Fany. 
Nic to ale neměnilo na tom, že se schylovalo 
k sňatku obou snoubenců. Karel najal v Praze 
nový prostorný byt, Fany měla hotovou výba-
vu i nový nábytek do jejich domácnosti. Byla 
stanovena data ohlášek a svatba plánována na 
14. září 1846 v Brodě. 
Ale láska Fany a Karla, jak známo, neměla šťast-
ný konec, ze sňatku sešlo. Důvody jsou zahaleny 
tajemstvím a lze o nich spíše jenom spekulovat. 
S určitostí nenapoví ani poměrně zachovaná 
korespondence Karla a Fany, vydaná poprvé 
v roce 1939 a podruhé v roce 1947 pod trefným 
názvem Marná láska. Končí totiž náhle, roz-
tržce nic nenasvědčujícím listem Fany Karlovi 
z 13. srpna 1846. Podle Ladislava Quise a Karla 
Kazbundy, asi nejpodrobnějšího Havlíčkova ži-
votopisce, mohly být další dopisy zničeny.
Obvykle se soudí, že důvodem byla těsně před 
svatbou rozepře Havlíčka s rodiči Fany, kteří 
znovu vyslovovali pochybnosti o jeho zajištěné 
existenci. Energický a temperamentní ženich si 
asi nedal nic předepisovat. Nicméně Karel Kaz-
bunda se domnívá z dalších náznaků v Havlíčko-
vě jiné korespondenci, že možná nedošlo k oka-
mžitému zrušení zasnoubení Karla a Fany, ale 
jenom k odložení svatby, a vztah později spíše 
vyšuměl do ztracena.
Rozhodně odlišná a trochu senzační verze 
o konci milostného vztahu se prý tradovala ve 
Weidenhofferově rodině. Před svatbou navští-
vila Weidenhofferovy neznámá žena s dítětem, 
za jehož otce označila Havlíčka, a požadovala po 
nich odstupné. Po 150 letech tuto tradovanou 
událost písemně potvrdili dva potomci rodiny 
Weidenhofferových. Prohlášení je uloženo ve 
sbírkách zdejšího Muzea Vysočiny. Poprvé na 
ně upozornila Zina Zborovská (Fany Weidenhof-
ferová, in Havlíčkobrodsko 11), později je pře-
vzal František Drašner (Havlíček na Vysočině) 
a před několika lety Milena Lenderová v knize 
o Zdeňce Havlíčkové (Dcera národa?). Proč oba 
autoři prohlášení uveřejnili s tak obrovským 
časovým odstupem, vysvětlují nezpochybnitel-

nou autoritou Havlíčkovy osobnosti v národním 
hnutí a jeho v podstatě jinak čistým morálním 
profilem. Byli také údajně povinni dodržet po 
dvě rodinné generace daný závazek mlčenlivos-
ti. V poslední dekádě minulého století již prý 
všechny okolnosti pominuly a nic nemůže ubrat 
na Havlíčkově významu. Jenže tradovaná udá-
lost má mnoho otazníků a do určité míry může 
– ale také nemusí – zavánět romantickou fikcí. 
Neznámá žena, neznámé dítě, odkud přišly, co 
tím sledovaly kromě odstupného, že by se Wei-
denhofferovi nesnažili alespoň něco bližšího 
o neznámých zjistit? A snad by se neznámá žena 
s neznámým dítětem obrátila spíše diskrétně 
na Havlíčka jako snáze „vydíratelného“? Vždyť 
měl před svatbou s nevěstou ze zámožné měš-
ťanské rodiny. Přisoudíme-li tradované události 
věrohodnost, nemohlo se kupř. jednat o intriku 
či provokaci (při dosavadní znalosti dosti racio-
nálního Havlíčkova vztahu k ženám), která měla 
zmařit vztah obou milenců? 
Milostný vztah Fany a Karla se stal námětem pro 
Jahodův román Havlíčkův máj, na jehož motivy 
měl být dokonce v roce 1946 natočen celove-
černí film. Na scénáři se podílel brodský rodák 
a známá osobnost českého filmového průmyslu 
Julius Schmitt. Než ani tento Havlíčkův máj ne-
přinesl ovoce, film nebyl realizován. 
Oba již bývalí milenci se s rozchodem vyrovnali 
každý po svém. Karel si nad ním asi tolik hlavu 
nelámal, v roce 1847 navázal vážnou známost 
s Julií Sýkorovou, s níž se oženil 8. 4. 1848. Fany 
prožívala rozchod bolestněji, provdala se až 
29. 10. 1850 za zdejšího obchodníka Františka 
Judmanna. 
 (pokračování příště)
 Miloš Tajovský

Karel Havlíček

Františka (Fany) Weidenhofferová (foto ze sbírek 
Muzea Vysočiny Havlíčkův Brod)
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Od začátku srpna slouží řidičům  
nové parkoviště u Sázavy 

Řidiči směřující do Havlíčkova Brodu mohou 
odstavit své vozidlo na novém záchytném 
parkovišti u Krajské knihovny v Žižkově ulici. 
Stání v době od 7.00 do 17.00 hod. vyjde na 
dvě koruny za hodinu. Součástí parkoviště je 
i dobíjecí stanice na dva elektromobily. Vejde 
se sem 126 automobilů, dalších šest míst mo-
hou využít držitelé průkazu ZTP. 

Cesta do Perknova bude pro pěší  
i cyklisty bezpečnější

Do konce roku by pěší a cyklisté mohli začít 
jezdit po nové části cyklostezky do Perknova. 
Dodavatelská firma zahájila práce v červen-
ci. Celkové náklady na výstavbu budou činit 
zhruba 15 mil. Kč. 
Cyklostezka povede od kruhového objezdu 
v délce 645 m podél Ledečské ulice v místě 
stávajícího silničního příkopu. Povrch široký 
2,5 m bude tvořit asfaltobeton ohraničený 
silničními obrubníky. „Z tohoto důvodu jsme 
museli zrušit stávající příkop podél silnice, 
což s sebou přineslo potřebu vybudovat no-
vou dešťovou kanalizaci. Výstavbu kanalizace 
zkomplikovalo uložení vedení vysokého napě-
tí, které je nutné přeložit. Kanalizace nebu-
de odvádět vodu jen z cyklostezky, ale také 
z navazující komunikace,“ popsal Pavel Sláma 
z odboru rozvoje města. Součástí stavby bude 
nové veřejné osvětlení a opěrná zeď, která vy-
rovná niveletu stezky a sousedních pozemků.
„Jedná se o dlouhodobě plánovanou stav-
bu, která propojí s městem nejen místní část 
Perknov, ale také nově vybudovanou obytnou 
zónu na Rozkošské ulici. Není pochyb o tom, 
že cyklostezka zvýší bezpečnost chodců i cyk-
listů, kteří se po frekventované Ledečské ulici 
pohybují,“ dodal starosta města Jan Tecl.

Řidiče na nebezpečném úseku  
u Svatého Kříže pohlídá radar

Nebezpečný úsek u Svatého Kříže na silni-
ci 1/38, na kterém se v poslední době stalo 
několik nehod s tragickými následky, osadí 

město Havlíčkův Brod zařízením na úsekové 
měření rychlosti. Stabilní radar začne fungo-
vat nejdéle koncem října. 
„Podle aktuálního měření překračuje povole-
nou rychlost, která je stanovena na 70 km/h, 
každý pátý řidič. Věříme, že úsekové měře-
ní rychlosti neutěšenou dopravní situaci na 
této komunikaci zklidní,“ informoval tajemník 
Městského úřadu Havlíčkův Brod Václav Stejs-
kal a dodal, že zařízení zaplatí město Havlíč-
kův Brod ze svého rozpočtu. Náklady budou 
činit zhruba 2,5 mil. Kč. 
V budoucnu by v těchto místech mělo Ředi-
telství silnic a dálnic vybudovat okružní kři-
žovatku. Na nový kruhový objezd se kromě 
Svatého Kříže napojí i obce Mendlova Ves 
a Ovčín. Podle předběžného harmonogramu 
by výstavba měla začít v roce 2024, kdy už 
bude v provozu jihovýchodní obchvat města. 
„Než bude okružní křižovatka hotová, bude-
me rychlost řidičů důsledně kontrolovat mě-
řením,“ dodal Stejskal.  

Město Havlíčkův Brod opraví památky 
z peněz za vítězství

Město Havlíčkův Brod získalo milion korun za 
vítězství v soutěži o Historické město 2020. 
Finanční částku musí použít na rekonstrukci 
objektů, které se nacházejí v městské památ-
kové zóně. Po zvážení možných investic radni-
ce částku spravedlivě rozdělí mezi rekonstrukci 
farního úřadu a restaurování fresek v kostele 
sv. Trojice v ulici U Stadionu.
Na havlíčkobrodském děkanství se opravy bu-
dou týkat severního traktu budovy, kde dojde 
k rekonstrukci střechy, do které zatéká. Druhé-
ho půl milionu umožní zrestaurování vzácných 
barokních fresek, jež se nacházejí v kupoli kos-
tela Nejsvětější Trojice a jsou v neutěšeném 
stavu. Použití získaných financí musí město 
vykázat do listopadu letošního roku. 

Restaurování souboru lunetových  
obrazů pokračuje i v letošním roce

Další dva cenné lunetové obrazy projdou ru-
kama restaurátorů. Jedná se o obraz Smrt 
svatého Josefa a Svatá rodina v Josefově díl-
ně. Náklady ve výši 140 tis. Kč uhradí město 
Havlíčkův Brod za pomoci dotace od Kraje Vy-
sočina, která pokryje jejich polovinu. 
Obrazy pocházejí ze souboru 45 obrazů z bý-
valého augustiniánského kláštera ve Štáflově 
ulici. Cenná historická díla vznikla mezi lety 
1746–1754 a jsou vzácnou památkou připo-
mínající dobu největší slávy kláštera, který je 
zapsán jako kulturní památka v Ústředním se-
znamu kulturních památek. Soubor biblických 
výjevů je důležitým dokladem dobového vku-
su, uměleckého cítění a především dokladem 
aktivní podpory výtvarného umění, které 
bylo součástí praktického i duchovního živo-
ta barokního osvíceného člověka. Do dneška 
prošlo obnovou 35 obrazů. Většina z nich je 
k vidění na svých původních místech v prosto-
rách Úřadu pro zastupování státu ve věcech 
majetkových (bývalý augustiniánský klášter), 
kde jsou volně přístupné veřejnosti. Jeden ob-
raz, oltářní oválný, zdobí sál Staré radnice na 
Havlíčkově náměstí. 

K tyfovému hřbitovu povede prašná  
cesta, místo doplní informační tabule

K židovskému tyfovému hřbitovu, který leží 
nedaleko nového hřbitova u hlavní silnice 
1/38 ve směru na Prahu, povede nová přístu-
pová cesta. Zastupitelé odsouhlasili směnu 
pozemků a do vlastnictví města tak získali po-
slední potřebné plochy.
S myšlenkou obnovit cestu a tuto kulturní pa-
mátku znovu zviditelnit, přišli havlíčkobrodští 
skauti. Ti také oslovili vlastníka hřbitova, Ži-
dovskou obec Praha, která se zpřístupněním 
hřbitova souhlasila. Do konce roku by měla ke 
hřbitovu vést prašná cesta, díky které se sta-
ne přístup komfortnějším. Pietní místo doplní 
informační tabule.

 Stránku připravila Alena Doležalová
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Vedení města si připomnělo 165. výročí 
úmrtí Karla Havlíčka Borovského, přípra-
vy oslav 200. výročí jeho narození vrcholí
V den 165. výročí úmrtí Karla Havlíčka, 29. 7., polo-
žili zástupci města květiny k jeho pomníku v parku 
Budoucnost. Slavný spisovatel, novinář a politik, 
který je úzce spojen s městem Havlíčkův Brod, je 
pochován na pražských Olšanských hřbitovech. 
Kytice od města Havlíčkův Brod každoročně zdobí 
i místo jeho věčného odpočinku. 
Letos zároveň uplyne 200 let od narození Karla 
Havlíčka Borovského. Město i další organizace si 
toto výročí připomínají různými akcemi v průběhu 
celého roku. Hlavní oslavy havlíčkobrodská radnice 
naplánovala na sobotu 11. září, kdy budou v Hav-
líčkově Brodě zároveň probíhat Dny evropského 
dědictví. 
Podrobné informace naleznete na webu Turistic-
kého informačního centra http://tic.muhb.cz  a na 
speciálním webu www.khb200.cz. Program byl 
otištěn také v srpnovém vydání Havlíčkobrodských 
listů.

Navštivte Krajskou knihovnu Vysočiny 
i bez čtenářského průkazu

Stavba Krajské knihovny Vysočiny byla úspěšně do-
končena loni v létě a v současné době už plně slou-
ží všem svým čtenářům a návštěvníkům. Knihovna 
nabízí jak služby, na které byli uživatelé zvyklí i ve 
staré budově knihovny, tak díky stávajícím pro-
storám velký počet nových, hlavně však uceleně 
a komfortně na jednom místě, což až doposud ne-
platilo. Značnou výhodou pro všechny návštěvní-
ky je skutečnost, že pro využívání množství služeb 
nebo i pro samotnou návštěvu knihovny lidé čte-
nářský průkaz vůbec nepotřebují. Často se setká-
váme s tím, že by se do nové knihovny rádi podí-
vali, ale v domnění, že k tomu potřebují čtenářský 
průkaz, od návštěvy upustí. Nic takového ovšem 

neplatí, knihovna je přístupná všem příchozím. 
Mohou si novou knihovnu v klidu prohlédnout, 
dát si něco dobrého v kavárně, posedět a užít si 
příjemný výhled do okolí v prostředí letní čítárny 
na střešní terase, číst si knihy i časopisy. Čtenářský 
průkaz je nutný ve chvíli, kdy by se návštěvník roz-
hodl knihu si půjčit s sebou domů. K jeho vyřízení 
však stačí občanský průkaz a pár minut času. Čte-
nářský průkaz není potřeba ani k návštěvě koncer-
tů, různých přednášek či představení. V současné 
době je instalována v prostorách knihovny výstava 
ilustrací Jana Zrzavého a všichni zájemci si tak mo-
hou přijít prohlédnout rozsáhlý soubor faksimilí, 
v němž nechybí klasická práce moderní české ilu-
strace ani první ilustrace k vlastnoručně připrave-
né knížce, kterou budoucí malíř vytvořil ve svých 
11 letech. Nebojte se (do) knihovny, je tu pro vás. 
 Ivana Štrossová, Krajská knihovna Vysočiny

Buďte ohleduplní ke svému okolí a dodr-
žujte vyhlášku o volném pohybu psů na 

veřejném prostranství
Již několik let v našem městě platí (a je pravidelně 
aktualizovaná) obecně závazná vyhláška, kterou 
se stanovují pravidla pro pohyb psů na veřejných 
prostranstvích. Aktuálně jde o vyhlášku města 
č. 7/2019, kterou najdete na webových stránkách 
města www.muhb.cz (v záložce Vyhlášky a nařízení 
města) včetně obrazových příloh jednotlivých loka-
lit. Poslední změna byla na jednání zastupitelstva 
města Havlíčkův Brod schválena dne 14. 6. 2021 
a platnosti nabývá ode dne 1. 9. 2021. Obecně 
závazná vyhláška udává, kde je ve městě na ve-
řejných prostranstvích umožněn pohyb se psem 
pouze na vodítku, nebo kam je vstup se psem za-
kázán. Lokality, kterých se omezení vstupu se psy 
týká, jsou slovně popsány a zároveň zakresleny 
v mapových přílohách. Jedná se především o mís-
ta v centru města, veřejná prostranství u nemocni-
ce, autobusového terminálu, areály sportovišť, ve-
řejná prostranství se zvýšeným pohybem cyklistů 
a pěších, v okolí škol, dětských hřišť a podobných 
zařízení a také v okruhu 50 m od nákupních domů 
ve městech i v místních částech. Poslední změna 
se týká výčtu školských zařízení (přibyla Mateřská 
škola Havlíčkův Brod, U Školy 4342), výčtu ulic 
a místních částí Havlíčkova Brodu, kterých se ome-
zení týká. 

V Havlíčkově Brodě je v současnosti přihlášeno té-
měř 1 900 psů, proto je potřeba pravidla pro sou-
žití chodců, cyklistů a majitelů psů mít ve městě 
upravená. 
Nepouštějte proto svého psa z vodítka na místech, 
kde mu hrozí nějaké nebezpečí, nebo kde by mohl 
způsobit nějaký incident (autonehodu, napadení 
lidí nebo jiných zvířat apod.). Na všech místech ve 
městě stále platí, že povinností osoby, která zvíře 
doprovází, je udržovat pořádek a sbírat po něm 
exkrementy – v opačném případě hrozí uložení 
pokuty. Nebudete tak nepříjemní svému okolí ani 
vy, ani váš pes. Jestliže pes není na vodítku, mějte 
ho vždy na dohled. Když na psa vidíte, víte, co dělá, 
nebo kde se pohybuje. Dodržujte toto pravidlo 
především z bezpečnostního hlediska, ušetříte si 
problémy a starosti, které mohou následně vznik-
nout.
Při nejasnostech ohledně platnosti vyhlášky lze 
kontaktovat Městský úřad Havlíčkův Brod, odbor 
životního prostředí nebo Městskou policii Havlíč-
kův Brod.  Připravil odbor ŽP

U Vymazlené kavárny bude psí hřiště
Město vyslyšelo skupinu pejskařů, která se chce 
venčení a cvičení psů věnovat společně v dostup-
né docházkové vzdálenosti a v dostatečně zabez-
pečeném prostoru. Rada města rozhodla o za-
dání projektové dokumentace na hřiště pro psy 
u Vymazlené kavárny. V budoucnu zde vznikne na 
oploceném prostoru cca 1 000 m2 plocha pro vol-
ný pohyb psů, kterou doplní herní prvky. Nebude 
se jednat o kynologický areál určený k výcviku psů, 
ale o místo pro setkávání majitelů psů při aktivním 
trávení volného času.

Máte na pozemku vzrostlý jehličnan, který překáží? Věnujte ho radnici
Havlíčkobrodská radnice se obrací na občany se žádostí o věnování vánočního stromu na Hav-
líčkovo náměstí. Jehličnan by měl mít výšku 10–12 m, jeho pokácení a odvoz zajistí Technické 
služby Havlíčkův Brod. Po jeho odstranění dostane majitel zpět dřevo k dalšímu zpracování. 
Pokud máte na pozemku vhodný strom, kterého se chcete zbavit, a je pravomocně rozhodnuto 
o jeho skácení, obraťte se na Radka Stejskala z Technických služeb, tel. 724 069 209. 
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Fotostředisko Havlíčkův Brod slaví 60. narozeniny
Havlíčkobrodský fotoklub patří mezi nejstarší fotokluby u nás. Byl založen v roce 
1961 pod názvem Fotostředisko Havlíčkův Brod
Prvním předsedou byl zvolen Květoslav Korba, který ho vedl 22 let. Členové se až 
do současnosti schází pravidelně. Klub získal řadu ocenění. Aktivní členové patřili 
ke špičce fotoamatérů v celé republice a získali více jak 200 ocenění. V roce 1980 
počet členů vzrostl na pětadvacet. V roce 1983 byl předsedou zvolen Vladimír 
Kunc, který udržel aktivitu fotostřediska i po roce 1989. V roce 1999 ho ve funkci 
vystřídal Pavel Pecha. Fotostředisko se stalo sdružením občanů, vydalo stanovy 
sdružení, a zvolilo první statutární orgán. V roce 2008 byl předsedou zvolen Zde-
něk Secký. Fotostředisko jako celek upořádalo úspěšnou výstavu Brod a Broďáci, 
řada členů organizuje autorské výstavy. V roce 2010 na výstavě v galerii Vinum 
Missae své fotografie představilo veřejnosti 26 autorů.
Od roku 2011 je předsedou Stanislav Novotný, který vede fotoklub do současnos-
ti. Tento rok byl významný zejména tím, že klub oslavil 50 let trvání a současně se 
stal pořadatelem Mapového okruhu Vysočina. Ve spolupráci s městem Havlíčkův 
Brod vznikla úspěšná fotografická soutěž Brody v Brodě, do které se pravidel-
ně zapojují města s názvem Brod. Uvedená soutěž je vždy zakončena výstavou, 
která putuje po městech Havlíčkův Brod, Český Brod, Vyšší Brod, Železný Brod 
a Uherský Brod. V roce 2011 vydalo fotostředisko Knihu, kde má své portfolio 
většina členů, kterých je více než 30. Díky zakládajícím členům Fotoklubu, kteří 
patřili mezi nejlepší amatérské fotografy u nás, se udrželo velice vysoké renomé 
fotoklubu. V letošním roce, kdy fotoklub slaví 60 let od svého vzniku, opět zvítě-
zilo v Mapovém okruhu Vysočina, a mezi 15 fotokluby z celé republiky potvrdilo 
svoji kvalitu.  Stanislav Novotný, 
 předseda Fotostřediska Havlíčkův Brod

Kalamajka opět na Kadlečáku
Letní prázdninové soustředění dětského folklorního souboru Kalamajka z Havlíč-
kova Brodu právě proběhlo, penzion Kadlečák utichl, hladina bazénu se zklidnila 
a 24 kadetů Policejní akademie se vrátilo domů. Mladí tanečníci a tanečnice ab-
solvovali již jedenáctý ročník oblíbené akce souboru. Budova penzionu byla po tý-
den zaplněná kadety, četaři a poručíky a nad všemi svým bystrým okem dohlížel 
velitel Lassard se svou rybičkou. Po budíčku v pravidelnou a pro někoho hodně 

brzkou hodinu následovala dynamická rozcvička, bodování pokojů a vydatná sní-
daně. Všechny účastníky Policejní akademie totiž čekaly náročné dny plné her, 
soutěží a kvízů. Děkujeme všem kadetům a četařům za jejich kázeň, maminkám 
za přibalené sladké svačiny a všem poručíkům, kteří opět věnovali část své dovo-
lené „Kalamajkovým“ dětem. Lenka Žáková, Kalamajka Havlíčkův Brod

Zapojte se do ankety a vyberte TOP projekt  
neziskové organizace, tentokráte online

Město Havlíčkův Brod v rámci projektu Zdravé město a místní Agenda 21 spo-
lupracuje s veřejností na rozvoji města prostřednictvím různých setkání. Jednou 
z metod jsou veřejná projednávání, kulaté stoly nebo veřejné fórum. Vzhledem 
k současné epidemiologické situaci je veřejné fórum naplánováno na listopad to-
hoto roku, a tak má veřejnost možnost hlasovat o podpoře projektu neziskové 
organizace na rok 2021 on-line již nyní prostřednictvím ankety.
Do hlasování jsou přihlášeny tři projekty.
„Zpátky do autoškoly“ je projekt neziskové organizace Centrum dopravní pre-
vence. Tento projekt má za cíl oživení pravidel silničního provozu pro lidi starších 
ročníků. Vzhledem k rozsáhlosti tématu bude probíhat v navazujících etapách.
„Charitativní bazárek“ je organizován Oblastní charitou Havlíčkův Brod a výtěžek 
je následně věnován na podporu dítěte s handicapem. Zájemci každý rok navště-
vují havlíčkobrodské Mateřské centrum Zvoneček na adrese Rubešovo náměstí 
171, kde na ně čeká nejrůznější oblečení pro děti i dospělé, hračky, obuv nebo 
doplňky. Za vybrané kousky pak může každý zaplatit dobrovolnou částkou.
„Světový den diabetiků“ bude pořádán Oblastním spolkem Červeného kříže 
Havlíčkův Brod ve spolupráci se Státním zdravotnickým ústavem. Tato osvěto-
vá akce má upozornit na stále se zvyšující počet lidí, kteří tomuto onemocnění 
podléhají. Předcházet nemoci nebo jejím vážným následkům lze přitom často po-
měrně snadno. Roli hraje především vhodná strava a zdravý životní styl. Kampaň 
bude zahrnovat odborné přednášky a ochutnávku zdravých potravin vhodných 
pro pacienty s touto nemocí. 
Svůj hlas na podporu projektu je možné zaslat prostřednictvím ankety, kte-
rá je zveřejněna na www stránkách města Havlíčkův Brod www.muhb.cz  
až do 16. 9. 2021. Marie Kudrnová, oddělení řízení projektů

lahodné
ZÁKUSKY

KÁVA s sebou

kvalitní
BAGETY

svěží
SALÁTY

Provozovatel:
FOVY s.r.o., bistro@fokusvysocina.cz

/bistrocistadusetel.: 605 537 803,

Horní ulice 195
Havlíčkův Brod

TÝDENNÍ
MENU

NOVĚ

Inzerce

Vítězem letošního Mapového okruhu Vysočina se stalo Fotostředisko Havlíčkův 
Brod. Nejlepší fotografií celé soutěže se stala „Krajina po člověku“ Vladimíra Kunce.
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Průběžné výsledky po snížení četnosti svozu popelnic  

a nepořádek u nich
Se zavedením svozu směsného komunálního odpadu 1× za 14 dnů se 
většina občanů města vypořádala tak, jak bylo touto změnou zamýš-
leno. Zvýšilo se množství tříděných odpadů a snížilo se množství směs-
ných komunálních odpadů v popelnicích uložených na skládku, jak je 
vidět v tabulkách:
Množství papíru a plastů v tunách z veřejných separačních kontejne-
rů, porovnání rok 2020 a 2021

Množství směsných komunálních odpadů uložených na skládku v tu-
nách, porovnání rok 2020 a 2021

Technické služby Havlíčkův Brod využívají uvolněnou svozovou 
techniku k častějším vývozům separačních kontejnerů

Od dubna 2021, kdy došlo ke změně frekvence ve vývozu popelnic, 
uběhla již dostačující zkušební doba, aby každý vyhodnotil, jak na tom 
s odpadem v popelnici je. Pokud se odpad do popelnice stále nevejde, 
je možné, že jsou do nádoby zbytečně vyhazovány využitelné odpady 
či zbytky rostlin. Pro shromažďování využitelných složek jsou po městě 
rozmístěny barevné separační kontejnery. Všechny druhy odpadů lze 
odevzdat ve dvou sběrných dvorech (Reynkova 2886 a Havířská 1124) 
většinou bezplatně, jen stavební odpady a nevytříděné objemné od-
pady jsou zpoplatněny.
Připomínáme, že v obecně závazné vyhlášce města o stanovení systé-
mu nakládání s komunálními odpady jsou pro shromažďování směs-
ného odpadu stanovena tato pravidla:

směsný odpad se shromažďuje do sběrných nádob (popelnic)• 
na vlastní náklady se pořizuje dostatečný počet popelnic o přimě-• 
řeném objemu
do popelnic se ukládá jen odpad zbylý po vytřídění zejména využi-• 
telného odpadu (papíru, nápojového kartonu, skla, plastů, textilu 
a obuvi, kovů), nebezpečného odpadu, biologicky rozložitelné 
složky (zbytků rostlin), zeminy a dřeva
popelnice se plní tak, aby ji bylo možné uzavřít a odpad z ní nevy-• 
padával
odpad v popelnici se nezhutňuje.• 

Nedodržování těchto pravidel je posuzováno jako porušení obecně 
závazné vyhlášky a může být postihováno. 
U popelnic, které budou přeplněné nebo bude vedle nich volně nebo 
v pytlích uložený odpad, bude při svozu do schránky nebo na popel-
nici vloženo upozornění na zjištěný stav a pokyny, jak postupovat, aby 
se závadný stav neopakoval. Pracovníci technických služeb v souladu 
s pracovně bezpečnostními pokyny nemají manipulovat s odpadem 
uloženým mimo nádoby.
Dokonce i v centru města najdeme místa, kde pravidelně vznikají čer-
né skládky a hyzdí veřejná místa. Na hromadě se najdou odpady, kte-
ré patří do separačních kontejnerů (např. kartonový papír, plechovky, 
plastové lahve od nápojů). V odložených plastových pytlích jsou vidět 

hliníkové plechovky, které se třídí do kontejnerů na kov, papírové či 
plastové obaly od potravin. A přitom hned vedle je kontejner na tří-
děný odpad. 
Technické služby z veřejných míst tyto černé skládky odklidí, ale jde 
o zbytečné vydané peníze a čas, které by mohly být využity jiným způ-
sobem.

Nový systém sběru odpadů door-to-door startuje v Perknově
Město Havlíčkův Brod se rozhodlo v místní části Perknov pilotně vy-
zkoušet nový systém odděleného sběru využitelných odpadů door-to-
door, který by měl být postupně zaváděn v celém městě. Na Vysočině 
tímto způsobem třídí odpad např. v Chotěboři, Humpolci nebo Telči.
Door-to-door znamená, že se odpady odváží přímo od „dveří“ jednot-
livých domů a Perknov byl vybrán proto, že jde o ucelenou zástavbu 
rodinných domů optimálně vhodnou pro jednu svozovou linku.
Občané obdrží na základě smlouvy o výpůjčce a následném darování 
bezplatně dvě nádoby na oddělené třídění papíru a plastů, každou 
o objemu 240 l. Nádoby budou umístěny na vlastním nebo užívaném 
pozemku či v nemovitosti a teprve ke svozu, který bude zkušebně za-
tím 1× měsíčně, se přistaví před nemovitost a po svozu opět uklidí. 
Nádoby budou označeny QR kódem stejně jako popelnice a každý vý-
voz bude zaznamenán. To proto, aby bylo vidět, že nádoba je aktivně 
používána k třídění a aby bylo možné nový systém vyhodnocovat.
Občanům tento systém poskytne pohodlný způsob třídění, kdy má 
každá domácnost nádoby přímo u domu. Nemusí s odpady chodit či 
je vozit k separačním kontejnerům. Výhodou tohoto systému je, že se 
ve vytříděném odpadu nenachází žádné nevhodné příměsi. 
Proč to všechno děláme?
Abychom ušetřili suroviny a peníze. Vytříděné odpady se stávají dru-
hotnou surovinou použitelnou pro další zpracování a výrobu a nekončí 
bez využití na skládce. Zvýšením objemu separovatelných a druhotně 
využitelných složek odpadu snížíme objem směsného komunálního 
odpadu od občanů, který se ukládá na skládku. V roce 2025 musí kaž-
dá obec dosáhnout toho, že podíl recyklovatelné složky z komunál-
ního odpadu bude 60 %. My jsme v roce 2020 jsme dokázali vytřídit 
46,5 % a při porovnání s předchozími roky se úroveň už výrazně ne-
mění, stagnuje. Nový zákon o odpadech nás systémem každoročního 
zvyšování skládkovacího poplatku připravuje na to, že na skládky již 
nebudou moci být od 1. 1. 2030 ukládány využitelné odpady. 

Nádoba na plast Nádoba na papír

rok komodita Q1 Q2 komodita Q1 Q2
2020 papír 139 133  plast 96 104
2021 papír 129 159  plast 102 134

rok leden únor březen duben květen červen červenec
2020 369 315 360 388 380 370 374
2021 316 262 333 261 274 285 308

Inzerce
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Czech POINT
MÚ V Rámech 1855, přízemí, recepce

Po a St 7.00–17.00 h. • Út a Čt 7.00–15.00 h.
Pá 7.00–14.00 h.

Pražská 2954, 1. patro, ohlašovna evidence 
obyvatel: Po a St 8.00–17.00 h. • Út a Čt 9.00–

15.00 h. • Pá 9.00–14.00 h.
Více informací na www.muhb.cz
Facebook: Město Havlíčkův Brod

Havlíčkobrodské listy jsou od začátku měsíce 
k dispozici na www.muhb.cz, Turisti ckém 

informačním centru a recepci MÚ V Rámech

Radniční okénko na kabelovce
Premiéra: každou středu ve 20.00 h. 

Reprízy: denně v 8.00, 10.00, 12.00, 14.00, 16.00, 
18.00, 20.00 a 22.00 h.

K dispozici na DVD v Krajské knihovně Vysočiny, 
www.muhb.cz a www.hbin.cz

ÚŘAD ONLINE
Přes Úřad online je možné na www.muhb.cz využít:

Elektronickou podatelnu 
Formuláře ke stažení 

 Klikací rozpočet města 
 Rezervaci termínu svatby 

Rezervaci prostor na Staré radnici 
SMS Infokanál 

Elektronické podání vůči živnostenskému úřadu 
z počítače podnikatele 

Zjištění vyhotovení řidičského průkazu 
Připravené občanské průkazy a pasy k vyzvednutí  

 Dálkové objednání a zjištění stavu front na MÚ HB

INFORMACE 
pro občany, podnikatele, turisty 

najdete na www.muhb.cz

Zelená linka Technických služeb
Telefon 800 183 549

Na této lince můžete bezplatně hlásit závady týka-
jící se údržby města (osvětlení, údržba komunikací 
a chodníků, veřejné zeleně) i veškeré připomínky 
k práci Technických služeb (svoz odpadů apod.)

Inzerujte 
v Havlíčkobrodských listech

Havlíčkobrodské listy 
měsíčník radnice ZDARMA do domovní schránky 

Počet výti sků: 11 300 • Pokrytí : město Havlíčkův Brod 
Provedení: barevné, 16 stran

Distributor: Česká distribuční, a.s.
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Přepravka OZ 15 kg

Proutěné koše
různé druhy 

a velikosti

Hrábě na listí
různé druhy

Jutová tkanina
365g/m2, 305g/m2

Jutové pytle
95x65, 110x60

Sud modrý 
220 l

Kanystr 
s kohoutkem
5, 10, 15, 20 l

Stěrky na podlahu
33, 44, 55 cm

WWW.STAMIC.CZ
REZERVACE VSTUPENEK PØED KONCERTEM NEBO NA: INFO@EUROART.CZ
DÌTI S RODIÈI ZDARMA 

STAMICOVY 
SLAVNOSTI

20. ROÈNÍK FESTIVALU

STAMIC CREATIVE, S.R.O. POØÁDÁ POD ZÁŠTITOU MÌSTA HAVLÍÈKÙV BROD 

TRIO BOHÉMO
3/9/2021

PROGRAM: J. SUK, L. JANÁÈEK
SÁL STARÉ RADNICE, 19:00, VSTUPNÉ 200 / 120 Kè

PROGRAM: L. VAN BEETHOVEN, J. BRAHMS, B. MARTINÙ
SÁL STARÉ RADNICE, 19.00, VSTUPNÉ 200 / 120 Kè

KLAVÍRNÍ KVARTETO JOSEFA SUKA
12/9/2021

PROGRAM: J. SUK, A. DVOØÁK, B. SMETANA
SÁL STARÉ RADNICE, 19:00, VSTUPNÉ 350 Kè

JANA BOUŠKOVÁ / HARFA /
3/10/2021

PROGRAM: K. STAMIC, W. A. MOZART
SÁL STARÉ RADNICE, 19:00, VSTUPNÉ 200 / 120 Kè

ORCHESTRÁLNÍ KONCERT 
FILHARMONIE GUSTAVA MAHLERA, DIRIGENT JIØÍ JAKEŠ
PETR NOUZOVSKÝ / VIOLONCELLO /, JOSEF KEKULA / HOUSLE /

15/10/2021

PROGRAM: LIDOVÁ PÍSEÒ V PRÙBÌHU STALETÍ
SÁL STARÉ RADNICE, 19:00, VSTUPNÉ 150 / 80 Kè

SPS JASOÒ, SBORMISTRYNÌ JANA LSTIBÙRKOVÁ
22/10/2021

PROGRAM: A. DVOØÁK
SÁL STARÉ RADNICE, 19:00, VSTUPNÉ 200 / 120 Kè

JIØÍ BÁRTA / VIOLONCELLO /, TEREZIE FIALOVÁ / KLAVÍR /
8/10/2021

PROGRAM: A. KAMMEL, D. ŠOSTAKOVIÈ, A. DVOØÁK
SÁL STARÉ RADNICE, 19:00, VSTUPNÉ 200 / 120 Kè

STAMICOVO KVARTETO, MAREK KOZÁK / KLAVÍR /
17/9/2021

PROGRAM: W. A. MOZART, A. GLAZUNOV, J. BRAHMS, L. KOGAN 
SÁL STARÉ RADNICE, 19:00, VSTUPNÉ 200 Kè

BABORÁK ENSEMBLE
25/9/2021
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Z Popelky zase královnou  
aneb Obrození brodské atletiky

Léta, kdy atletika v Havlíčkově Brodě spíše než 
královnu sportu připomínala nešťastnou Popelku, 
zdá se definitivně končí. Prvním ze tří oříšků, kte-
ré ji postupně mění, bylo vybudování moderního 
lehkoatletického stadionu s tartanovým povrchem 
a kvalitními sektory pro technické disciplíny. Atleti 
tak už nepřipomínají kvůli škváře na oválu spíše 
onu Popelku, a stadion se tak opět stal místem pro 
kvalitní tréninky. Kvalitu materiálního i personál-
ního zázemí oceňuje pravidelně i Krajský atletický 
svaz a přiděluje TJ Jiskra pořádání krajských atletic-
kých závodů. Druhým oříškem proměny atletiky 
byl příchod trenérů se zkušenostmi z velkých od-
dílů v Brně, Olomouci, Praze a jinde, ať už jsou to 
odchovanci havlíčkobrodské atletiky či “náplavy”. 
Třetím a nejdůležitějším kouzelným oříškem je pak 
vzrůstající zájem o atletiku mezi dětmi – atletická 
přípravka přitahuje nové a nové budoucí atlety. 
I díky rostoucí kvalitě výsledků všech složek jsou 
překonávány letité rekordy oddílu a o brodské at-
letice zase začíná být slyšet. Přijďte se podívat, jak 
létají oštěpy, na ladný pohyb při skoku do výšky či 
dřinu na překážkách. Ano, Atletika Havlíčkův Brod, 
jeden z oddílů TJ Jiskra, se pomalu začíná měnit 
z Popelky opět v královnu sportů.
 Jakub Fridrich

BM Fitness v plné přípravě na vrchol sezóny
Dívky z klubu BM fitness nezahálely ani o prázdni-
nách. V srpnu zahájily přípravu na závody, které by 
se měly uskutečnit na konci září. „Máme za sebou 
dvě závodní sezóny ovlivněné pandemií. Nevíme, 
zda se konečně dočkáme MČR a MS, které by se 
měly konat v měsíci říjnu a listopadu, ale děláme 
vše pro to, abychom případně dovršily co možná 
nejlepších výsledků,“ komentuje šéf trenérka klubu 
Božena Čapková. Kromě tréninků závodních týmů 
bude BM fitness od září pořádat tradiční náborové 
lekce do aerobikových přípravek už od věku 4 let.

V Brodě vznikl nový závodní klub  
Fit Studio 21

Závodníci sportovního a fitness gymnastického ae-
robiku a také zumby klubu TSM Fanatic vstoupí do 
nové sezóny pod novým sportovním klubem Fit 
Studio 21, a to pod vedením svých stálých trenérů. 
Kateřina Doležalová, která je zároveň spolu se svou 
sestrou Kristýnou součástí úspěšného sportovního 
dua, má na starosti přípravu svěřenců sportovní-
ho aerobiku jednotlivců a párů. Děvčata ve třech 
věkových kategoriích závodního fitness step ae-
robiku se připravují pod vedením trenérů Terezy 
Kampové, Marka Šotoly a Terezy Havelkové. O tým 
tanečnic zumby se pak stará Milada Líbalová a také 
Tereza Kubátová, která je sama zároveň aktivní zá-
vodnicí zumby, a to nejen ve skupinových katego-
riích, ale i v soutěžích jednotlivců. 
„Děvčata mají za sebou letní přípravu, za zpřísně-
ných hygienických podmínek absolvovala sportov-
ní soustředění. Po dlouhé pauze v trénování to byla 

akce více než vítaná, závodnice i trenéři se těšily na 
čas strávený s kamarády a samozřejmě také na tří-
fázový trénink, na který navazují už pravidelné srp-
nové tréninky. Dohnat částečně ztracený rok bude 
vyžadovat spoustu práce a úsilí trenérů, dětí i jejich 
rodičů, ale všichni se na novou sezónu těší a jsou 
motivovaní k trénování,“ uvedla Lucie Kuntová.
Klub Fit Studio 21 během září rád přivítá šikovná 
děvčata a chlapce s předchozí aerobikovou, gym-
nastickou nebo taneční zkušeností do závodních 
týmů. Kromě toho také nabízí řadu pohybových 
kurzů, které nejsou zaměřeny nijak výkonnostně, 
a to pro děti už od věku 4 let: hudebně pohybový 
kurz, gymnastickou přípravku, jogínky, všeobecnou 
pohybovou průpravu, přípravku zumby. „Nada-
né děti, které chtějí pokračovat závodně, mohou 
pak přecházet do závodních týmů klubu, nebo se 
věnovat jakémukoliv dalšímu sportu, budou na to 
dobře připraveny,“ uzavírá Kuntová.

Dětský sportovní den se vydařil
TJ Jiskra Havlíčkův Brod, FC Slovan a Tenisový klub 
Havlíčkův Brod uspořádaly na přelomu prázdnin 
první ročník Dětského sportovního dne. Na spor-
tovištích v okolí sportovní haly Na Losích byla 
připravena stanoviště, na kterých si děti mohly 
vyzkoušet sportovní disciplíny jako je fotbal, te-
nis, volejbal, házená, basketbal, karate. Po splně-
ní všech úkolů pro ně byla připravena odměna. 
Nechybělo ani malování na obličej, skákací hrady, 
dílnička nebo prohlídka hasičského auta SDH Hav-
líčkův Brod Perknov. Lahůdkou pro malé i velké 
sportovní fanoušky byla autogramiáda význam-
ných hokejových rodáků Vítka Vaněčka, Radima 
Zohorny, Adama Musila a Michala Teplého. Cel-
kem se v průběhu odpoledne do areálu sportovišť 
vydalo na sedm set návštěvníků, do soutěží se za-
pojilo 223 dětí. „Jsme rádi, že se akce vydařila a už 
spřádáme plány na její pokračování,“ neskrývala 
spokojenost Michaela Slavíková z TJ Jiskra Havlíč-
kův Brod.

HB Ostrov odstartuje Extraligu  
v Hradci Králové

Nový ročník české nejvyšší soutěže stolních tenistů 
bude hrát stejně jako v sezoně 2020/2021 deset 
týmů. Obhájce titulu a čtyřnásobný český šampi-
ón, HB Ostrov Havlíčkův Brod, má cíl jediný – opět 
zaútočit na příčky nejvyšší. Extraliga by však měla 
být daleko kvalitnější než v minulých letech. Domů 
se totiž vrací hned několik “krajánků“, a tak týmy 
jako SKST Cheb či El Niňo Praha budou mnohem 
silnější než doposud…
V havlíčkobrodské týmu došlo jen ke kosmetickým 
úpravám. Hráčský kádr HB Ostrov zůstal s výjim-
kou Egypťana Mohameda Shoumana (bude hrát 
za Liberec) pohromadě. Navíc byl doplněn o ta-
lentovaného českého juniorského reprezentanta 
Ondřeje Květona, který minulou sezonu hostoval 
v extraligovém Chebu. Trenér Bohumil Vožický 
bude mít opět k dispozici trojlístek bývalých čes-
kých reprezentantů Tomáše Treglera, Dmitrije 

Prokopcova a Michala Obešla. Mnohem více příle-
žitostí by měli v nové extraligové sezoně dostávat 
mladíci – devatenáctiletý Radek Skála a o dva roky 
mladší Ondřej Květon.
Svěřenci trenéra Bohumila Vožického zahájí Ext-
raligu v pátek 10. září na stole Sokola Hradec Krá-
lové. V domácí Birell Aréně se HB Ostrov prvně 
představí ve čtvrtek 23. září v televizním utkání 
s Havířovem. O dva dny později, v sobotu 25. září, 
se v Havlíčkově Brodě odehraje odložené utkání 
1. kola s Libercem.

TSM Fanatic od září v novém
Tréninkové středisko mládeže Fanatic se od září za-
pojí do projektu Rozhýbeme děti v našem městě. 
„Jedná se o sportovní aktivity pro kluky a holky ve 
věku 4 až 9 let, děti malé velké, subtilní či s nad-
váhou, děti sportovně založené nebo naopak, děti 
z měst i vesnic, z různých sociálních i ekonomických 
vrstev. Chceme, aby si všichni mohli vyzkoušet více 
sportů najednou a zjistit, k čemu má dítě největší 
vlohy a jaký sport ho bude bavit. V podstatě po-
skytneme dětem všeobecnou sportovní průpravu 
a hlavně v nich chceme probudit radost z pohybu,“ 
vysvětluje šéftrenér Robert Mrkvička. Kroužky bu-
dou zaměřeny na sedm základních dovedností: 
sportovní a baletní průpravu, všeobecnou spor-
tovní průpravu, bojové sporty, trénink malého 
triatlonisty, parkour, dětskou powerjogu a tanec. 
„Děti se také naučí základy atletiky, gymnastiky, 
míčové hry i hry pro rozvoj síly, vytrvalosti, rychlos-
ti a koordinace,“ doplňuje Mrkvička s tím, že krou-
žek bude jednou týdně a bude trvat 50 minut, tré-
novat budou vyškolení trenéři. „Těšíme se na vás 
v tělocvičně TSM Fanatic v Bělohradské ulici 1128 
naproti poliklinice. Po celé září bude možnost vy-
zkoušení zdarma,“ uzavírá Mrkvička s tím, že bližší 
informace lze získat na telefonu 773 79 22 88.

Bronzová medaile ze zápasnického  
mistrovství světa

Na konci července se v Budapešti konalo Mis-
trovství světa kadetů v zápase řeckořímském. 
Z havlíčkobrodských borců na tomto šampionátu 
reprezentoval Artur Sarkisjan (do 110 kg), který 
vybojoval bronzovou medaili. V této hmotnosti 
se sešlo dvacet zápasníků z celého světa. Sarkisjan 
v prvním kole porazil Uzbeka Otabeka Kholmurza-
jeva 5:0 na body. Ve druhém kole Sarkisjan porazil 
rovněž na body Turka Bakira 4:1. V semifinále Sar-
kisjan svedl boj s Němcem a vícemistrem Evropy 
Ovsjanikovem. Po trochu smolném boji nakonec 
havlíčkobrodský reprezentant prohrál na body 
0:4. V boji o bronzovou medaili se pak střetl s An-
thonyem Mullenem z USA. Artur po první minutě 
prohrával po neubráněném boji na zemi 5:0, ale 
vzápětí v postoji hodil se soupeřem křižník zvrat za 
čtyři body a Američana položil na lopatky před ča-
sovým limitem a vybojoval tak bronzovou medaili.

 Stránku připravil Ondřej Rázl
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Slovo zastupitele

Je po prázdninách, žáci nastupují do škol a ti 
menší do mateřských škol. Jistě většina z vás 
zjistila, že po školce v domově důchodců, kte-
rá funguje pod správou ZŠ Wolkerova, se letos 
otvírá další školka s kapacitou 64 míst, pod 
správou ZŠ Konečná. Nová budova má 3 třídy, 
z toho 2 budou obsazeny dětmi od 2 let. Nová 
jídelna, bude v budoucnu sloužit i ZŠ Konečná.
Kromě této akce prošla řada škol i školek 

opravami – např. oprava toalet na ZŠ Nusel-
ská, oprava sport. hřiště u ZŠ Konečná, opra-
va výtahu v jídelně Prokopa Holého, oprava 
umyvárny a chodníku v MŠ Perknov, oprava 
umyváren a zahradního domku v MŠ Zahrad-
nického. Kromě oprav proběhlo i několik in-
vestičních akcí – např. zateplení fasády a re-
konstrukce teras v MŠ Zahradnického – dolní. 
Rekonstrukce sociál. zázemí v ZŠ Štáflova, 
projekt na půdní vestavbu ZUŠ J. V. Stamice, 
projekt na rozvod vody v ZŠ Wolkerova. Měs-
to se snaží investovat do svého majetku.
Ve volebním programu jsme se zavázali, že 
budeme podporovat jakoukoliv bytovou 
výstavbu ve městě a proto mne těší, že na 
městském sídlišti Rozkoš se na jaře 2021 začal 
stavět bezbariérový Dům dostupného bydle-
ní. Vzniká v těsném sousedství již fungujícího 
komunitního domu. Bude mít 14 bytů s prů-
měrnou rozlohou 45 m2, z toho 8 s dispozicí 
1+kk, 5 bytů s dispozicí 2+kk a 1 byt pro han-
dicapované. Nájemníky budou tvořit rodiny 
s dětmi, samoživitelé/samoživitelky s dětmi, 
zdravotně znevýhodněné osoby, nebo senioři. 
Zprovoznění bytů je plánované na léto 2022, 
celková výše předpokládaných výdajů je zhru-
ba 30 mil. Kč (polovina bude kryta z dotace).
Mrzí mne ale, že přibližně od roku 2006 měs-
to nepostavilo žádný dům s nájemným byd-
lením. Město sice vytváří podmínky pro vznik 
tzv. satelitů kolem a vznikají nová sídliště ro-
dinných domků, ale ne každý má na to, aby si 
mohl dovolit zakoupit parcelu a začít stavět. 
Myslím si, že právě tento typ bydlení ve městě 
chybí.

Dalo by se psát o Krajské knihovně, o novém 
parkovišti, ale na to už nemám prostor. Tak 
tedy prosluněné podzimní dny a hezké babí 
léto. Eva Vyoralová
 koalice Ženy za Brod, ANO

Ve zkratce
Zastupitelstvo města
Další jednání Zastupitelstva města se 
bude konat v pondělí 6. září 2021 od 
14.30 hod. Místo jednání, program a mate-
riály k jednotlivým bodům 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 star-• 
ších 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 pří-
mo do své e-mailové schránky dříve, než 
vyjdou v tištěné podobě? 
Napište na adolezalova@muhb.cz a do před-
mětu zadejte DORUČOVÁNÍ LISTŮ E-MAI-
LEM. Připište e-mailovou adresu, na kterou 
si přejete Havlíčkobrodské listy dostávat.

Inzerce
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Akce ve městě
Pozvánka na Havlíčkobrodskou padesátku 

a Petrkovský zámeček
V sobotu 4. září se bude konat již 51. ročník tradičního 
pochodu a cyklojízdy Havlíčkobrodská padesátka. Pro 
účastníky je připravena široká paleta tras pro pěší, cyklis-
ty a jedna i pro vyznavače rekreačního běhání. Zpestře-
ním letošní akce bude oslava 10. výročí otevření Naučné 
stezky Bohuslava Reynka. Všechny trasy, vyjma dvou 
– dětské a běžecké, jsou z tohoto důvodu naplánovány 
přes Petrkov, kde Bohuslav Reynek žil. V roce 2021 se 
zámeček v Petrkově stal součástí Památníku národního 
písemnictví. Petrkovský zámeček bude možné si v sobo-
tu 4. 9. 2021 dopoledne v rámci pochodu prohlédnout 
za symbolické vstupné 20 Kč. Již teď se na Vás těší pořa-
datelé. Lenka Žáková, KČT, odbor Havlíčkův Brod

Výstavy v Galerii výtvarného umění
• 17. 9.–5. 12. – Ondřej Sekora: Ze života nejen hmyzu, 
vernisáž 17. 9. v 17 h. Výstava věnovaná dílu známého 
autora Ferdy Mravence
• do 31. 12. – „…plivni si stokrát do moře, ono se 
nezpění“ – Poetické dílo Karla Havlíčka Borovského 
v ilustracích – výstava k 200. výročí narození KHB
• do 12. 9. 2021 – …NA VAŠKA! Hommage à Václav 
Černoch – generační pocta výtvarníku a pedagogu 
Václavu Černochovi
• do 12. 9. 2021 Petrkov v nás aneb Pocta Bohuslavu 
Reynkovi – výstavní soubor scénografů Marcely Bur-
dové, Vítězslava Fejlka, Jitky Hilské a architekta Davida 
Vávry doplněný grafikami Bohuslava Reynka
Výtvarné dílny pro dospělé
• 9. 9. od 16.00 – Podzimní věnce, cena 300 Kč
• 16. 9. od 16.00 – Drhání, cena 250 Kč
Závazné rezervace výtvarných dílen na tel. 569 427 035, 
739 329 160 nebo 
e-mail michaela.machovcova@galeriehb.cz

Přírodovědné centrum – ZÁŘÍ 2021
4. 9. 18.00 3D film Divoká Afrika
4. 9. 20.00 venkovní pozorování dalekohledem
5. 9. 16.30 program planetária s filmem Lucie, tajemství 
padajících hvězd
5. 9. 18.00 3D film Zemělet
5. 9. 20.00 venkovní pozorování dalekohledem
14. 9. 15.00 3D film Divoká Afrika
14. 9. 17.00 3D film Zemělet
17. 9. 18.00 3D film Oceány: Naše modrá planeta
17. 9. 20.00 venkovní pozorování dalekohledem
18. 9. 16.30 program planetária s filmem Slunce, hvěz-
da života a smrti
18. 9. 18.00 3D film Divoká Afrika
18. 9. 20.00 venkovní pozorování dalekohledem
19. 9. 16.30 program planetária s filmem Lucie, tajem-
ství padajících hvězd
19. 9. 18.00 3D film Zemělet
19. 9. 20.00 venkovní pozorování dalekohledem
21. 9. 15.00 3D film Oceány: Naše modrá planeta
21. 9. 17.00 3D film Divoká Afrika

MOTORSVĚT – 2021
Festival dopravní prevence a motorismu.  
11. 9. 10.00–18.00 hod. Areál Psychiatrické nemocnice 
HB, www.motorsvet.cz

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

• 1. 9. – Jimramov – Sněžné. Odjezd vlakem v 7.02 hod. 
do Nového Města n. M. s přestupem v ZR. Trasa 12 km. 
Vede: M. Barták
• 4. 9. – 51. Havlíčkobrodská padesátka. Trasy: pěší 
6, 13, 25, 36, 47 km, cyklo 30, 50 km, běžecká 7,5 km. 
Start: 6.00–10.00 hod. u budovy MÚ V Rámech. 
Kontakt: Lenka Žáková, e-mail: le.zako@seznam.cz, tel. 
774 978 477, www.kct-havlickuvbrod.webnode.cz
• 8. 9. – Stvořidla – Ledeč n. S. – hrad. Odjezd vlakem 

v 7.52 hod. do Stvořidel. Trasa 10 km. Vede: Míla 
Špačková
• 11. 9. – 200 let KHB – Havlíčkův Brod. Trasy: 
10–30 km nebo libovolné. Start: 8.00 hod. Havlíčkovo 
nám. Kontakt: Martin Pluhař, tel. 728 838 121, e-mail:  
martin.pluhar@volny.cz, www.martin-pluhar.cz, 
www.200letKHB.cz
• 15. 9. – Lipnice n. S. – hrad. Odjezd busem z terminá-
lu č. 10 v 8.25 hod. do Lipnice n. S. Trasa 10 km. Vede: 
J. Kohoutová
• 18. 9. – 1. Podzimní výstup na Vestec – Železné hory. 
Trasy libovolné, cíl 11.00–13.00 hod. Vestec – vrchol. 
Kontakt: Jaroslav Jonák, tel. 607 785 470, e-mail:  
jarda.sopoty@seznam.cz. Odjezd vlakem v 8.03 hod. 
do Stružince. Vede: M. Barták
• 22. 9. – Pelestrov – pečená žebírka. Odchod od 
restaurace Hubert v 10.00 hod. Trasa 10 km. Přihlášky 
na občerstvení přijímá Míla Špačková do 12. 9. Vede: 
Míla Špačková
• 25. 9. – Autobusový zájezd na vyhlídku Máj nad 
Vltavou, Slapská přehrada. Odjezd busem od Stavební 
školy v 7.00 hod. do Kamenného přívozu. Trasy 7 
a 12 km. Cena 330 Kč. Přihlášky přijímá Míla Špačková. 
Vede: L Rasocha
• 29. 9. – Ze Stružince do Ždírce. Odjezd vlakem 
v 8.03 hod. do Stružince. Trasa 10 km. Vedou: Kohou-
tovi

Úterní vycházky
• 7. 9. – Jezdovice – Bukovské rybníky. Odjezd vlakem 
v 8.03 hod. do Jezdovic. Zpět z Třeště. Trasa 8 km. Vede: 
J. Kohoutová
• 14. 9. – Z Veselého Žďáru do Brodu. Odjezd busem 
v 8.35 hod. do Veselého Žďáru – Kundrát. Trasa 8 km. 
Vedou: M. Domkářová a M. Beránková
• 21. 9. – Přes ranč Dalu. Odjezd vlakem R v 8.01 hod. 
do Golčova Jeníkova – města. Trasa 8 km. Vede: K. Pi-
dimová
• 28. 9. – Z Brodu přes Perknov. Odchod od Zdravotní 
školy v 9.00 hod. Trasa 7 km. Vedou: E. Dočkalová 
a M. Špačková

Mateřské centrum ZVONEČEK
Rubešovo nám. 171, tel. 777 736 068, 569 428 438, 
zvonecek@charitahb.cz, www.hb.charita.cz,  
www.facebook.com/MaterskecentrumZvonecek, 
Vedoucí služby: Anna Doleželová, pravidelný program 
Po–Pá 8.00–12.00 h. Další akce na fb. 
• 4. 9. 08.30 Patchwork – nový kurz s jablíčkovým pro-
stíráním a kuchyňskou chňapkou i pro začátečníky
• 6. 9. 9.00 Individuální poradenství – vztahy a rozvoj 
osobnosti a psychoterapie s PhDr. Ludmilou Novotnou
• 8. 9. 17.00 Kardio cvičení – pro začátečníky i pokroči-
lejší. Spálíme tuk a zpevníme svaly. Zábavné a efektivní 
cvičení s prvky dance, barre a kickbox 
• 13. 9. 09.00 Individuální poradenství – podpora roz-
voje rodičovských kompetencí s Marcelem Doleželem
• 14. 9. 10.00 Homeopatie na téma Imunita a COVID-
19. Poradenství a individuální konzultace se Zuzanou 
Novou
• 14. 9. 17.00 Cvičení pro zdraví „Smíšek“ – jak cvičit 
s MUDr. L. Motyčka
• 18. 9. 08.30 Patchwork – nový kurz – polštářek ušitý 
postupem sešij
• 20. 9. 16.00 Pletení z pedigu – ošatka s vyplétaným 
dnem
• 23. 9. 09.30 Vývoj zoubků v dětském věku do 6 let, 
s praktickým nácvikem dentální hygieny s preventistkou 
Markétou Kuttelwascherovou
• 30. 9. 17.00 Covidová pomoc ve vztazích, diskusní 
partnerský a rodičovský kruh terapeutky a koučky 
Mgr. Sedláčkové
Změna programů vyhrazena. Na konkrétní programy 
je NUTNÉ se přihlásit předem, neboť kapacita míst je 
omezena.

Klub OKO
1. 9. 20.00 Filmové OKO: Marco (krimimální)
3. 9. 20.30 Koncert rock: Red Nose, Vyhoukaná sowa
4. 9. 20.00 Koncert: Denudace 20 let
8. 9. 20.00 Filmové OKO: Gogo (dokumentární)
10. 9. 17.00 KHB 200 let: Král Lávra – Divadýlko Mrak
10. 9. 21.00 KHB 200 let: Koncert: Post-hudba, Mutanti 
hledají východisko
15. 9. 20.00 Filmové OKO: Brankář (životopisné drama)
17. 9. 20.00 Koncert: Krausberry
18. 9. 20.00 Benefiční koncert: Show your help
22. 9. 20.00 Filmové OKO: Okupace (komedie/drama)
25. 9. 20.00 Koncert: Poletíme
29. 9. 20.00 Filmové OKO: Matky (komedie)

Program kina Ostrov Havlíčkův Brod
SLEDUJTE www.mdko.cz a FB: MDKOstrov

1. 9. 17.00 Divoký Spirit (Pohádkové prázdniny – pro-
gram pro děti od 16.00 – ZDARMA)
2. 9. 19.00 Atlas ptáků
3. 9. 17.00 Shang-Chi a legenda o deseti prstenech (3D)
3. 9. 20.00 After: Tajemství
4. 9. 17.00 Mimi šéf: Rodinný podnik (3D)
4. 9. 20.00 Prvok, Šampón, Tečka a Karel
5. 9. 16.00 Tlapková patrola ve filmu
5. 9. 18.00 Deníček moderního fotra
10. 9. 17.00 Zátopek
10. 9. 20.00 Cesta domů
11. 9. 17.00 Jedině Tereza
11. 9. 20.00 Shang-Chi a legenda o deseti prstenech
12. 9. 16.00 Mimi šéf: Rodinný podnik
12. 9. 18.00 Jedině Tereza
16. 9. 19.00 Matky
17. 9. 17.00 Králíček Petr bere do zaječích
17. 9. 20.00 Prvok, Šampón, Tečka a Karel
18. 9. 17.00 Gump: pes, který naučil lidi žít
18. 9. 20.00 Marťanské lodě
19. 9. 16.00 Ainbo: Hrdinka pralesa
19. 9. 18.00 Jedině Tereza
23. 9. 19.00 Zbožňovaný
24. 9. 17.00 Dračí země
24. 9. 20.00 Večírek
25. 9. 17.00 Tlapková patrola ve filmu
25. 9. 20.00 Zbožňovaný
26. 9. 16.00 Raya a drak
26. 9. 18.00 Prvok, Šampón, Tečka a Karel
28. 9. 16.00 Mimi šéf: Rodinný podnik (3D)
30. 9. 19.00 Minuta věčnosti
1. 10. 17.00 Zbožňovaný
1. 10. 20.00 Není čas zemřít
2. 10. 17.00 Prvok, Šampón, Tečka a Karel
2. 10. 20.00 Není čas zemřít

Program divadla Ostrov Havlíčkův Brod
6. 9. 19.00 Enigmatické variace
9. 9. 19.00 Světáci
27. 9. 19.00 Silnice
29. 9. 19.00 Dominika na cestě Japonskem
Více informací na www.mdko.cz. 

Poutní slavnost v nemocniční kapli 
v Havlíčkově Brodě

12. 9. v 9.30 hod. Srdečně zveme!

Cvičení jógy
Každé úterý od 19.00 hod. v nové tělocvičně při 
ZŠ V Sadech od 7. 9., tel. 606 085 211, pí Pavlíková

AZ Centrum – SVČ Havlíčkův Brod
Je spuštěna nabídka zájmových kroužků AZ Centra. 
Veškeré informace najdete na www.azcentrumhb.cz. 
V týdnu od 13. 9. bude v budově AZ Centra probíhat  
DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ, kde Vám budou  představe-
ny připravované kroužky. 

 Změna programu vyhrazena.
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Péče o ně je proto naší prioritou.

Rosteme díky našim zaměstnancům. 

Přidej se k nám!

ACO Industries k.s.
Havlíčkova 260, Přibyslav 
prace@aco.cz

www.aco-industries.cz/kariera
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Společenská rubrika, křížovka

Brodská miminka narozená  
od 22. 7. do 18. 8. 2021

22. 7. Kovářová Ema • 25. 7. Dykyj Jan • 27. 7. Rásl Ma-
tyáš • 28. 7. Dvořák Ctirad • 1. 8. Lacina Vojtěch • 6. 8. 
Dáňa Petr • 8. 8. Miglecová Ester • 11. 8. Oláh Theodor 
• 12. 8.  Soukal Oliver • 13. 8. Murgová Nelli  
• 16. 8. Pavlíčková Valerie

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

2. 7. 2021
Jakub Janda, HB – Žaneta Caklová, Česká Bělá
Petr Prchal, Dolní Město – Vendula Lorencová, Skuhrov
8. 7. 2021
Lukáš Holas, HB – Ivana Volfová, Radňov
9. 7. 2021
Tomáš Teplan, HB – Monika Malíková, HB

Michal Bartůšek, Úsobí – Simona Krejčová, Štoky
10. 7. 2021
Jiří Dundáček, Kojetín – Jaroslava Motáková, Dobrohostov
Tomáš Kříž, Herálec – Klára Chadimová, Herálec
Martin Venc, Kojetín – Renata Beranová, Dolní Krupá
Jiří Obršlík, Praha 7 – Tereza Hoskovcová, Ledeč n. S.
16. 7. 2021
Jakub Landovský, Čeperka – Adéla Švihlíková, Hoštka
Petr Fišer, HB – Iveta Lundová, HB
17. 7. 2021
Vít Lacina, Praha 9 – Kristina Maříková, Praha 2
Antonín Hynek, Žatec – Šárka Vencová, Březinka
Ondřej Hlaváč, Pardubice – Michaela Glosrová, Pardubice
Marek Burian, Mírovka – Zuzana Radová, Mírovka
Jan Eliáš, Jihlava – Ecaterina Carabadjac, Moldavsko 
Hynek Drdla, HB – Kateřina Sýkorová, HB
Jonáš Fiala, HB – Jana Růžičková, HB 
23. 7. 2021
Tomáš Lacina, HB – Nela Círková, HB
Petr Langpaul, Knyk – Lenka Fialová, Tišnov
Jan Fikar, HB – Eva Paulusová, HB
24. 7. 2021
Karel Vojtíšek, Herálec – Hana Bínová, Herálec
Jaroslav Sárkózi, Levice (SK) – Denisa Tóthová, Levice (SK)
Štěpán Horký, Lipnice n. S. – Tereza Tesařová, HB
31. 7. 2021
Zdeněk Smaženka, HB – Magdalena Badžgoňová, HB
František Hovorka, Zhoř – Marie Hůlová, Humpolec
Jan Hmíra, HB – Andrea Nagyová, Bratislava (SK)

Přijďte nám pomoct sestavit puzzle,  
mají více než 52 tisíc dílků

V první srpnovou sobotu se konalo první Setkání v par-
ku na terasách kiosku v parku Budoucnost. Výsledkem 
společné aktivity přátel či rodin bude postupné složení 
jedněch z největších vyráběných puzzle na světě o počtu 
52 110 dílků. Jednotlivé části skládanky jsou zdarma k za-
půjčení v kiosku po celou letní sezonu. Rodiny či přátelé 
tak mohou ve skládání pokračovat i při svých rodinných 
procházkách mimo organizovaná setkání, která jsou 
naplánována na víkendy 4. – 5. 9. a 17. – 18. 9. Završe-
ním aktivity probíhající v rámci projektu Obec přátelská 
rodině, bude prezentace celého obrazu. Tu organizátoři 
plánují na říjen 2021. 

Řádková inzerce
• Pronajmu část zahrady v HB, tel. 731866924
• Koupím staré pohlednice, bankovky, tuzex. bony, 
vyznamenání, militaria, apod. Tel. 608420808

V tajence je latinské přísloví.

Správné znění tajenky z čísla 8/2021: (Dělejme třeba nejnepatrnější věc na světě), ale dělejme ji nejlépe.
Správnou odpověď ze 35 došlých vylosoval místostarosta Vladimír Slávka.
Výhercem se stává Jindřich Barbořík.
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. 
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