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Město známe i neznáme
Karel Havlíček a Německý Brod

Co s ním? Deportovat do Brixenu!

Žádnému českému novináři a politikovi se nepodařilo v několika málo letech 
získat takový věhlas a oblibu napříč veřejností jako Karlu Havlíčkovi. Po odcho-
du do Prahy jej zcela pohltila veřejná činnost, zvláště pak v revolučním roce 
1848, kdy byl za humpolecký obvod zvolen do říšského sněmu. 
Po několika měsících se poslaneckého mandátu vzdal, neboť bystře postřehl, 
že bude daleko prospěšnější, pokud v roli novináře bude nejširší publikum ne-
jenom informovat o současném dění, ale v kostce řečeno šířit osvětu v duchu 
ústavních, občanských a demokratických svobod. Obojí se mu dařilo skvěle, až 
začala být jeho popularita po porážce revoluce a nástupu reakce pro vládu ve-
lice nepříjemná a ta se snažila nejrůznějšími způsoby politického komentátora 
Havlíčka umlčet. Koupit se nedal a jak přituhovalo, podařilo se jí za mimořád-
ného stavu obležení v Praze zastavit vydávání jeho Národních novin. Havlíček 
rychle přesídlil do Kutné Hory a založil časopis Slovan. Ovšem i ten v důsledku 
zpřísňujících se tiskových nařízení sám vydavatel v srpnu 1851 raději ukončil, 
aby předešel úřednímu zákazu, který se dal vbrzku očekávat.
 Než ani to nestačilo vládní moci a státní zastupitelství chystalo na Havlíčka dvě 
žaloby pro překročení tiskového zákona a lidově řečeno pro pobuřování. Jak 
známo, první proces před porotním soudem v Kutné Hoře skončil 12. listopadu 
1851 pro Havlíčka vítězstvím, a tedy obrovskou vládní blamáží. Nedlouho po-
tom byly také porotní soudy zrušeny. 
K dalšímu tiskovému procesu však již nedošlo. Kvůli Havlíčkovi bylo nakonec 
„oprášeno“ staré císařské nařízení o povinném pobytu osob, které byly shledá-
ny nebezpečnými pro stát. Přitom Karel Havlíček se po zastavení Slovana stáhl 
do ústraní a s rodinou se přestěhoval 31. října 1851 k matce do Německého 
Brodu. Na přechodnou dobu, za kterou označil v posledním čísle Slovana teh-
dejší stav a která, jak se později ukázalo, trvala dalších osm let, nemínil se veřej-
ně angažovat a spřádal plány do budoucna, jak uživit rodinu. Hodlal si najmout 
menší statek, zde v poklidu hospodařit a mimo to psát takříkajíc do šuplete. 
Jako reálná možnost se snad rýsovalo propachtování Juliina dvora v Termesi-
vech. Poklidný selský život mu však nebyl dopřán.
Někdy bývá nesprávně za původce deportace Karla Havlíčka do Brixenu ozna-
čován ministr vnitra Alexander Bach, ostatně i Havlíček si to zpočátku myslel. 
Iniciátory se však stali jestřábi z vyšších armádních a policejních kruhů, což příliš 
nepřekvapí, protože někteří branní a bezpečnostní náčelníci mají ve zvyku hle-
dat a zveličovat veřejného nepřítele. S tím samozřejmě rostou i jejich zásluhy 
o stát. Především zupácký mozek zemského vojenského velitele Eduarda Clam 

Galase a policajtská du-
šička Sacher – Masocha, 
pražského policejního 
ředitele, a samozřejmě 
politická nezkušenost 
císaře Františka Josefa 
I. jako nejvyšší instance 
se nevědomky přičinily 
o pozdější mučednickou 
gloriolu Havlíčkovu. 
Po znovuzavedení kon-
finace politicky nepoho-
dlných osob 6. prosince 
1851 nabraly události 
spád. Ze strany pražské-
ho místodržitelství a po-
licejního ředitelství bylo 
v Havlíčkově případu 
vše připraveno a počá-
tek akce stanoven na 
15. prosince 1851, kdy 
vyjel z Prahy do Kolína 
posledním večerním vla-
kem spolehlivý policejní 
úředník František Dede-

ra s policistou Galaschewitzem, pověřeni tajným delikátním úkolem. Z Kolína 
pokračovali zvláštním poštovním dostavníkem, k tomu účelu přiděleným. Do 
Brodu dorazili před druhou hodinou v noci 16. prosince a vyžádali si ihned asis-
tenci zdejších četníků a okresního hejtmana barona Ferdinanda Voitha ze Ster-
betzu. O zásahu proti Havlíčkovi existuje několik svědectví, na které se ovšem 
v dalších letech nabalila řada legend. Zřejmě nejpravděpodobněji jej popisují 
úřední zprávy okresního hejtmana Voitha a policejního komisaře Dedery. Při-
bližně před třetí hodinou zazvonili v uličce u vchodu do domu Havlíčkových. 
Otevřít jim přišel Karlův bratr František, který obýval byt v přízemí. Dva četníky 
nechali hlídat východy z domu a sami se neprodleně vydali v doprovodu míst-
ního četnického strážmistra do prvního patra, kde bydlel Havlíček s rodinou. 
Moment překvapení byl dokonalý, než se Karel Havlíček nenadálým ruchem 
stačil probudit, stál komisař Dedera u jeho postele. Nato mu přečetl rozkaz, 
že se musí v jeho doprovodu neprodleně odebrat do místa určeného pobytu, 
které mu však bude sděleno až po opuštění Čech. Havlíček velmi podráždě-
ným tónem žádal, aby mu byl rozkaz znovu přečten a rozčilen poznamenal, že 
jednání proti němu je tyranské a despotické. Nakonec však prohlásil: „Násilí 
je třeba ustoupiti, půjdu s vámi.“ Nic jiného mu ostatně nezbývalo, neboť De-
dera jej upozornil, že při jakémkoliv pokusu o odpor by jej musel zajistit. Brzy 
nabyl svého klidu a při chystání osobních potřeb na cestu si neodpustil něko-
lik jemu vlastních ironických poznámek. Přibližně po tři čtvrtě hodině nastalo 
tklivé loučení, které s pohnutím sledovali i vykonavatelé rozkazu, Voith, který 
byl dobrým známým Havlíčkových, do konce scény dojetím nevydržel a opustil 
místnost. 
Karel Havlíček se odebral v doprovodu všech úředních osob a také svého brat-
ra Františka na četnickou stanici, která tehdy sídlila v domě č.p. 159 na náměstí 
(dnes U Drymlů). Před ní již byl přistavený poštovní dostavník, do něhož po 
krátké formalitě nastoupili Havlíček s Dederou a Galaschewitzem. Přibližně 
o půl páté se poštovní vůz s neobvyklými cestujícími doprovázen četníkem na 
koni rozjel ztichlým zasněženým Brodem směrem k Jihlavě.
Místo nuceného pobytu se Havlíček dozvěděl skutečně až na rakouské půdě, 
na trase k Linci. Cesta do Brixenu, střediska jižních Tyrol, trvala celkem šest dnů 
a Havlíček některé její momenty popsal se svým osobitým humorem v Tyrol-
ských elegiích. Do cíle dorazil dva dny před Štědrým dnem. Ještě téhož dne 
napsal první dopis z vyhnanství adresovaný svým blízkým v Brodě, v němž píše: 
„Kdo by si to byl pomyslil, že budu slavit Vánoce letošní asi dvě hodiny od ita-
liánských hranic!“ Byly to věru pro něho smutné svátky a to ještě netušil, že 
nejpoetičtější svátky v roce bude slavit ještě třikrát daleko od domova, než mu 
vláda milostivě povolí vrátit se z vyhnanství do Brodu.
� (dokončení�příště)
  Miloš�Tajovský�
� Foto�ze�sbírek�Muzea�Vysočiny�Havlíčkův�Brod

Josef�Mathauser,�malíř�historických�výjevů,�zachytil�loučení�Karla�Havlíčka�
s�rodinou�a�příbuznými�před�nuceným�odjezdem�do�Brixenu.�Přestože�podle�
četníka�Jana�Krejčího�není�situace�popsána�zcela�přesně,�reprodukce�zná-
mého�obrazu�visely�v�mnoha�a�mnoha�českých�domácnostech.

František�Dedera,�policejní�komisař,�který�Karla�
Havlíčka�odvezl�do�Brixenu.
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V obytné zóně na Ledečské ulici řidiči 
parkují komfortněji

Název stavby: Doprava v klidu, ul. Ledečská, HB
Zhotovitel: Chládek a Tintěra Havlíčkův Brod, a.s.
Zahájení prací: 21. 9. 2020          
Dokončení stavebních prací: 19. 9. 2021
Cena: 20 554 624,31 Kč včetně DPH     
Prostor před bytovkami na Ledečské ulici 
prošel stavebními úpravami. Řidičům jsou 
k dispozici nová parkovací a odstavná stání, 
která doplnily opravené chodníky a příjezdo-
vé komunikace. Součástí stavby je dešťová 
kanalizace s retenční nádrží na odvod vody 
a obnovou prošlo i veřejné osvětlení. V obyt-
né zóně vzniklo 97 šikmých a kolmých par-
kovacích míst. Bezbariérový chodník umožní 
pohyb handicapovaným osobám. U míst pro 
přecházení a hran chodníků a ramp navíc při-
byly prvky, které usnadňují pohyb osobám se 
sníženou schopností orientace.
Ulici doplní malokorunné okrasné jabloně, 
které dorůstají výšky 5–7 m. Výsadbová mís-
ta pod stromy budou osazena stálezeleným 
skalníkem, který zabrání prorůstání plevele. 
Parkovací stání oddělí od frekventované ulice 
Ledečská keře habru obecného. Ostatní ne-
zpevněné plochy pokryje trávník. Celkové ná-
klady činí zhruba 20 mil. Kč. S financováním 
městu pomohl Státní fond podpory investic, 
který poskytl dotaci ve výši 6 mil. Kč. Práce 
probíhaly přesně rok, začaly loni v září. 

Ve městě přibyla další mateřinka, zájem 
o umístění dětí byl velký

Název stavby: Vybudování MŠ Havlíčkův 
Brod, Konečná
Zhotovitel: Roneli Stavby SE
Zahájení prací: prosinec 2019   
Dokončení stavebních prací: březen 2021
Cena: 59 422 956 Kč
Registrační číslo projektu: 
 CZ.06.2.67/0.0/0.0/18_110/0010121
S novým školním rokem začaly děti navštěvo-
vat novou mateřskou školu v areálu ZŠ Koneč-
ná na Žižkově. Moderní objekt má dvě pod-

laží se třemi třídami. Dvě třídy zaplnily děti 
mladší tří let, v jedné se paní učitelky starají 
o předškoláky starší tří let. Venkovní prostor 
doplnilo dětské hřiště, parkoviště a přístupo-
vé komunikace.
Evropská unie se prostřednictvím Integrova-
ného regionálního operačního programu po-
dílela na financování vzniku nové mateřské 
školy 90 % uznatelných nákladů.
„Hlavním cílem projektu, s jehož financová-
ním městu výrazně pomohla dotace, bylo 
navýšení míst v mateřských školách ve městě. 
Stávající kapacita zcela nedostačovala poža-
davkům a poptávce ze strany cílových skupin, 
tedy nejen pro děti v předškolním vzdělávání, 
ale i pro mladší tří let,“ popsal situaci Marek 
Jokš z oddělení řízení projektů. 
S ohledem na každoroční počet žádostí o při-
jetí k předškolnímu vzdělávání tak bude Hav-
líčkův Brod disponovat dostatečnou kapacitou 
bez nutnosti dlouhodobého využívání institu-
tu udělování výjimek z nejvyššího počtu dětí. 
Současně jde o reakci na zvyšující se trend 
umísťování dětí mladších tří let.

Počet míst v MŠ ve městě Havlíčkův Brod
MŠ Korálky Havlíčkův Brod – celkový nejvyš-
ší počet 733 míst (patří pod město Havlíčkův 
Brod)
MŠ Havlíčkův Brod, Na Svahu 3049 – celkový 
nejvyšší počet 54 míst (součástí ZŠ Wolkerova)
MŠ Havlíčkův Brod, Husova 2119 – celkový nej-
vyšší počet 19 míst (součástí ZŠ Wolkerova)
MŠ Havlíčkův Brod, Konečná 4342 – celkový 
nejvyšší počet 64 míst (součástí ZŠ Konečná)

V mateřinkách i základních školách  
panoval o prázdninách pracovní ruch

Město každoročně o letních prázdninách pro-
vádí stavební úpravy ve školských zařízeních. 
Během letních měsíců proběhly v brodských 
školách a školkách rekonstrukce za více než 
8 mil. Kč. 
Město pokračovalo v opravách sociálních zaří-
zení. Letos přišla na řadu ZŠ Nuselská, ZŠ Štáf-
lova a MŠ Na Svahu. Na ZŠ V Sadech došlo 
k výměně kanalizační přípojky. Dělníci praco-
vali i na obou objektech v MŠ Zahradnického. 
První budova má nové zateplení a opravené 
terasy, druhá zrekonstruovanou umývárnu 
pro děti a opravený zahradní domek na dět-
ském hřišti.

Město provedlo změny v parkování na 
placených parkovištích, nově je možné 

zaplatit parkovné na půl hodiny
Havlíčkobrodská radnice přistoupila k několi-
ka změnám na placených parkovištích ve měs-
tě. Nově sjednotila provozní dobu všech par-
kovišť a téměř na všech placených plochách 
je možné zaparkovat pouze na půl hodiny. 
K navýšení parkovného došlo pouze na expo-
novaných plochách, jako je např. Havlíčkovo 
náměstí či parkovací dům v ulici Husova. Níže 
je uveden seznam změn, která vešly v plat-
nost od září letošního roku.

Sjednocení provozní doby•  – provozní doba 
placeného parkování je stanovena od 7.00 
do 17.00 hod. Tato doba se na parkoviš-
tích Na Ostrově, v ulici Štáflova, Boženy 
Němcové a Na Valech posouvá na 9.00 až 
17.00 hod. Jedná se o parkování na par-
kovištích v blízkosti školských zařízení, kde 
je doba posunuta na 9.00 hod. z důvodu 
dovozu dětí do škol.
Zřízení druhého záchytného parkoviště•  
– po parkovišti na Jihlavské ulici (bývalé 
autobusové nádraží) město zprovoznilo 
další záchytné parkoviště na ulici Žižkova 
(pod Krajskou knihovnou Vysočiny). Na 
obou parkovištích mohou řidiči využít stání 
za 2 Kč/hod.
SMS parkovné bude ve stejné výši jako • 
parkovné hrazené mincemi – sazba 
parkovného hrazená prostřednictvím SMS 
zpráv a mobilní aplikací ParkSimply byla 
sladěna se sazbami parkovného hrazeného 
mincemi. Poplatek za zprostředkování služ-
by půjde na vrub města Havlíčkův Brod, ne 
parkujících. Návody, jak hradit parkovné 
prostřednictvím SMS zpráv a mobilní apli-
kací, jsou uvedeny na jednotlivých parko-
vacích automatech.
Téměř na všech parkovištích je možné • 
parkovat v 1. hodině pouze na 30 min. 
za poloviční sazbu parkovného daného 
parkoviště. Možnost parkování na 30 min. 
není umožněna pouze v parkovacích do-
mech Husova a Žižkova (u Krajské knihovny 
Vysočiny).
Navýšení parkovného•  – pouze u parkovišť, 
která jsou vytížená a je obtížné na nich za-
parkovat (Havlíčkovo náměstí, Smetanovo 
náměstí, Trčkova, Štáflova, Dobrovského, 
Kalinovo nábřeží, Bělohradská).

Na parkovacích automatech jednotlivých par-
kovišť najdete QR kódy s provozními řády.

� Stránku�připravila�Alena�Doležalová
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Studenti stavební školy pomohou s pracemi  
na dopravním terminálu

Začátkem září zahájili studenti třídy 2.A oboru stavebnictví práce na 
dopravním terminálu v Havlíčkově Brodě. „Na začátku prázdnin nás 
oslovili místní technické služby s prosbou o předání nabídky brigády 
našim žákům, ale to už bylo na začátku července náročné, a proto jsme 
se domluvili, že práce budeme vykonávat v rámci praxe a také odbor-
ného výcviku oboru malíř a lakýrník,“ vysvětlil Ondřej Vojíř, zástupce 
ředitele Střední průmyslové  školy stavební v Havlíčkově Brodě. 
Během práce museli studenti obnažit jednotlivé sloupy, aby dle dopo-
ručení dodavatele mobiliáře dopravního terminálu do 15 let od uve-
dení do provozu (prosinec 2007) provedli obnovu nátěrů. Na základě 
předchozího měření provedeného firmou OKV se proto soustředili na 
určená nejkritičtější místa, jimiž jsou právě spodní části zabetonova-
ných sloupů. Součástí práce bylo i rozebrání zámkové dlažby a vyhlou-
bení zeminy na patřičnou úroveň a po provedení nátěrů opět položit 
dlažbu. „Přivítali jsme možnost pracovat pro město Havlíčkův Brod 
a navíc ještě na dopravním terminálu, protože velký počet našich žáků 
k nám přijíždí z různých koutů Kraje Vysočina, ale také z přilehlých regi-
onů,“ doplnil ředitel školy Josef Charamza. Přesný harmonogram prací 
a to, jak dlouho práce poběží, se v tuto chvíli nedá odhadnout. „Jsme 
rádi, že se stavební škola chopila této práce a vzala si celou zakázku 
na starost. Organizačně je to velice náročné vzhledem k velkému po-
čtu cestujících a také autobusů, které na dopravní terminál během 
dopoledních hodin přijíždí v krátkých intervalech. Veškeré pomůcky 
pro práci měli od nás žáci k dispozici,“ zakončil vedoucí střediska MHD 
Lubomír Hepner.  Ondřej�Vojíř
� SPŠS�akademika�Stanislava�Bechyně

Charitativní Bazárek vynesl krásných 35 305 Kč.  
Peníze pomohou Lidunce s nákupem potřebného vozu

Jubilejní desátý ročník charitativního Bazárku vynesl rekordních 
35 305 Kč, které pomohou handicapované Lidunce s dofinancováním 
nového vozu, bez kterého se neobejde. Ke krásnému výsledku přispěli 
nejen dárci, nakupující a dobrovolníci, ale i herečka a patronka akce 
Vanda Hybnerová, která do Bazárku věnovala cenné kousky.
Lidunka, která na podzim oslaví své 26. narozeniny, se od narození po-
týká s vážným tělesným a mentálním postižením. Právě pro ni uspo-
řádalo Mateřské centrum Zvoneček při Oblastní charitě Havlíčkův 
Brod letošní charitativní Bazárek. Slavnostní zahájení akce proběhlo 
v pondělí 16. srpna v prostorách AZ centra. Na pódiu se kromě dalších 

hostů objevila také maminka Lidunky, která přiblížila příběh své dcery. 
„Doktoři jí diagnostikovali epilepsii, dětskou mozkovou obrnu, men-
tální retardaci a růstovou poruchu. V pozdějším věku se k tomu při-
dal také autismus,“ popsala maminka Lidunky s tím, že auto, na jehož 
dofinancování peníze z Bazárku poputují, je v tomto ohledu velkým 
pomocníkem. Na dálku také zazněl vzkaz herečky Vandy Hybnerové, 
která pozvala Lidunku na svůj ranč, aby si užila čas s koňmi, které jsou 
její i herečky společnou vášní. Zahájení ukončila módní přehlídka, na 
které modelky a modelové všech věkových kategorií předvedli outfity 
z darovaného oblečení. Poté se návštěvníci přesunuli o patro výš do 
prostor Zvonečku, kde si mohli vybrat něco pěkného na sebe, dokonce 
i ze šatníku Vandy Hybnerové. Tyto cenné, doslova sběratelské kousky 
s vlastnoručně psaným věnováním herečky byly zájemcům k dispozici 
za vyvolávací cenu 1 000 Kč. „Zájem o věci paní Hybnerové byl oprav-
du velký a všechny kousky se podařilo prodat. Čepici jejího tatínka 
Borise Hybnera si například odnesl starosta města Havlíčkův Brod Jan 
Tecl, který pro dobrou věc několikanásobně navýšil stanovenou vyvo-
lávací cenu. Za to nejen panu starostovi ale i dalším, kdo Lidunku svým 
nákupem podpořili, moc děkujeme,“ pochvaluje si vedoucí Mateřské-
ho centra Zvoneček Anna Doleželová.
Darovaných věcí se sešlo opravdu velké množství a i přes prodlouže-
ní prodeje o týden se vše nepodařilo prodat. Neprodané věci tedy 
pomohou dalším potřebným. „Letos krabice s oblečením putovaly 
například do organizace Kolpingovo dílo ČR, do domovů pro senio-
ry v Havlíčkově Brodě a Světlé nad Sázavou, do Dětského domova 
v Humpolci a charitních služeb, jako jsou Charitní domovy v Havlíč-
kově Brodě a Humpolci nebo Střediska charitní pomoci v Humpolci 
a Diakonie Broumov,“ vyjmenovává Anna Doleželová s tím, že kromě 
sociálních podniků věci z Bazárku poputují i ke konkrétním sociálně 
znevýhodněným rodinám či jednotlivcům.
Charitativní bazárek je poslední roky pořádán za finanční podpory 
města Havlíčkův Brod v rámci realizace projektu Zdravé město a míst-
ní Agenda 21.  Anna�Doleželová
� Mateřské�centrum�Zvoneček

Ve městě vzniklo adrenalinové sportoviště pro bikery
Nové sportoviště pro bikery s rozměry přibližně 25×40 m vyrostlo 
vedle areálu hřiště na Plovárenské ulici, na které navázalo ve směru 
z centra města. Radnice na jeho výstavbu získala dotaci z Kraje Vyso-
čina, která činila bezmála milion korun, celkové náklady na výstavbu 
dosáhly výše 2,3 mil. Kč. Dráhu obdélníkového tvaru tvoří malý a vel-
ký okruh a skokové sekce. Základním stavebním materiálem je hlína 
a štěrk, finální povrch pokryl asfaltobeton. „Pumptrack lze popsat 
jako uzavřený, uměle vytvořený okruh pro jízdu a kole, který je možné 
projíždět bez šlapání. Okruh je tvořený vlnkami a klopenými zatáčka-
mi, které umožňují udržovat a zvyšovat rychlost. Princip pumptracku 
spočívá v tom, že kolo je poháněno setrvačností a jezdec mu v tom 
pomáhá pohybem těla a střídavým tlakem na přední a zadní kolo, tak 
zvaným ‚pumpováním‘,“ vysvětlil vedoucí odboru rozvoje města Josef 
Beneš. Dodavatelská firma zahájila práce v červnu, první bikeři vyje-
li na adrenalinový okruh v polovině září. Za pomoci dotace z Kraje 
Vysočina na podporu cyklodopravy a cykloturistiky vzniklo podobné 
sportoviště už dříve i v Jihlavě či v Novém Městě na Moravě.
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Na konci srpna sklářští mistři rozpálili 
historickou pec ve Vlkovsku

Poslední srpnový víkend ožila louka v místní části 
Vlkovsko v Havlíčkově Brodě, kde skláři rozpálili 
funkční repliku středověké pece. Organizátoři, 
kterými byli Skláři Vysočiny a Muzeum Vysočiny 
Havlíčkův Brod, připravili doprovodný program, 
který oslovil všechny věkové kategorie. 
Návštěvníci si mohli odnést skleněný medailónek, 
který si u pece sami vyrazili, pokochat se umě-
ním sklářů Františků Nováků z Dobronína (otce 
a syna) a k tomu si vyzkoušet ještě další řemesla, 
např. stloukání másla, výrobu sýrů, mletí obilí na 
replice středověkého kamenného mlýnku, dojení 
mléka či výrobu na hrnčířském kruhu. 
Replika historické sklářské pece byla poprvé 
zprovozněna v roce 2016 za účelem výzkumu 
realizovaného Muzeem Vysočiny Havlíčkův Brod. 
Cílem bylo formou experimentální archeologie 
ověřit, zda stovky let staré dochované teoretické 
poznatky o postupech při výrobě skla skutečně 
fungují a upozornit na význam sklářské výroby na 
Vysočině. V loňském roce havlíčkobrodské muze-
um avizovalo, že provoz pece bude v roce 2020 
posledním, a to zejména kvůli tomu, že odborné 
výzkumné práce byly dovršeny a navíc zprovoz-
nění pece je poměrně časově i finančně náklad-
nou záležitostí. 
Tato experimentální tavba si ale získala řadu pří-
znivců, kterým bylo také velmi líto zrušit funkční 
pec, která nemá v rámci České republiky obdoby. 
V čele se sklářem Františkem Novákem z Dob-
ronína, který zde osobně v rámci pokusů každý 
rok tavil sklo, se podařilo seskupit partu nadšen-
ců, která letos navázala na tuto již tradiční akci 
a obstarává materiál, topení i organizační zajiště-
ní. Díky tomu, že se pec stala populární nejenom 
v odborných kruzích a u škol, má dnes řada růz-
norodých organizací zájem zapojit se do dopro-
vodného programu, který bývá pestrý.    
Muzeum Vysočiny Havlíčkův Brod bude v této 
tradici pokračovat i v příštích letech a těší se opět 
za rok poslední prázdninový víkend na milá setká-
ní u pece.

S 3D laparoskopickou sestavou  
jsou operatéři přesnější a rychlejší

Lékaři urologického oddělení Nemocnice Hav-
líčkův Brod mají k dispozici nadčasovou lapa-
roskopickou technologii, se kterou je operatér 
přesnější a rychlejší. Při operaci tak dochází k vý-
razně menší ztrátě krve u pacienta. „Novou lapa-
roskopickou sestavu využíváme zejména u radi-
kální laparoskopické prostatektomie, odstranění 
tumoru ledvin, nadledvin, kde je jemná motorika 
a cílenost během výkonu esenciální,“ upřesnil pri-
mář urologického oddělení Tomáš Málek. 

Nemocnice zakoupila 3D laparoskopickou věž 
v hodnotě téměř 2 mil. korun z darů soukromých 
firem a vybraných měst. Její výhodou je třetí 
rozměr a lepší přehled a orientace v operačním 
poli u náročnějších i běžných operací s důrazem 
na preciznější a bezpečnější provádění operací. 
„Na rozdíl od konvenční laparoskopie, kde vidíme 
obraz jenom jako 2D, tady vidíme velice přesně 
hloubku, nemusíme odhadovat linie řezu, máme 
lepší představu o tom, jakou část orgánů doká-
žeme zachovat. Tím, že během manipulace vidí-
me situaci prostorově, provádíme suturu rychle 
a přesně a přibližujeme se možnostem roboticky 
asistovaného výkonu,“ doplnil Tomáš Málek.

Obraz je ve vysokém rozlišení a disponuje širokou 
barevnou škálou. „Celá sestava se skládá z 3D 
videořetetězce s použitím speciálních 3D brýlí 
a možností přepnutí do standardního 2D režimu 
zobrazení. Výhodou je asistenční 2D monitor 
na samostatném stojanu pro instrumentářky 
na operačním sále, pro nutný přehled o prů-
běhu operace bez nutnosti použití 3D brýlí,“ 
popsal vedoucí oddělení zdravotnické techniky 
Ing. Adam Fila.
3D laparoskopická věž je k dispozici pro všechny 
chirurgické obory na Centrálních operačních sá-
lech nemocnice. Součástí je robotické asistenční 
rameno pro upevnění endoskopické kamery. Se-
stavu nemocnice pořídila koncem roku 2020, ale 
vzhledem k odložení operací v průběhu pande-
mie ji začala permanentně využívat až letos v létě, 
kdy se lékaři vrátili k běžné operativně.
� Petra�Černo
� Nemocnice�Havlíčkův�Brod

Havlíčkobrodská padesátka vkročila  
do druhého půlstoletí

Po dvou deštivých ročnících Havlíčkobrodské pa-
desátky a jednom „covidovém“, který z důvodu 
pandemického onemocnění a vládních nařízení 
ani neproběhl, už se brodští turisté nemohli do-
čkat letošní první zářijové soboty. Meteorologo-
vé slibovali sluníčko a předpověď se vyplnila. Bylo 
krásné a slunečné babí léto. Dalším z důvodů 
těšení byl i plán připomenout všem turistům, 
široké veřejnosti a hlavně příznivcům Bohuslava 
Reynka, že je to letos právě deset let, kdy byla 
u  havlíčkobrodského kostela Nanebevzetí Panny 

Marie slavnostně otevřena Naučná stezka Bo-
huslava Reynka. Zástupci KČT, odboru Havlíčkův 
Brod a zástupci města Havlíčkův Brod se proto 
sešli v předvečer pochodu na svatokřížském hřbi-
tově a uctili zde památku nejen pana Bohuslava 
Reynka, ale i obou jeho synů položením kytic na 
jejich hroby. Bylo to komorní, důstojné a milé. 
I samotný sobotní pochod byl spjat s Naučnou 
stezkou, protože téměř všechny trasy, vyjma dět-
ské a běžecké, byly směrovány přes Petrkovský 
zámek, kde Reynkovi žili. Od roku 2021 se stal 
zámeček součástí Památníku národního písem-
nictví a v rámci pochodu si ho mohli prohlédnout 
nejen turisté, ale i ostatní zájemci.
Turistických tras bylo pro letošní ročník připrave-
no celkem osm a vyrazilo na ně 243 účastníků. 
Nejmladším byla před pouhým týdnem narozená 
holčička z Havlíčkova Brodu a nejstarší byla paní 
Hana, která k nám přijela z Kamenného Přívozu 
a v dubnu oslavila devadesátiny. Ve skupince 
šesti vyznavačů běhání upoutal pozornost všech 
sympatický mladík, který má kořeny až v dalekém 
africkém Kongu. 
Poděkovat bych chtěla v první řadě zdravotní po-
jišťovně, která byla hlavním partnerem 51. roč-
níku Havlíčkobrodské padesátky VZP ČR. V místě 
startu si zájemci mohli nechat změřit tělesný tuk 
a krevní tlak. Dále pak patří velké díky Památní-
ku národního písemnictví za umožnění vstupu 
na Petrkovský zámeček, městu Havlíčkův Brod, 
pracovníkům Technických služeb, Městské policii 
a stejně významné poděkování směřuje i ke všem 
pořadatelům a turistům, kteří se tradičního hav-
líčkobrodského pochodu zúčastnili a bez kterých 
by naše příprava a organizace neměla smysl.
� Lenka�Žáková,�KČT,�odbor�Havlíčkův�Brod

V Brodě se ve volném čase děti nenudily
Začátkem září se už tradičně v parku Budoucnost 
konal 10. ročník akce VOLNÝ ČAS NENÍ NUDA. Po-
řadateli byly Oblastní spolek ČČK Havlíčkův Brod, 
Rada dětí a mládeže Kraje Vysočina a AZ centrum 
– Středisko volného času. Nabídku volnočasových 
aktivit představilo 13 organizací. Své dovednosti 
si v různých aktivitách, jako např. v první pomoci 
či nejrůznějších sportovních disciplínách, vyzkou-
šelo na 500 dětí. 
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Ani v říjnu muzeum nezapomíná  
na výročí Karla Havlíčka Borovského

Muzeum Vysočiny v říjnu (15. 10.) otevře vý-
stavu Karel Havlíček v našich životech. Půjde 
o prezentaci posmrtného kultu slavného no-
vináře v dobrém, zlém i absurdním pojetí, kde 
i Havlíčkův Brod má svou důležitou roli, ne-li 
klíčovou. Z Havlíčka se stal symbol, do které-
ho projektujeme všechny své touhy, inspirace 
i zloby. V každé době jiné. A o tom výstava 
bude.
Druhá muzejní akce je dvoudenní ,,Havlíčku, 
Havle!“. Na konferenci k příležitosti 200. na-
rození Karla Havlíčka Borovského 26. a 27. 10. 
v sále Staré radnice se první den setkají stu-
denti ze středních škol na Vysočině a společně 
s odborníky na havlíčkovské téma budou ve 
dvou blocích diskutovat o současné prezen-
taci Karla Havlíčka ve školách a také o hav-
líčkovském kultu v průběhu času. Večer pak 
proběhne podobný diskuzní blok s širokou ve-
řejností doplněný o tematickou hudební vlož-
ku v režii muzikologa Viktora Velka. Pozvání 
zatím přislíbili historici Magdalena Pokorná, 
Milena Lenderová, Martin Groman, Michal 
Stehlík a novinář  Adam Drda.
Druhý den konference se ponese v duchu od-
borných příspěvků od historiků, literárních 
znalců a dalších vědců. Veřejnost je též zvána 
a vítána.
� Michal�Kamp
� Muzeum�Vysočiny�Havlíčkův�Brod

Město Havlíčkův Brod pořádá veřejné 
fórum o rozvoji města pro širokou veřej-
nost – novinkou bude „pocitová mapa“

Město Havlíčkův Brod v rámci projektu Zdravé 
město a místní Agenda 21 spolupracuje s ve-
řejností na rozvoji města prostřednictvím růz-
ných setkání. Jednou z metod je tzv. veřejné 
projednání. To je vždy zaměřené na společ-
nou diskuzi o tématech, která veřejnost vní-
má jako potřebná a navrhuje se jimi zabývat 
a řešit je. 
Společné setkání – Veřejné fórum je připrave-
no na středu 3. listopadu 2021 od 16.00 ho-
din v klubu OKO na Smetanově náměstí.

V úvodu budou přítomní seznámeni prostřed-
nictvím krátké prezentace se stavem řešení 
Desatera problémů města, které byly vytipo-
vány na setkání v minulých letech. Následo-
vat bude týmová práce odborníků, veřejnosti, 
podnikatelů, neziskových organizací, škol, zá-
stupců Městského úřadu, zastupitelů a vedení 
města Havlíčkův Brod. Výsledkem diskuse pak 
bude určení problémů, námětů, které trápí 
obyvatele města a navrhují tyto náměty zařa-
dit pro řešení na období 2022 a 2023. 
Diskuse k problémům města bude probíhat 
týmově v tematických skupinách: 
Životní prostředí; Školství, výchova a vzdělá-
vání; Veřejná správa, podnikání, ekonomika 
a strategický rozvoj města; Sociální oblast 
a zdravý životní styl; Kultura, sport a cestovní 
ruch; Doprava a bezpečnost. Také letos bude 
připraven stůl pro mladé, které chceme touto 
cestou zapojit do diskusí o rozvoji města. 
Nebude chybět také hlasování o TOP projektu 
neziskové organizace, která se předem přihlá-
sila s konkrétním projektem. Ty budou veřej-
nosti na místě představeny. Přítomní budou 
moci svým hlasováním zvolit, který z projektů 
získá finanční podporu v rámci realizace míst-

ní Agendy 21 mimo grantový systém města na 
rok 2022. Pro všechny přítomné je připraven 
doprovodný program, tombola a drobné ob-
čerstvení. 
Novinkou letošního veřejného fóra bude „po-
citová mapa“. Jedná se o nástroj, který nabízí 
možnost aktivně zapojit občany do sběru in-
formací a názorů na lokality, v nichž bydlí. Jde 
o formu participativního plánování veřejných 
prostor. Město výsledky využije jako podklad 
pro plánování investičních akcí či vytváření 
strategických plánů a koncepcí, případně jako 
podkladové informace pro městskou policii 
pro zajištění bezpečnosti ve městě.
Problémy, které vzejdou z tohoto setkání, bu-
dou poté ověřeny veřejnou anketou, ve které 
bude moci veřejnost hlasovat jak formou do-
tazníků, tak i elektronicky. 
Následně budou výsledky předloženy vedení 
města, které se bude definovanými problémy 
zabývat. 
� Marie�Kudrnová,�koordinátorka�projektu�
� Zdravé�město�a�místní�Agenda�21

Vášniví čtenáři i široká veřejnost si přijdou na své  
na 31. Podzimním knižním veletrhu

31. Podzimní knižní veletrh bude 15. a 16. října v Kulturním domě Ostrov v Havlíčkově 
Brodě a mělo by se ho zúčastnit zhruba 130 nakladatelů z celé České republiky.
V pátek 15. října bude otevřen od 10 do 19 hodin, v sobotu 16. října od 9 do 17 hodin. 
Dvoudenní slosovatelná vstupenka stojí 60 Kč.
Jeho motto je stejné, jaké mělo být loni: Země skrytých úsměvů. Část doprovodného pro-
gramu se bude věnovat tématu Karel Havlíček Borovský a svoboda slova ve 21. století.
V programu vystoupí profesor Martin Hilský, Alena Mornštajnová, Michal Viewegh, Irena 
Obermannová, Michael Kocáb, Lidmila Kábrtová, Petr Stančík, Andreas Pittler, Radka De-
nemarková, Miloš Doležal, Michal Vrba a mnoho dalších skvělých autorů.
Tradiční předveletržní Listování bude z knihy Zuzany Dostálové Soběstačný, uskuteční se 
i celostátní knihovnický seminář a setkání knihovníků s nakladateli, budou uděleny ceny za 
nejkrásnější knihy veletrhu a cena Littera Astronomica, nebude chybět koncert Rock for 
Book, letos s M.T.O. Universal.
Kvůli opatřením proti šíření covidu musíme všichni počítat s tím, že veletrh budou provázet 
určitá omezení. Od vystavovatelů i návštěvníků budeme pravděpodobně nuceni požadovat 
předložení certifikátu o dvojím očkování, nebo dokladu o negativním PCR či antigenním 
testu, nebo potvrzení o prodělaném covidu. Nutné budou patrně i respirátory.
Další informace naleznete na stránkách www.hejkal.cz.
� Markéta�Hejkalová,�ředitelka�veletrhu
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Obnovení označení kontejnerů na tříděný odpad
V srpnu pracovníci Technických služeb Havlíčkův Brod obnovili na 
všech kontejnerech pro třídění plastů, papíru, skla, kovů a nápojových 
kartónů samolepky s obrazovými návody, co do jednotlivých kontej-
nerů patří a opatřili je QR kódy. V našem městě jde aktuálně o 1255 
kontejnerů ve 179 kontejnerových stáních. V každém separačním stá-
ní najdete i červenou samolepku s  bezplatnou linkou technických slu-
žeb, na kterou lze oznámit přeplnění kontejnerů či QR kód pro hlášení 
závad ve městě.
Důležitá pravidla pro třídění odpadů:

Vhazujte do jednotlivých kontejnerů jen to, co tam patří! Zkuste si • 
představit, že byste obsah na třídící lince přebírali Vy sami.
Plastové láhve sešlápněte, papírové a lepenkové krabice i nápojový • 
karton rozložte! Pak se do kontejneru vejde více.
Nevhazujte obaly se zbytky tekutin, jídla, chemikálií, ani mokrý • 
papír, použité pleny, papírové kapesníčky a utěrky! Znehodnotí 
ostatní vhozené odpady.
Neodkládejte odpady vedle kontejnerů! Déšť je pak rozmočí a vítr • 
rozfouká po okolí. 

Více informací o třídění odpadů najdete na webu města  
www.muhb.cz/odpady.

Po změně frekvence vývozu popelnic z týdenního na čtrnáctidenní 
cyklus se uvolněná svozová technika využívá k častějšímu vývozu ba-
revných kontejnerů. Obecně platí, že kontejnery na plast a papír se 
vyváží každý týden, z frekventovaných míst 2× týdně. Prostřednictvím 
QR kódů bude sledována jejich naplněnost a využití v daném místě. 
V srpnu proběhlo i mytí separačních kontejnerů. Nádoby pro plasty 
a biologicky rozložitelný odpad byly umyty zvenku i zevnitř, zbývající 
kontejnery pouze zvenku. 

Nový odbavovací systém v MHD Havlíčkův Brod  
a výměna čipových karet

V jarních měsících letošního roku jsme dokončili výměnu odbavova-
cích zařízení v autobusech MHD, v současné době pokračujeme v mo-
dernizaci přepážek (Bus – centrum, Informační kancelář Na Valech, 
Městské informační centrum) a ve výměně původních čipových karet 
vydávaných od roku 2005 za nové, vyšší generace. Smyslem tohoto 
konání je jednak nahrazení původních zastaralých přístrojů k odbavo-
vání cestujících, které fungovaly 16 let a byly již na konci životnosti, 
a současně instalace takových odbavovacích zařízení, která zvládnou 
případnou integraci do veřejné dopravy Kraje Vysočina (VDV).
To je také důvodem, proč je nutno vyměnit původní čipové karty pro 
odbavení v MHD za nové. Nové čipové karty typu Desfire mají vyšší 
bezpečnostní ochranu, jsou plně kompatibilní s novým odbavovacím 
systémem, mají větší kapacitu paměti a po schválení případné inte-
graci do VDV Vysočina a uzavření vzájemných dohod mezi dopravci  
Kraje Vysočina by umožňovaly zakoupení jízdenky v autobuse MHD, 
která by následně platila i v dalších dopravních prostředcích VDV 
Vysočina nebo odbavení u jiného dopravce též integrovaného do 
VDV Vysočina. 
Personifikovanou čipovou kartu je možno pořídit pouze v Informační 
kanceláři Na Valech (toto pracoviště je k tomu programově vybave-
no) za 100 Kč včetně DPH, k tomu je možno zakoupit i ochranný obal 
za 18 Kč včetně DPH. Karta má životnost 10 let od data aktualizace, 
rodinnou kartu (univerzální kartu bez personifikace) je možno za 
stejnou cenu zakoupit i na dalších výše uvedených přepážkách. Karty 
fungují dle stejných zásad jako ty předchozí. Čipové karty vydávané 
TS Havlíčkův Brod umožňují nejlevnější variantu přepravy v autobu-
sech MHD Havlíčkův Brod. 
Každá nová čipová karta před předáním cestujícímu je odzkoušena na 
cvičném odbavovacím zařízení (stejné jako v autobuse), které má per-
sonál Informační kanceláře Na Valech k dispozici. Nevýhodou nových 
čipových karet je jejich pomalejší načítání odbavovacím zařízením, 
které trvá cca tři sekundy, důvodem je právě jejich vyšší zabezpeče-
ní. Odbavení probíhá tak, že cestující sevře čipovou kartu mezi palec 
a ukazovák, přiblíží ji těsně k odbavovacímu zařízení, vyčká zmíněné 
cca tři sekundy a pak odebere jízdenku. 
Případné reklamace nefungující karty vyřizuje personál Informační 
kanceláře Na Valech 3523.
Seniorům nad 70 let věku nadále zůstane výhoda bezplatné přepravy 
v autobusech MHD Havlíčkův Brod, pokud se odbaví seniorskou či-
povou kartou (S) vydanou Technickými službami Havlíčkův Brod. Dů-
vodem je umožnění bezplatné přepravy prioritně seniorům s místem 
trvalého bydliště v Havlíčkově Brodě a obcích spadajících pod Havlíč-
kův Brod a také přístrojové odbavení bez zásahu řidiče. Odbavovací 
zařízení v součinnosti s čipovou kartou S samo určí, zda cestující má 
nárok na bezplatnou přepravu. 
Stále zcela nepominula pandemie nemoci COVID 19, proto je vhodné 
nejprve kancelář kontaktovat telefonicky na čísle 569 427 146 a in-
formovat se o aktuálním množství cestujících na přepážce a o době 
čekání před vykonáním osobní návštěvy.
Pokud se někomu nevyplatí pořizovat si čipovou kartu TS Havlíčkův 
Brod, protože např. ve městě trvale nežije a MHD využije jen spo-
radicky, je možno se též odbavit běžnými bankovními kartami nebo 
platbou v hotovosti, ovšem s přirážkou 2 Kč k jízdnému bez možnosti 
využít tzv. časové jízdné, které je výhodné zejména pro ty cestující, 
kteří využívají MHD pravidelně. 
V nejbližší době také dojde k aktualizaci tzv. dynamických informací 
o skutečném odjezdu spoje MHD ze zastávky, který bude nově zalo-
žen na mírně odlišném principu, než tomu bylo dosud. Dynamická 
informace o skutečném odjezdu spoje ze zastávky MHD má za úkol 
informovat cestujícího o tom, kdy skutečně odjede požadovaný spoj 
z dané zastávky s ohledem na momentální dopravní situaci ve městě, 
a tím vznikající možná opoždění.  
 Lubomír�Hepner
� Technické�služby�Havlíčkův�Brod

Termíny veřejných jednání výborů zastupitelstva města v měsíci ŘÍJEN 2021

Jednání ZM se bude konat 18. 10. 2021 od 14.30 hodin ve velké zasedací místnosti MěÚ Havlíčkův 
Brod, Havlíčkovo náměstí 57. Usnesení rady a zastupitelstva města naleznete v plném znění 
na www.muhb.cz v sekci Město a samospráva.

5. 10. Výbor pro životní prostředí 16.00 hod. MěÚ V Rámech
13. 10. Sociální výbor 15.00 hod. MěÚ V Rámech
29. 10. Výbor pro cestovní ruch, média a kulturu 16.00 hod. MěÚ Havlíčkovo nám.
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Sport

Havlíčkobrodští veteránští šermíři  
na mistrovství stáli na bedně

Po dlouhé pauze se na konci června uskutečnilo v Pra-
ze Mistrovství České republiky veteránů v šermu všech 
zbraní. Havlíčkobrodský šerm při TJ Jiskra měl na turnaji 
dvě želízka. V kategorii AK 1 (40–49 roků) Petra Adamce 
ve fleretu a v kategorii AK 2 (50–59 roků) Petra Šimka 
v kordu a fleretu. První jmenovaný po skvělém výkonu 
vybojoval bronzovou příčku. Petr Šimek se v kordu, ač 
to není jeho prioritní zbraň, umístil na osmém místě. 
Ve fleretu prošel základní skupinou bez porážky a jeho 
vítěznou cestu zastavil až ve finále vítěz celé kategorie. 
Havlíčkobrodský reprezentant se tak stal veteránským 
vicemistrem ČR.

Stolní tenisté HB Ostrov vstoupili  
do sezony vítězně

Pouhých devadesát minut trvalo první vystoupení stol-
ních tenistů HB Ostrov Havlíčkův Brod v novém roční-
ku české Extraligy. Obhájci mistrovského titulu v utkání 
2. kola základní části soutěže zvítězili v Hradci Králové 
nad domácím Sokolem hladce 3:0. Stolní tenisté HB Os-
trov povolili svým soupeřům uhrát pouhé dva sety, od 
začátku utkání šli jasně za vítězstvím, o které se rovnou 
měrou podělil trojlístek hráčů Dmitrij Prokopcov, Michal 
Obešlo a Radek Skála. Havlíčkobrodský tým tak prodlou-
žil svou sérii bez porážky v extraligové soutěži na 76 zá-
pasů v řadě.
První domácí zápas letošní extraligové sezóny sehráli 
svěřenci Bohumila Vožického v Birell Aréně ve čtvrtek 
23. září v televizním utkání s Havířovem (hrálo se po uzá-
věrce tohoto vydání).

Bruslaři v přípravě s vyrovnanou bilancí
Hokejisté BK Havlíčkův Brod si z přípravných zápasů 
odnesli vyrovnanou bilanci. V desetizápasové sérii přá-
telských duelů se pětkrát radovali z výhry a stejný po-
čet měli i proher. Hned na úvod podlehli jihlavské Dukle 
vysoko 3:10. Následovala domácí výhra nad B týmem 
Komety (6:0), v odvetě už ale na brněnský klub nestačili 
a prohráli 2:6. Na ledě Žďáru nad Sázavou rozhodovali až 
samostatné nájezdy, které nakonec vyzněly lépe pro do-
mácí (4:3sn). I odveta s jihlavskou Duklou na Horáckém 
zimním stadionu vyzněla lépe pro domácí, kteří Bruslaře 
porazili 7:1. Prostředí domácí Kotliny naopak pomohlo 
brodskému týmu k výhře v divokém zápase se Žďárem 
nad Sázavou (9:6). Přípravný zápas ve Dvoře Králové nad 
Labem skončil kvůli zranění hostujícího hráče už v první 
třetině a jediný gól v něm stihli dát domácí. Sérii přátel-
ských utkání uzavřeli Bruslaři dvěma výhrami s Velkým 
Meziříčím – doma zvítězili 3:1, na ledě hostů skončil zá-
pas 1:5. Druholigovou sezónu zahájili hokejisté BK Hav-
líčkův Brod v Kotlině v sobotu 18. září, kdy hostili Řisuty 
(hrálo se po uzávěrce tohoto vydání).

Hroši si s předstihem zajistili postup  
do play-off

Havlíčkobrodští softbalisté si dva zápasy před koncem 
nadstavby zajistili postup do čtvrtfinále play-off nejvyšší 
domácí soutěže. Nejdříve si v odloženém zápase poradili 
v domácím prostředí se Sezimovým Ústím (7:0 a 11:2) 
a před zápasy v Radotíně potřebovali k jistotě postupu 
minimálně v jednom zápase zvítězit. To se po obrovské 
bitvě podařilo hned v prvním utkání, když Hroši porazili 
domácí až ve třetím prodloužení 6:3. V odvetě dali příle-
žitost hráčům širšího kádru a výsledkem byla těsná po-
rážka 1:3, která ale už na postupu nemohla nic změnit.
V neděli přivítali v Hippos aréně Spectrum Praha a opět 
se se soupeřem rozešli smírně. V prvním zápase se Hro-
chům mimořádně dařilo v útoku a zápas ukončili před-
časně už ve čtvrté směně pro rozdíl deseti bodů 11:1. 
V odvetě Hroši opět prostřídali, na nadhoz se postavil 
šestnáctiletý Matěj Macas a na pozici cathera mu zápas 
odchytal ve své premiéře teprve patnáctiletý Štěpán 
Sychra. Právě on navíc zajistil Hrochům jejich jediné dva 
body, když v polovině zápasu svým odpalem stáhnul dva 
běžce a otočil v tu chvíli stav utkání na 2:1. Vedení ale 
Hroši neudrželi a podlehli nakonec Spectru po solidním 
výkonu 2:4.

Počátkem školního roku hostí Brod  
tři atletické akce

V neděli 5. září hostil Havlíčkův Brod krajské závody 
atletických přípravek. Hezké počasí přilákalo na atle-
tický stadion nejen budoucích atletické naděje, ale 
také kolemjdoucí na nedělní procházce. Malí závodníci 
AO TJ Jiskra HB jim rozhodně udělali radost – skvělé vý-
kony, nádherné sportovní soupeření v atletickém čtyř-
boji i několik umístění na stupních vítězů. Celkové třetí 
místo vybojovala Zuzana Brigantová, z vítězství se rado-
val Prokop Fridrich. Závody přípravek jsou však přede-
vším o prvních zkušenostech a radosti ze sportu.
V říjnu bude Havlíčkův Brod místem atletice zaslíbeným 
– po ještě záříjovém Havlíčkobrodském půlmaratonu se 
9. 10. v prostoru městského parku Budoucnost bude 
konat další kolo Běžeckého poháru mládeže, 1. ročník 
Posázavského běhu.

Úspěch volejbalistek v Českém poháru
Na konci června se konaly finálové turnaje ve volejba-
le starších žákyň ročníku 2006 a 2007 Českého poháru. 
Turnaje byly náhradou za Mistrovství ČR, které se z dů-
vodu pandemie nekonalo. Klání se zúčastnily krajské re-
prezentace (KCM) nebo vítězové krajských kvalifikačních 
turnajů. A právě havlíčkobrodské mladé volejbalistky 
si účast za Kraj Vysočina v obou kategoriích vybojovaly 
v kvalifikačních turnajích. 
Letní pohár starších žákyň (2007 a ml.) se konal v Brně 
a Vysočinu reprezentovaly hráčky oddílu TJ Sokol Havlíč-
kův Brod. O vítězství bojovalo osm týmů. Ve finálovém 
turnaji byly Broďačky nasazeny do skupiny s KCM Hra-
dec Králové a TJ Sokol Frýdek Místek. Hráčky Sokola HB 
po výborném výkonu svoji skupinu vyhrály.
Ve finálovém utkání proti TJ Lanškroun prohrály mladé 
sokolky jen první set. Následovalo zúročení zimní týmo-
vé fyzické přípravy a vítězství 2:1 na sety. Výkon žádné 
hráčky nelze vyzdvihnout nad ostatní, znamenalo by to 
snížení výkonu spoluhráček. Potvrdilo se, že volejbal je 
především vysoce kolektivní hra, kdy sehraný kolektivní 
výkon podpořený vírou a vůli po dosažení vítězství domi-
nuje nad souborem velmi dobrých individualit.
Stejný úspěch slavily i hráčky oddílu TJ Jiskra Havlíčkův 
Brod narozené 2006, posílené o výběr spoluhráček 
z Krajského centra mládeže Vysočina. Moravská část 
Letního poháru ČVS dívek ročníku 2006 pořádal Volejba-
lový klub Napajedla. O vítězství v turnaji bojovalo s Bro-
ďačkami na šesti venkovních kurtech osm týmů, a to 
výběr Zlínského kraje, Napajedla, Frýdek-Místek, KCM 
Královéhradeckého kraje, Prostějov, Svitavy a TJ Žichlí-
nek. Družstvo Havlíčkova Brodu se stalo zaslouženým 

vítězem. Svou převahu potvrdilo hned dvakrát zejména 
proti VK Napajedla, v zápase základní skupiny a násled-
ně i ve finále.
Vítězství starších žákyň havlíčkobrodského volejbalu na 
celorepublikové úrovni je obrovským úspěchem a přísli-
bem do budoucnosti, že ženský volejbal ve městě bude 
vzkvétat.

Michal Prášek na bedně v Chorvatsku 
i v Dymokurech

V závěru prázdnin startoval havlíčkobrodský motocyklo-
vý závodník Michal Prášek na třetím podniku Alpe Adria 
Championship na chorvatském okruhu Grobnik. Závod-
ní víkend byl ve znamení přívětivého počasí. Do prvního 
závodu startoval z druhého místa a po dramatickém 
průběhu byl na stejné příčce i v cíli. Ze druhé pozice 
startoval i v nedělním závodě, kdy se mu ale start vůbec 
nepovedl. „Start byl špatný, motorka se postavila dva-
krát na zadní a tak jsem první zatáčkou projel jako osmý,“ 
popisuje Prášek. Postupně se ale propracoval dopředu 
a s náskokem 0,004 sekundy si vyjel třetí místo. 
Následující dva víkendy byly pro Michala Práška ve zna-
mení road racingových závodů. Nejprve startoval na Me-
zinárodních závodech na letišti v Trenčíně. Do prvního 
závodu startoval z prvního místa, ale za sebou měl silné 
soupeře Marka Červeného a Tomáše Totha, se kterými 
se po celý závod přetahoval. Nakonec ale oba zůstali za 
ním a Prášek se radoval z vítězství. Nedělní závod se jel 
na hodně mokré trati, i přesto si Prášek dojel pro druhou 
výhru. Rozšířil tím tak úspěšnou bilanci na slovenských 
letištích – ze 14 závodů byl 13× první.
Dějištěm dalšího závodu byly Dymokury. I tentokrát star-
toval Prášek z prvního místa a dojel si nejen pro vítězství, 
ale také pro traťový rekord
Na začátku října čeká závodníka týmu Roháč & Fejta Mo-
toracing Podzimní cena Brna na Masarykově okruhu.

Slovan vstoupil doma do sezóny vítězně
V prvním duelu nové divizní sezóny sice havlíčkobrodští 
fotbalisté prohráli na trávníku Žďáru nad Sázavou 2:5, 
chuť si ale spravili v následujících dvou kolech, která se-
hráli na stadionu Na Losích. Nejprve porazili Lanžhot 2:1, 
o týden později si poradili i s Břeclaví (3:1). Výhru 2:0 si 
Slovan přivezl i z duelu ve Ždírci nad Doubravou, nao-
pak domácí zápas s Velkou Bíteší skončil bezbrankovou 
remízou. Další výhru si pak Slovan připsal v Polné, kde 
zvítězil 2:0.

 Stránku�připravil�Ondřej�Rázl

Zemřel Josef Holenda
Dne 17. září 2021 zemřel ve věku 75 let Josef Ho-
lenda. Byl to dlouholetý člen oddílu házené TJ Jis-
kra Havlíčkův Brod a to jako hráč družstva žáků, 
dorostenců a mužů, a trenér družstev mládeže. 
Dále byl členem výboru oddílu házené, aktivním 
rozhodčím, členem krajské komise rozhodčích a až 
do onemocnění se výrazně podílel na organizaci 
utkání ve sportovní hale. Čest jeho památce!
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Od každého trochu
Soutěžní anketa Alej roku 2021 hledá po jedenácté  

nejkrásnější alej nebo stromořadí v Česku!
Sdružení Arnika – Centrum pro podporu občanů, česká nezisková organizace spoju-
jící jedince usilující o lepší životní prostředí, pořádá v roce 2021 již jedenáctý ročník 
ankety Alej roku, soutěž o nejkrásnější alej nebo stromořadí v Čechách. 
Aleje a stromořadí jsou nedílnou součástí české krajiny. Z přírodního i kulturního 
hlediska jsou nenahraditelné. Právě prostřednictvím ankety Alej roku se snaží sdru-
žení Arnika na význam alejí a stromořadí upozornit a přispět tak nejen k jejich za-
chování, ochraně a péči, ale také podnítit veřejnost k jejich nové výsadbě.

Do aktuálního ročníku soutěže se můžete zapojit i vy! Stačí, když zašlete 1–3 foto-
grafie vyfocené aleje nebo stromořadí spolu s krátkým popisem či příběhem pro-
střednictvím nominačního formuláře na www.alejroku.cz. Vaši alej nebo stromořadí 
můžete nominovat do 26. 10. 2021, poté o vítězce rozhodne široká veřejnost v in-
ternetovém hlasování. Výsledky ankety budou zveřejněny v polovině ledna 2022. 
Bude vyhlášeno 14 regionálních vítězek a jedna celonárodní Alej roku 2021. Na 
nominující vítězných alejí čekají ocenění, a to jak v podobě diplomů, tak dárkových 
balíčků od sponzorů. Nominující celonárodní vítězky vyhraje let balonem. Patroni 
soutěže navíc vyberou tři nejkrásnější fotografie, které budou oceněny fotoapará-
tem nebo tiskárnou. Přihlásit můžete alej nebo stromořadí z vašeho blízkého okolí 
nebo alej, kterou jste objevili na svých cestách po české krajině a která vás zaujala 
pro svou krásu nebo příběh s ní spjatý. Podělte se o krásu i s ostatními a nominujte 
je do ankety Alej roku 2021.� Klára�Ondrigová
� koordinátorka�ankety�Alej�roku�2021

Získejte až 140 tis. Kč na Zelenou oázu ve vaší obci
Do 31. října mají obce, školy, neziskovky a další organizace šanci získat až 140 tis. Kč 
na proměnu svého okolí v zelené oázy. Grantový program Nadace Partnerství a spo-
lečnosti MOL Česká republika rozděluje již pošesté příspěvky ve výši 1,4 mil. Kč. De-
taily zájemci najdou na www.zelene-oazy.cz.
Cílem výzvy je podpora připravenosti měst a vesnic na výkyvy počasí, sucho nebo 
sníženou schopnost krajiny zadržovat vodu. „Skrze tuto grantovou výzvu proto pod-
poříme projekty, které povedou k obnově a tvorbě přírodě blízkých veřejných míst 
a stanou se zelenými oázami. Společně tak přispějeme ke zmírnění dopadů změn 
klimatu na lokální úrovni,“ komentuje grantový manažer Nadace Partnerství Fran-
tišek Brückner.
Podpora směřuje například na úpravy zelených veřejných prostranství, tvorbu pří-
rodních a komunitních zahrad, výsadbu stromů, zakládání květnatých luk nebo na 
projekty zlepšující hospodaření s vodou, jako jsou čištění vodních děl, sběr a využití 
dešťovky nebo na přírodní úpravy potoků či studánek.

„Za dobu 6 let trvání si Zelené oázy našly v České republice své místo. Doposud jsme 
podpořili přes sto projektů, mezi které jsme rozdělili více než 8 mil. Kč. Spíše než na 
množství jsme ale hrdí na kvalitu projektů, jejichž kreativita a úroveň zpracování 
má stále vzestupnou tendenci,“ uvádí Richard Austen, generální ředitel společnosti 
MOL Česká republika. 
Na jeden projekt lze získat od 25 do 140 tis. Kč. Finance mohou lidé využít například 
na nákup sazenic, nářadí, kůlů nebo pletiva či odborné poradenství. Vítězné pro-
jekty budou známy v únoru příštího roku. Podpoření žadatelé se mohou pustit do 
práce od března do listopadu 2022. 
Harmonogram výzvy 2021–22
Příjem žádostí do 31. 10. 2021 (23.59). Zveřejnění podpořených projektů 8. 2. 2022. 
Realizace projektu od 1. 3. 2022 do 30. 11. 2022. Kontakt: David Kopecký, media 
relations, e-mail david.kopecky@nap.cz, tel. 721 468 231.
Další informace najdete na www.zelene-oazy.cz.

Máte na pozemku vzrostlý jehličnan, který překáží?  
Věnujte ho radnici

Havlíčkobrodská radnice se obrací na občany se žádostí o věnování vánočního stro-
mu na Havlíčkovo 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.

Na�fotografii�Vítězná�Alej�roku�2019�–�Památná�alej�u�Rakovnického�
potoka.�(Autor:�Jan�Mudra)

Ve zkratce
Zastupitelstvo města
Zastupitelstvo se bude konat 18. 10. 2021 od 14.30 h. v sále Staré radnice na Hav-
líčkově náměstí 87.
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 – Havlíč-
kobrodské 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 předmětu 
zadejte DORUČOVÁNÍ LISTŮ E-MAILEM. Připište e-mailovou adresu, na kterou si 
přejete Havlíčkobrodské listy dostávat.
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Slovo zastupitele

Když jsem přemýšlel, jaké téma 
zvolit do dnešního sloupku, uvě-
domil jsem si, že vlastně řada 
občanů neví, jak hospodaříme 
a nakládáme s akciemi společnos-
ti Vodovody a kanalizace. Město 
zvolilo do představenstva (mís-
topředseda) pana místostarostu 
Zbyňka Stejskala a mě jako člena 
představenstva.

Společnost Vodovody a kanalizace 
Havlíčkův Brod, a.s. je středně vel-
ká vodohospodářská společnost 
smíšeného typu, tzn. že vodohos-
podářskou infrastrukturu vlastní 
a zároveň provozuje. Byla založena 
v roce 1993 a většinovými vlastní-
ky společnosti jsou města a obce 
z našeho regionu, které drží více 
než 90 % akcií, zbytek drží drobní 
soukromí akcionáři z kupónové 
privatizace. Největším akcionářem 
je město Havlíčkův Brod, které 
vlastní 36,7 % akcií. 
Při své podnikatelské činnosti 
společnost naplňuje strategii, je-
jímž hlavním cílem je poskytování 
kvalitních a spolehlivých služeb zá-
kazníkům, kterými jsou provozo-
vání vodovodů a kanalizací, rozvoj 
a údržba naší vodárenské infra-
struktury. V rámci České republiky 
dosahuje velmi vysokých standar-
dů služeb a kvality hlavních pro-
duktů a jako akciová společnost je 
v České republice ojedinělá v pří-
kladném zachování sociálně únos-
né výše cen vodného a stočného, 
jako součásti své dlouhodobé stra-
tegie. Ceny vodného a stočného 
společnost dlouhodobě a záměrně 
dokáže držet cca 20 % pod republi-
kovým i krajským průměrem. 

Působí převážně na území okresu 
Havlíčkův Brod. Pitnou vodou zá-
sobuje cca 80 tis. obyvatel, v roce 
2020 prodala celkem 3,27 mil. m3, 
kromě toho i 2,67 mil. m3 tzv. vody 
předávané jiným společnostem či 
obcím. Odpadní vody čistí v 11 čis-
tírnách odpadních vod celkem od 
61,3 tis. obyvatel, celkové množství 
vyčištěné vody činilo 5,98 mil. m3.
Společnost má vlastní investiční 
program, např. v roce 2020 reali-
zovala celkem více než 100 inves-
tičních akcií v celkové hodnotě za 
85,5 mil. Kč. 
Kromě zajištění základních služeb 
spojených s pitnou vodou a čiště-
ním vody odpadní, společnost také 
vhodně diverzifikuje svoje aktivity 
tak, aby svým akcionářům mohla 
vyplácet dividendy, které budou 
získány mimo hlavní činnosti. Na-
mátkou lze jmenovat například vý-
stavbu a provozování fotovoltaic-
kých elektráren o celkovém výko-
nu 0,8 MWp, z nichž největší je na 
čistírně odpadních vod v Havlíčko-
vě Brodě, nebo provádění staveb-
ních dodávek na infrastrukturních 
projektech svých municipálních 
akcionářů. Dále připravuje projekt 
výstavby deemulgační stanice na 
čistírně odpadních vod v Havlíč-

kově Brodě a vysoce ekologický 
projekt membránové separace bi-
oplynu s následným vtláčením do 
plynovodní sítě. V letošním roce 
by měla být také zahájena výstav-
ba vodovodního přivaděče Havlíč-
kův Brod – Štoky, s plánovaným 
následným prodloužením až do 
Jihlavy. Na spolufinancování toho-
to projektu se bude spolupodílet 
i krajské město.
Dlouhodobě dosahované hospo-
dářské výsledky potvrzují, že spo-
lečnost je dobře vedena, jak na 
každodenní bázi, tak strategicky 
představenstvem. Plní svoji dlou-
hodobou strategii, což je zacho-
vání českého smíšeného modelu 
provozování, orientace na zákaz-
níka a akcionáře, péče o výborný 
stav infrastrukturního majetku, 
udržování sociálně únosné ceny 
vodného a stočného, citlivý vztah 
k životnímu prostředí, stejně jako 
důraz na profesionální, příjemné 
pracovní prostředí s přátelskou at-
mosféru ve vedení i mezi zaměst-
nanci společnosti.
Přeji Vám hodně zdraví a mnoho 
úspěchů v rodinném a osobním 
životě.
� Vladimír�Frič
� zastupitel�za�KSČM

Podvodníci s legendou „vnuk“ znovu 
útočí na seniory

Staří lidé musí být velice opatrní a obezřetní 
a nesmí uvěřit podvodníkům.
Policisté apelují na všechny seniory, aby byli 
při telefonických hovorech s neznámými lidmi 
obezřetní, a vždy si pečlivě ověřili, s kým po 
telefonu skutečně hovoří, a to zvláště v pří-
padě, kdy po nich neznámý volající požadu-
je peníze. A to i tehdy, když se volající snaží 
představit jako blízký příbuzný seniora nebo 
kamarád příbuzného. 
Policisté se v uplynulých týdnech setkali také 
s případy, kdy se pachatel vydával za vnuka či 
vnučku. Seniorovi pachatel sdělil, že je v tíživé 
situaci po dopravní nehodě, kterou způsobil. 
Pachatel požádal seniora o poskytnutí finanč-
ního obnosu na rekonvalescenci zraněné 
osoby, kterou poškodil způsobenou dopravní 
nehodou. Finanční obnos žádá téměř ihned, 

apeluje na rychlé předání, aby mohl zraněnou 
osobu vyplatit. Cíl je jediný, a to pod faleš-
nou záminkou vylákat finanční hotovost. Pro 
finanční obnos nejdou pachatelé nikdy sami, 
nýbrž pošlou nějakého kamaráda nebo zná-
mého. 
Seniorům proto radíme, aby po takovémto te-
lefonátu ihned kontaktovali vnuka, který pů-
vodně volal, nebo se obrátili na nejbližší členy 
rodiny. V případě, pokud zjistí, že nikdo z rodi-
ny nevolal, tak je velmi důležité celou událost 
ihned oznámit na nejbližší policejní služebnu 
nebo na linku tísňového volání 158.
Podvodníci ale využívají i jiných legend. Mo-
hou se vydávat například za pracovníky růz-
ných energetických společností. Poškozenému 
uvedou, že na jeho odběrném místě je evido-
ván nedoplatek za odebraný plyn, elektřinu 
nebo vodu a požadují jej zaplatit s výhružkou 
odpojení energií. Senioři většinou pod tímto 
nátlakem požadovaný finanční obnos zaplatí.
Policisté by v této souvislosti chtěli na seniory 
důrazně apelovat, aby byli ve vztahu k cizím 
lidem nebo k osobám, u nichž si nemohou 
osobně ověřit jejich totožnost, velice obe-
zřetní. Senioři by neměli otevírat dveře domu 
nebo bytu, aniž by se předem přesvědčili, 
kdo za nimi je. V žádném případě by neměli 
neznámé osoby zvát do svých domovů a při 
každém opuštění domu by za sebou měli uza-
mknout dveře. Pokud je telefonicky kontaktu-
je příbuzný a žádá je o půjčení peněz, měl by si 
senior tuto informaci, vždy ještě před předá-
ním hotovosti, osobně ověřit. Je také vhodné 
trvat na předání peněz přímo tomu člověku, 
který o půjčku požádal a v žádném případě 
je nepředávat někomu jinému. Vydání peněz 

neznámé osobě s sebou totiž nese velké riziko 
toho, že senior o své úspory přijde.
Je důležité mít na paměti, že pachatelé jsou 
velmi dobře připravení a budou o krok před 
vámi. Dokáží velmi rychle reagovat i na ne-
čekané situace, nevypadají většinou na první 
pohled podezřele, mají příjemné vystupování, 
jsou komunikativní, milí, slušně oblečení a pů-
sobí dobrým a seriózním dojmem. V případě 
jakéhokoliv podezření na páchání této trestné 
činnosti na nic nečekejte a ihned kontaktujte 
policii na tísňové lince 158.
� Martin�Hron
� Krajské�ředitelství�policie�Kraje�Vysočina

Pro naše bezpečí
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Od každého trochu
Oslavy výročí narození Karla Havlíčka 

vyvrcholily v sobotu 11. září

Letošní rok se v Havlíčkově Brodě nese v duchu 
oslav 200. výročí narození Karla Havlíčka Bo-
rovského (1821–1856), který je s městem úzce 
spjat. Hlavní slavnost naplánovalo město na so-
botu 11. září, kdy se zároveň radnice připojila ke 
Dnům evropského dědictví. 

Díky Okrašlovacímu spolku Budoucnost zněl 
v parku z altánku jazz a klasický dixieland. Ne-
jen k poslechu, ale také k tanci hrála kapela  
Tataband.

V 11.00 hodin se o několik desítek metrů dál – 
u pomníku Karla Havlíčka Borovského – usku-
tečnilo slavnostní kladení věnců. 

Odpoledne se program přesunul na Havlíčkovo 
náměstí, kde jako první vystoupil pěvecký sbor 
Primadonky. 

Návštěvníky potěšilo i vystoupení Smíšeného 
pěveckého sboru Jasoň.

Rychlé prsty a hudební talent představili také 
členové akordeonového orchestru Pohoda pod 
vedením Ivany Laštovičkové. 

Tancem a pásmem o Karlu Havlíčkovi obohatil 
program folklórní soubor Kalamajka.

V podvečer posluchače naladil Ateliér – hudební 
skupina z Brna.

A hudební sérii na Havlíčkově náměstí ukončila 
Městská hudba Františka Kmocha z Kolína. 

� Stránku�připravila�Alena�Doležalová

Součástí Dnů evropského dědictví a oslav byl také další doprovodný program v otevřených pa-
mátkách. Kapli sv. Kříže v parku Budoucnost rozezněl recitál Pavla Lutnera, známého brodského 
písničkáře. The Affogato – Nové české fagotové kvarteto naplnilo hudbou kostel sv. Vojtěcha 
a navíc zazněla četba úryvků z knih Karla Havlíčka. Vrcholem sobotního nabitého programu byl 
videomapping s tématem Karla Havlíčka Borovského promítaný na budovu Staré radnice. Te-
matické výstavy spjaté s osobností Karla Havlíčka Borovského a jeho dílem můžete vidět v pro-
storách Staré radnice a v Galerii výtvarného umění. Stále jsou navíc po celém městě přístupné 
Havlíčkovy epigramy, jejichž podobu zajistil Okrašlovací spolek Budoucnost.
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Od každého trochu

Adiktologická ambulance Kolping v Havlíčkově Brodě
Adiktologická ambulance Kolping poskytuje terapeutické a poraden-
ské služby těm, kteří se potýkají s alkoholem, tabákem, automaty, sá-
zením, léky či s jinou závislostí.  Klient se setkává s terapeutem dvakrát 
až čtyřikrát za měsíc a společně pracují na naplněnějším a spokoje-
nějším životě klienta bez závislosti. Informace a podpora jsou nabí-
zeny i blízkým osobám. Ambulance provozuje i terapeutické skupiny. 
Ambulance je provozována ve Žďáře nad Sázavou, Havlíčkově Brodě 
a v Bystřici nad Pernštejnem.
Kontaktní osoba: 
Mgr. Josef Soukal, odborný ředitel organizace  608 816 721
 josef.soukal@kolping.cz 
Bc. Martina Krištofová Sobihardová, vedoucí Adiktologické ambulan-
ce Kolping v Havlíčkově Brodě  774 991 624
 martina.kristofova@kolping.cz 
Další info na www.spektrum.kolping.cz.

Alzheimer poradna Vysočina  
– pomoc pro Vaši paměť, podpora pro domácí péči

Mám dnes konečně volný víkend a jedu za rodiči. Měla bych za nimi 
jezdit častěji. Ale práce, děti, vnoučata – často nevím, co dřív. Dnes 
se tu sejdeme všichni. Ale něco je jinak. Maminka nás sice radostně 

vítá, ale působí roztržitě. Plete jména, odpovídá stručně. No, však jen 
vnoučat je pět a dokonce i dvě pravnoučata. Ale i její, vždy tak vzorně 
uklizený byt, působí nějak neupraveně. Všude něco leží. A maminka 
stále někam odbíhá, neposedí. Na otázku sotva odpoví a jen stále 
opakuje, že nás ráda vidí… 
Také se Vaši blízcí chovají podivně? Přestávají se věnovat koníčkům, 
tráví čas u televize? Popisují vám, co bylo kdysi, ale co obědvali, už 
neví? Opakovaně se ptají na totéž a vypráví již několikrát sdělené infor-
mace? Stále něco hledají. 
Dochází k nedorozumě-
ním a vy už si nevíte rady? 
Nebuďte na své starosti 
sami – přijďte se poradit. 
Paměť nemusí být hned 
ztracená. Někdy potřebu-
je jen správně podpořit! 
Umíme otestovat paměť 
a naučíme, jak ji nastar-
tovat vhodně zvolenými 
aktivitami. Poradíme, jak 
o svoji paměť můžete 
pečovat. Vysvětlíme vám 
prvotní varovné příznaky případné nemoci. Pomůžeme vám přibrzdit 
rozvoj demence, zvládnout náročnou komunikaci s nemocným. Pora-
díme i při potížích po cévní mozkové příhodě. Víme, jak pečovat v do-
mácím prostředí i zajistit terénní, ambulantní nebo pobytové sociální 
služby. Poradíme, jak dosáhnout na finanční podporu. Naše poradna 
Vám nabízí bezplatné poradenství v celém Kraji Vysočina. Ve Vašem 
regionu se s Vámi můžeme setkat v prostorách Senior Pointu Havlíč-
kův Brod. A to každou třetí středu v měsíci. 
Schůzku si domluvte na tel. 733 629 018 nebo přes email  
rypalova.m@alzheimerporadnavysocina.cz. 
Poradenství je zdarma a může být i anonymní. Rádi odpovíme 
i Vaše telefonické dotazy. Paměť si s námi můžete pocvičit na  
https://www.facebook.com/alzheimerporadnavysocina/
Bližší informace o službách poradny naleznete na  
www.alzheimerporadnavysocina.cz.

Czech POINT
na Městském úřadě v Havlíčkově Brodě  

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

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

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 
 Rezervace termínu svatby 

Rezervace 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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Jan Suchý

Dne�24.�srpna�nás�opusti�la�hokejová�legenda�Jan�Suchý.�Ten�měl�na�kontě�
mnoho�úspěchů�včetně�olympijského�stříbra.�Kariéra�profesionálního�spor-
tovce�mu�ale�nezabránila�vést�plnohodnotný�rodinný�život,�nebo�zajít�s�ka-
marády�na�pivo.�A�nezanevřel�ani�na�své�rodné�město,�Havlíčkův�Brod.

Jan Suchý začínal s hokejem v brodské Jiskře pod vedením Jana Tomán-
ka a Václava Chytráčka. Ovšem hokej nebyl jediným sportem, kterému se 
věnoval. Hrál i fotbal a stal se členem širší juniorské reprezentace. Když si 
však měl vybrat mezi nabídkou fotbalové Dukly Praha a hokejové Dukly 
Jihlava, vyhrál hokej. Až do té doby bral sport jako koníček, teprve v Dukle 
se jím začal živit.

Úspěchů získal za svůj život nespočetně. Jedním z největších je bezesporu 
stříbrná olympijská medaile z Olympijských her 1968 v Grenoblu. Známý 
je i gól, který vstřelil v roce 1969 do sítě SSSR a pomohl tak svému týmu 
k výhře. Vzhledem k tehdejší politi cké situaci mělo toto vítězství široký 
společenský přesah. On sám na tuto událost vzpomínal takto: „Brali jsme 
to úplně jinak, než běžné zápasy, ani jsme se s nimi nebavili, ale to oni 
s námi taky ne. V té době tam bylo hodně negati vních emocí a tou výhrou 
jsme alespoň mohli lidem udělat radost.“ Neospravedlnitelnost okupace 
vnímal i po letech: „Víte, jsou věci, které se nedají odpusti t. Samozřejmě 
je to dávno, ale úplně odpusti t se to nedá. Na druhou stranu i mezi námi 
hokejisty bylo tehdy pár výjimek, kteří věřili, že to nebyla okupace, ale že 
nás sem opravdu přijeli zachránit.“
Kromě medailí získával i další úspěchy. Jako jediný obránce dokázal vyhrát 
bodování československé ligy 1968/69. V lize a v reprezentaci nastřílel 
dohromady 206 gólů, což je mezi československými obránci dodnes ne-
překonaný rekord. Drží i několik dalších neofi ciálních rekordů: v roce 1969 
zaznamenal v utkání proti  Českým Budějovicím (13:4) 5 gólů a 4 asistence; 
na podzim roku 1971 vstřelil v zápase proti  Košicím tři góly za 47 sekund.
Jan Suchý přinesl do československého hokeje moderní pojetí  hry obránce 
– kromě skvělé obrany vyrážel i do nebezpečných proti útoků.
Díky hokeji procestoval svět v době, kdy bylo velmi obtí žné se do zahraničí 
dostat. Emigraci přesto nikdy nezvažoval a zůstal věrným Čechoslovákem 
a Broďákem. „Ve chvíli, kdy jsem začal být pořádný hokejista, už jsem měl 

ženu a děti . Bylo mi jasné, že by je za mnou nepusti li, takže mě to ani ne-
napadlo. Ale možná, že kdyby člověk neměl závazky, tak by to zvažoval,“ 
říkal k tématu opuštění vlasti .
Za svůj život prošel mnoha týmy a zápasy. Hokejovou kariéru ukončil v Hav-
líčkově Brodě. Trenérem být nechtěl, protože se mu nechtělo dohadovat 
se svěřenci. Po odchodu do hokejového důchodu tedy začal dělat technika 
v Lešti ně. Běžnému pracovnímu životu se přizpůsobil rychle, nevnímal to 
jako výraznou změnu oproti  předchozí kariéře. Většinu svého času pan Su-
chý věnoval hokeji, rodině a občas zašel s kamarády na pivo. I přes světové 
úspěchy zůstal skromný a vstřícný, vždy nohama pevně na zemi.
Kariéra Jana Suchého je inspirací pro mnoho hokejistů, včetně jeho vnuka, 
který po něm lásku k hokeji podědil. Jan Suchý zůstane v srdci těch, kteří 
ho znali, navždy zapsaný jako silná a inspirati vní osobnost.
� Tereza�Exnerová

Tančíme 
se zdravým městem

Havlíčkův Brod
5. 10. a 12.10. 2021

vždy od 16:00 do 18:00

V tanečním Klubu OKO

Lektoři tance Kateřina
Piskačová a Jan Souček Vás
zvou na odpoledne výuky

společenských tanců
 
 

 valčík, cha-cha, country a další
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Společenská rubrika, křížovka

Brodská miminka  
narozená od 19. 8. do 20. 9. 2021

19. 8. Róthová Amálie • 20. 8. Turcan Daniel  
• 22. 8. Kadlecová Emma • 25. 8. Branda Matěj  
• 26. 8. Trnková Elen • 27. 8. Bernardo Daniel,  
Chymo Maxmilian • 29. 8. Duzbaba Matěj 
• 30. 8. Kotlas Jan, Melicharová Ema, Mrkos Miro-
slav • 2. 9. Čaněk Vendelín • 3. 9. Křemenová Jara 
• 6. 9. Adamec Matyáš Ragnar • 7. 9. Dočekal Jakub, 
Hrubá Sofie • 8. 9. Krchová Valérie • 9. 9. Just Ale-
xandr • 11. 9. Chaloupková Nella • 13. 9. Vencelides 
Tobiáš • 14. 9. Mátl David • 15. 9. Novotný Damián 
• 16. 9. Smrktová Karolína • 19. 9. Janda Matyáš 
• 20. 9. Moraru Sofie

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

6. 8. 2021
• Miroslav Novák, HB-Květnov – Vladěna Bartůňková, 
HB-Šmolovy
• Bohuslav Klapka, Lípa – Michaela Staníčková, Lípa-
Dobrohostov
7. 8. 2021
• Pavel Pančocha, Brno – Michaela Kopecká, Chotěboř
• René Volše, Štoky – Eliška Staňková, Štoky
13. 8. 2021
• Lukáš Pártl, HB – Tereza Březinová, HB
• Ladislav Starý, HB – Denisa Krupičková, HB
14. 8. 2021
• Jiří Lojka, Jihlava – Katrin Sedláková, Jihlava

• Jan Vambera, Havlíčkova Borová-Peršíkov – Eliška 
Konupková, Štoky
• Jan Kabrda, HB – Lucie Cyrusová, HB
• Martin Lančarič, Lučice – Eliška Bucharová, HB
• Luboš Robe, HB – Jarmila Haubertová, HB
20. 8. 2021
• Jiří Langpaul, Pohled – Snižanna Pavlíková, Pohled
• Martin Jílek, Strhaře – Sandra Kreuzová, Okrouhlice 
– Babice
21. 8. 2021
• Ivo Morys, Ostrava – Šárka Baštová, HB
• Jan Kopecký, HB – Veronika Sladká, HB
• Martin Matula, Velký Beranov – Jitka Strašilová, 
Přibyslav-Dobrá
• Pavel Kadlec, HB-Termesivy – Petra Kasalová, HB-
Termesivy
• Josef Kalous, Žamberk – Martina Krčmářová,  
Žamberk
• Jan Tajovský, HB – Kateřina Matějková, Okrouhlice-
Vadín
• Michal Hájek, Jihlava – Tereza Coufalová, Jihlava
• Tomáš Popela, Věž – Barbora Schüllerová, Brno
• Tomáš Karban, HB-Poděbaby – Klára Míchalová, HB
27. 8. 2021
• Michal Kroščen, Žďár nad Sázavou – Růžena Kvašná, 
Michalovice
28. 8. 2021
• Šimon Činčila, Sedletín-Veselá – Jaroslava Sedláková, 
Chotěboř
• Jaroslav Kubát, Vysoká-Čistá – Patricie Vrbová, Jihlava

• Jakub Baloun, HB-Svatý Kříž – Barbora Jedličková, 
HB-Svatý Kříž
• Jaromír Růžička, Žďár nad Sázavou – Kateřina Velicho-
vá, Herálec
• Zdeněk Pecha, Okrouhlice-Olešnice – Tereza Čejková, 
Okrouhlice-Olešnice
• Robin Kunst, HB – Martina Borkovcová, HB
• Pavel Jirák, Květnov-Radňov – Bronislava Mokrá, 
Květnov – Radňov
• Tomáš Netolický, Pohled – Adéla Havelková, Pohled
• Pavel Fialka, Knyk – Hana Bradová, Knyk
• Tomáš Zelenka, Praha 6-Bubeneč – Jitka Krejzová, 
Praha 6-Bubeneč
• Jan Samek, Jihlava – Ladislava Cablíková, Jihlava
• Stanislav Košťál, Choceň – Lucie Vítková, Velké 
Němčice
• Lukáš Vomela, HB – Klára Kopicová, Herálec-Kame-
nice
Celkem�bylo�uzavřeno�50�sňatků.

Omlouváme se novomanželům za chybu 
 ve zveřejnění sňatků:

12. 6. 2021 
Bohumil Duben, Lípa-Dobrohostov  
Jaroslava Motáková, Lípa-Dobrohostov
10. 7. 2021 
Jiří Dundáček, Dolní Krupá 
Jitka Rychlá, Kojetín

V�tajence�je�citát�dramatika�Plautuse.

Správné znění tajenky z čísla 9/2021: Ctnost šlechtí člověka
Správnou odpověď ze 42 došlých vylosoval místostarosta Zbyněk Stejskal.
Výherkyní se stává Anna Teclová.
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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Inzerce

* Sleva je poskytována po předložení Karty výhod Dr.Max ve formě neuplatnění maximální obchodní přirážky a vztahuje se na léky hrazené z prostředků veřejného zdravotního 
pojištění. Nárok na slevu mohou uplatnit držitelé Karty výhod Dr.Max při výdeji léků dostupných na recept ve všech lékárnách Dr.Max v ČR. Plnou výši slevy nelze poskytnout mj. 
v případě, že by sleva byla vyšší, než je maximální obchodní přirážka lékárny, nebo pokud by prodejní cena léku byla nižší nebo na úrovni nákladů, které Dr.Max vynaložil na jeho 

pořízení. Úplná pravidla, jakož i případná oznámení o změnách či ukončení akce jsou k dispozici v lékárnách Dr.Max a na stránkách kartavyhod.drmax.cz.

Ušetřete až   polovinu 
z doplatku na recept.

Otevřeli jsme  
pro vás novou  
Dr.Max lékárnu  
v Havlíčkově Brodě

Bělohradská 3881

sobota  8.00–12.00
pondělí–pátek  7.30–18.00

604 Havlíčkův Brod_inzerce_200x132.indd   1 08.09.2021   14:32:27
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Od každého trochu

 
„Snažíme se, aby naši klienti mohli setrvávat ve svých 

domovech co nejdelší možnou dobu.“  
 V ŘÍJNU 2021  

OTEVÍRÁME NOVÝ DENNÍ STACIONÁŘ 
 

Pro koho tu jsme? 

Pro SENIORY a ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÉ OSOBY STARŠÍ 27 LET, 
které vzhledem ke svému věku či zdravotnímu stavu nechtějí nebo 
nemohou být během dne ve svém přirozeném prostředí. 

 

Co děláme? 

 Umožňujeme odlehčení péče rodinám. 
 Poskytujeme během pobytu ve stacionáři odpovídající pomoc a 
podporu v činnostech, které již naši klienti samostatně nezvládají 
(pomoc s osobní hygienou, dohled během dne, zajištění stravy, 
podporu při pohybu apod.). 

 Podporujeme stávající schopnosti klientů, samostatnost a 
nezávislost. 

 Zajišťujeme aktivizaci s ohledem na schopnosti, přání a potřeby 
klienta (skupinové i individuální cvičení, trénování paměti, podpora 
kontaktu s přirozeným prostředím, volnočasové aktivity). 

 Klienty do stacionáře svážíme a následně zajišťujeme i jejich 
dopravu domů. 

 Rozsah docházky klientů závisí na jejich přání a potřebách. 
 

Kde? 

Denní stacionář se nachází na adrese Na Výšině 3241, Havlíčkův Brod. 
Zařízení je plně bezbariérové, s přístupem do zahrady přilehlého 
domova pro seniory. 

 SOCIÁLNÍ SLUŽBY MĚSTA HAVLÍČKOVA BRODU 
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Od každého trochu

Kdy? 

Každý všední den v čase 6:30 – 17:00 hodin. 

Za kolik? 

Docházka je hrazená dle platného sazebníku. Cena se liší v závislosti na 
míře podpory každého uživatele. Více info viz kontakt. 
 

Nabízíme zkušební pobyt ZDARMA! 
 

 
 

Mgr. Lucie Košmiderová – vedoucí terénních a ambulantních služeb 
PO SSMHB;, tel: 724 291 175,  email: kosmiderova@ssmhb.cz 
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Od každého trochu

Klub českých turistů zve na geocachingový megaevent, pří-
tomní se pokusí o rekord

Geocaching je hra na pomezí sportu a turistiky, při které se hledají 
skryté schránky, které nazýváme kešemi. Při hledání se používají navi-
gační přístroje nebo telefony, které dokážou využívat navigačního glo-
bálního družicového polohového systému. Keše mohou být umístěné 
ve volné přírodě, ale také i ve městech a jiných zastavěných oblastech. 
Geocaching je celosvětově rozšířená hra a v současné době jsou evi-
dovány více než tři miliony keší ve 191 zemích, na všech kontinentech 
včetně Antarktidy. 
Geocaching je u nás velmi populární, a Česká republika se tak řadí 
mezi nejaktivnější země na světě. V současné době zde evidujeme asi 
80 000 hráčů geocachingu a téměř 70 000 aktivních keší. Také tvor-
ba keší je u nás na vysoké úrovni, některé schránky jsou mimořádně 
umně vyvedená dílka, oceňovaná i v zahraničí.
Geocaching ovšem není jen o individuálním lovení keší, geocachingo-
vá komunita se také ráda sdružuje. Pro tento případ jsou zakládány 
tzv. „eventy“, tedy setkání hráčů geocachingu, kteří zde mohou sdílet 
svoje zážitky a navzájem si radí, pokud má někdo potíže s dohledáním 
té či oné schránky. Na běžných eventech se obvykle schází několik de-
sítek geokešerů. 
Větší setkání se pak nazývají „megaeventy“, které mívají účast obvykle 
na úrovni jednoho tisíce lidí a které mívají mezinárodní účast. To jsou 
setkání mimořádného charakteru. V České republice se letos konají 
jen dva eventy tohoto typu a my jsme moc rádi, že jeden z nich se 
bude konat v Havlíčkově Brodě. Jedná se o úplně první megaevent na 
území Kraje Vysočina.
Dovolili jsme si všechny příznivce geocachingu pozvat do Havlíčkova 
Brodu při příležitosti oslav 200. výročí narození spisovatele, satirika 
a politika Karla Havlíčka Borovského. V našem městě i v celém regionu 
je to velká událost, ke které se váže spousta slavností a doprovodných 
akcí, a my jsme se rozhodli pozvat k nám do města geocacherskou 
veřejnost, aby tyto oslavy sdílela s námi a abychom ji seznámili s od-
kazem KHB.
Hlavní program geocachingového megaeventu je naplánovaný na so-
botu 30. října 2021 od 10.00 do 17.00 hod. se spoustou doprovod-
ných akcí. Středem veškerého dění bude Havlíčkovo náměstí, kde 
hlavní událostí krátce po poledni bude pokus o zápis do České knihy 
rekordů pod pracovním názvem „Nejvíce Havlíčků na Havlíčkově ná-
městí v Havlíčkově Brodě“, kdy se alespoň na okamžik stane Karlem 
Havlíčkem každý účastník s knírem, ať už se svým vlastním nebo s do-
časně nalepeným. Ve městě budou pro účastníky připravené dočasné 
megaeventové keše (tzv. LABkeše), v okolí města byly založeny desítky 
tematických keší „Po stopách KHB“ a pro zájemce budou přístupné 
také některé památky – vyhlídková věž děkanského kostela Nanebe-
vzetí Panny Marie, podzemí pod Havlíčkovým náměstím, Muzeum Vy-
sočiny nebo rodný dům KHB v Havlíčkově Borové.
A protože geocachingová komunita nechce být pro Havlíčkův Brod 

přítěží, v neděli dopoledne se na náměstí sejdeme při tzv. CITO-even-
tu a postaráme se o úklid nejen Havlíčkova náměstí, ale i jeho okolí 
a parku Budoucnost. 
Moc se těšíme na všechny geokešery z blízkého okolí, ze vzdálenějších 
míst i ze zahraničí a pokusíme se pro všechny vytvořit hezkou a slav-
nostní atmosféru. A přijít mezi nás mohou také brodští spoluobčané 
jen tak ze zvědavosti, podívat se, popovídat si... a třeba se vám mezi 
námi zalíbí natolik, že si na telefon nainstalujete geocachingovou apli-
kaci a začnete objevovat taje a krásy této mimořádné hry!
� Martin�Pluhař,�Klub�českých�turistů
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Služby a nabídky

Bohoslužby
Římskokatolická farnost – Děkanství

Rubešovo nám. 173, e-mail: farnosthb@seznam.cz, 
tel. 569 427 707 Mgr. Oldřich Kučera, děkan, tel. 731 
402 249, Farní vikář Jakub Brabenec, tel. 731 723 247, 
www.farnosthb.cz
Neděle: 8.30 NPM HB, 17.00 nemocniční kaple 
(1. neděli v měsíci), 18.00 NPM HB • Pondělí: 18.00 
NPM HB • Úterý: 18.00 NPM HB (23.4.–8.11. kostel 
sv. Vojtěcha) • Středa: 8.00 NPM HB • Čtvrtek: 10.00 
DpS Husova, 15.00 DpS Reynkova (pouze pro klienty), 
17.00 eucharistická adorace, 18.00 NPM HB • Pátek: 
18.00 NPM HB • Sobota: 8.00 NPM HB (1. sobotu 
v měsíci), 15.00 DpS Reynkova (pouze pro klienty DD), 
18.00 NPM HB 

Sbor Křesťanské společenství 
Okrouhlická 1775, HB. Vedení sboru: Martin Petr, 
martin.pohled@seznam.cz, 569 421 029, 776 592 319, 
http://havlickuvbrod.kaes.cz. Bohoslužby: KD Ostrov, 
vchod F z boku u kina, každý pátek od 17. 30 – Mod-
litební hodina ve sboru, každou neděli 10.00 – Boho-
služba

Církev adventistů sedmého dne
Aleš Kocián, U Pekárny 1045, tel. 739 345 651, e-mail: 
alkocian@centrum.cz. Bohoslužby: Chotěbořská 
2513/1 (sídlo Českobratrské církve evangelické). 
Více informací: https://hb.casd.cz/

Českobratrská církev evangelická
Chotěbořská 2513/1, tel. 569 436 235, David Šorm, tel. 
739 244 611, e-mail: horni-krupa@evangnet.cz,  
http://horni-krupa.evangnet.cz. Bohoslužby: Ne 8.45 
(vždy program pro děti). Kavárnička a biblická hodina: 
St 16.00 Dorost: St 17.45 (dle dohody) Biblický kroužek 
pro děti: Čt 15.30 Mládež: Pá 20.00 (dle dohody)

Sbor Církve bratrské
Strážná 1364, www.cbhb.cz vždy aktuality k aktivitám 
níže, tel.  774 910 807, e-mail: Daniel.litvan@gmail.com 
Bohoslužby: Ne 9.30, Biblická hodina: od září St 18.00 
Klub pro děti Mravenci: Pá 16.30 Klub mládeže: So 
18.00 Další aktivity vždy na CBHB.CZ

Církev československá husitská
B. Kobzinové 2088, tel. 569 427 429. Ján Brian Kenneth 

Lauko (administrující farář), farář – administrátor 
přítomný na faře v úředních hodinách 2. a 4. úterý 
15.00–17.00, mobil: 704 011 095 | e-mail: 
trebic.ccsh@centrum.cz, ccshhb@seznam.cz 
Hodiny pro veřejnost: Út a Čt 14.30–17.00, Ne 9.30 
Husův sbor (v zimním období – od října v modlitebně 
na faře), Út 13.30 h. Penzion Na Výšině  
Kolumbárium�je�otevřené�denně�od�8.00�do�18.00�h.�
Do�schránek�v�kolumbáriu�mohou�ukládat�urny�s�pope-
lem�svých�zemřelých�ti,�kdo�mají�zájem�o�pronájem�–�
nikoliv�pouze�věřící�Církve�československé�husitské.

FOKUS Vysočina
Smetanovo nám. 279, HB, tel. 775 151 497, e-mail: 
eva.teclova@fokusvysocina.cz, www.fokusvysocina.cz. 
Komunitní tým, tým podpory v zaměstnávání, sociálně 
terapeutická dílna. Chráněné dílny: 5. května 356,
569 421 248, email: fokus.vysocina@fokusvysocina.cz 
Jste osobou se zdravotním znevýhodněním a potře-
bujete podporu při nalezení a udržení vhodné práce? 
Můžeme Vám pomoci: Tým podpory v zaměstnávání 
Smetanovo nám. 279, Havlíčkův Brod 

Informační a poradenské centrum  
Vysočina o.p.s.

Horní 197 (3. patro), HB, tel. 602 178 864, e-mail:  
inpc.capkova@gmail.com, www.poradenstvi-vysocina.cz 
Řešíte jakýkoliv existenční problém? Obraťte se na 
nás. Konzultační den Po 8.00–12.00 a 13.00–15.00 h. 
Bezplatné psychologické poradenství a sociálně právní 
poradna pro rodiče samoživitele a oběti domácího 
násilí – tel. 602 178 864

Kalamajka folklorní soubor
nabízí možnost účinkování jak dětem tak dospělým 
v souboru (tanec, zpěv, muzika). Zkoušky jsou v AZ 
Centru na Rubešově nám. každý pátek odpoledne. 

Děti 17.00–18.30 a dospělí 18.30–20.00 h. Kontakt 
dospělí: Stanislav Bock, 605 240 091, Kontakt děti: 
Lenka Žáková, tel. 774 978 477, Bohuslava Průšová, tel. 
724 501 938. E-mail: skalamajka@seznam.cz, Více na 
www.kalamajka.cz

Občanská poradna
B. Němcové 188, 580 01 Havl. Brod, tel. 569 426 070, 
web: hb.charita.cz, E-mail: sekretariat@charitahb.cz,
Facebook: Oblastní charita Havlíčkův Brod

Domácí hospicová péče,  
Centrum osobní asistence 

Oblastní charita Havlíčkův Brod
Informace: 7.00–14.00 každý všední den
Mgr. Veronika Plačková Nováková, tel. 731 883 010

Možnost zapůjčení kompenzačních pomůcek
Centrum pro zdravotně postižené Kraje Vysočina, o.p.s. 
– pracoviště Havlíčkův Brod, Dobrovského 2915, HB. 
Mgr. Ilona Venzhőferová, tel. 569 427 614, e-mail:  
czphbrod@volny.cz, www.zdravotnepostizeni-vysocina.cz 

Středisko rané péče
Pomoc rodinám dětí ohrožených ve zdravém vývoji 
nebo se zdravotním postižením. Horní 3188, vedoucí 
PhDr. Irena Salaquardová, tel. 777 741 449, e-mail: 
ranapece@charitahb.cz
Psychocentrum – manželská a rodinná poradna  

Kraje Vysočina, p. o.
Dobrovského 2915, Havlíčkův Brod, 734 354 085, 
poradna.hb@psychocentrum.cz,  
www.psychocentrum.cz. Po,Út 7.00–17.30,  
St 7.00–13.00, Čt 7.00–15.30, Pá 7.00–13.00

Sportovní areál Letiště
Golf – Golf klub HB, tel. 606 930 315, In-line bruslení 
– dle Pravidel pro pohyb na letišti, Rekreační lety – 
Aeroklub HB, tel. 606 790 245, Občerstvení v budově 
Aeroklubu

Family Point
Horní ul. 197, HB. Tel. 734 694 487 – Michaela Hovor-
ková, Kroczová Kateřina
e-mail: familypoint.havl.brod@gmail.com

Senior Point
Rubešovo nám. 171 (budova AZ centra), HB. 
Tel. 724 551 604 – Ilona Loužecká – koordinátor Senior 
Pointu HB, ředitelka Oblastního spolku ČČK, e-mail: 
ilona.louzecka@seznam.cz, www.oscck.cz

Český svaz žen
Horní 197, HB, předsedkyně Marie Bohuslavová
tel. 721 490 244, e-mail: bohuslavovam@seznam.cz

Řádková inzerce
• Vykoupíme Váš ojetý vůz za nejlepší cenu. Volejte 
705 124 123.

Důležitá telefonní čísla
Hasiči 150 • Zdravotnická záchranná služba 155 • Policie 
158 • Městská policie 156 • Tísňové volání SOS 112 • Tech-
nické služby, operativní hlášení závad 800 183 549 • MHD 
569 427 146 • BUS terminál 569 422 538 • Poruchy el. 
proud 840 840 840 • plyn 1239 • voda 569 430 211
Lékařská pohotovostní služba 
Nemocnice Havlíčkův Brod 
Dospělí, hlavní�budova�nemocnice  569 472 360
Děti a dorost, hlavní�budova�nemocnice,�� 569 472 189
1.�nadzemní�podlaží 
Pracovní den  pro děti a dospělé 17–20 h. 
So, Ne a svátek pro děti 8–20 h. 
So, Ne a svátek  pro dospělé 9–20 h. 
Zubní pohovost 
Pohotovostní služby slouží lékaři o sobotách a nedělích  
v době od 9 do 12 h. Aktuální informace o pohotovostních 
službách žádejte na recepci Nemocnice Havlíčkův Brod, 
tel. 569 472 111 nebo je naleznete na www.onhb.cz.
2.–3. 10. Němcevová Ivana – Náměstí T. G. Masaryka 35, 
Golčův Jeníkov, tel. 569 442 394
9.–10. 10. Vrábel Vít – Dobrovského 2023, Havlíčkův Brod, 
tel. 720 075 751
16.–17. 10. NEOBSAZENO
23.–24.10. Nováčková Molíková Jana, Na Valech 4155, 
Havlíčkův Brod, tel. 569 435 593
28., 30.–31. 10. Landsmanová Romana, Hrnčířská 2925, 
Havlíčkův Brod, tel. 569 428 238
Veterinární kliniky 
MVDr. Vlček – 569 428 857, 603 349 285 denně 
MVDr. Štursa – 569 428 868, pohotovost 604 569 831 
MVDr. Potocký – 731 533 348 i pohotovost 
VetHB Žižkov MVDr. Jan Šťastný, 724 704 470 i pohotovost 
MVDr. Daniela Mičkalová, tel. 773 617 856 i pohotovost

Útulek pro kočky Mikeš HB, z.s.
Ledečská 2136, H. Brod • vedoucí útulku: mob. 733 178 614  

• Nabídka kočičího útulku na www.mikeshb.cz 
• e-mail: mikeshb@seznam.cz • Návštěvní hodiny: 

dle domluvy • Prosíme, kastrujte své i toulavé kočky. 
S kastrací rádi pomůžeme. • Účet sbírky na kočičky: 

2300735542/2010
Domov hledá Bambi. Narození: duben 2021. Bambi se našla 
v Pohledu, kde vyběhla z lesa, byla asi 5týdenní kotě. Bam-
bi je krásná mazlivá kočička, která hledá domov v bytových 
podmínkách. Bambi může bydlet jako kočičí jedináček nebo 
s jednou hodnou kočičkou. Není vhodná do větší kočičí 
smečky.

Útulek pro psy Mírovka 
Technické služby – Eva Rippelová, tel. 569 438 188,  

e-mail: erippelova@tshb.cz. Aktuální nabídka pejsků na 
www.muhb.cz, sekce Útulek pro psy.  

Návštěva po telefonické dohodě.

Inzerce

Přijďte k volbám!  
Pozor na změnu volebních místností 

v okrsku č. 22 a č. 24
Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České 
republiky se uskuteční v pátek 8. a v sobotu 9. října 
2021. Upozorňujeme, že v Havlíčkově Brodě došlo ke 

změně volebních místností ve dvou okrscích.
Změně adresy volebního okrsku č. 22 

Původní adresa – Hospůdka Čechovka, U Kasáren 
1518 – nová adresa – ZOK systém s.r.o.,  

Humpolecká 4348
Změna okrsku č. 24 – minulé volby přesunuto do ZŠ 
Nuselská, Nuselská 3240 – nyní Sociální služby města 

Havlíčkův Brod (Dům s pečovatelskou službou), 
Na Výšině 3241.

Děkujeme�za�pochopení.
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Běh Karla Havlíčka Borovského
Pořadatel: Základní škola Havlíčkův Brod, V Sadech 560 
a Běžec Vysočiny, z. s. Závod se uskuteční v rámci oslav 
200. výročí narození této význačné osobnosti, která 
je úzce spjata s naším městem. • Kdy: pátek 15. října 
2021, starty jednotlivých kategorií postupně od 16.10 
h. • Kde: před budovou ZŠ V Sadech • Startovné: pro 
děti a mládež ZDARMA, dospělí účastníci 100 Kč • Bě-
žecké tratě: v parku Budoucnost • Ceny: pro medailisty 
jednotlivých kategorií + drobné odměny pro všechny 
děti • Občerstvení: zajištěno pro každého účastníka 
• Přihlášky: online na www.bezecvysociny.cz (na místě 
je možné přihlásit pouze předškolní děti). Další informa-
ce naleznete na stránkách www.zssady.cz

Krajská knihovna Vysočiny
1.–31. 10. – KHB. Testík pro veřejnost (s odevzdáním 
do konce listopadu), tři vylosování výherci získají knižní 
odměnu a vstupenky na kulturní akce knihovny.  
Kontakt: sluzby@kvysociny.cz 
1.–31. 10. – Karel Havlíček Borovský jako autor i téma. 
Výstava knih. Kontakt: Hana Lacinová, BBus (Hons) / 
569 400 480 / lacinova@kvysociny.cz
1. 10. 17.00 – MUDr. Alexandr Fesik: Homeopatické 
léky. Beseda: Covid-19, imunita, homeopatie pro spor-
tovce. Kontakt: Mgr. Táňa Horáková /  
569 400 487 / horakova@kkvysociny.cz
4.–21. 10. / pobočky KKV – O nejhezčího koníčka. Sou-
těž pro dětské čtenáře poboček Nuselská, Wolkerova a 
Perknov. Jsi-li čtenářem těchto knihoven, vytvoř „koníč-
ka“ z libovolného materiálu a dones ho na příslušnou 
pobočku knihovny. Výrobky budou vystaveny na 
pobočkách a v KKV Havlíčkův Brod. Pěkné práce budou 
odměněny. Správné odpovědi budou slosovány a pěti 
výhercům předána odměna. Soutěž je určena dětem 
od 6 do 15 let (registrovaným dětským návštěvníkům 
KKV). Kontakt: detske@kkvysociny.cz / 569 400 484

Galerie výtvarného umění  
Havlíčkův Brod

17. 9. – 5. 12. – Ondřej Sekora – Ze života hmyzu. Vý-
stava ve spolupráci s Moravským zemským muzeem

Muzeum Vysočiny Havlíčkův Brod
3. 9. – 31. 12. – Výstava skla: díla a fotografie z česko-
rakouského sklářského workshopu. Ve spolupráci 
s Uměleckoprůmyslovou akademií Světlá nad Sázavou

Městské divadlo a kino Ostrov
3. 10. 15.00 – O klukovi z plakátu. Divadlo D 5 Praha
3. 10. 19.00 – Prachy! Divadlo Palace
4. 10. 19.00 – Osm eur na hodinu. Divadelní komedie
12. 10. 19.00 – Dívčí válka. Komedie Františka Ringo Čecha
15. 10. 18.00 – Jakub Kroulík – Hypnotizér
16. 10. 19.00 – Lakomec. Divadlo Kalich
23. 10. 16.00 – Youtubeři – Grand Showtime. You-
Tubeři na dosah ruky! Vystoupí Natyla, Creep, Terysa, 
Mattem, Vitaa, Lukefry, Naty Hrychová a další…
26. 10. 8.00–17.00 – Přehlídka středních škol. Velký sál 
KD Ostrov
31. 10. 14.00 – Havlíčkovy 200. narozeniny: Král Lávra
• 14.00 program pro děti
• 15.00 Divadýlko MRAK: Král Lávra – loutkové divadlo

Filmové OKO 
Klub OKO Havl. Brod, Smetanovo nám. 30,  
www.filmoveoko.cz
7. 10. 20.00 – Filmové OKO: Láska pod kapotou 
(dokument Česko/Slovensko, 2021)
13. 10. 20.00 – Filmové OKO: Cesta domů (romantic-
ká komedie Česko, 2021)
20. 10. 20.00 – Filmové OKO: Rodinu si nevybereš 
(komedie Francie, 2021)
27. 10. 20.00 – Filmové OKO: Deníček moderního 
fotra (komedie Česko, 2021)

30. 10. 20.00 – Pohádkové OKO: Pinocchio (dobro-
družný/rodinný Velká Británie/Itálie/Francie, 2020)

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

2. 10. – 12. Jeníkova špacírka. Odjezd vlakem 
v 7.52 hod. do Okrouhlice. Trasy 5 a 11 km. Zaháje-
ní v 8.00 hod. u Staré školy. Kontakt: Ladislav Lang-
paul, Tel. 777 767 105, e-mail: ladislav@janzrzavy.
cz, www.kct-havlickuvbrod.webnode.cz
6. 10. – Podzimní táboráček. Odchod v 9.00 hod. 
od restaurace Hubert v Masarykově ul. do Pe-
lestrova. Uzeninu na opékání s sebou. Možnost 
občerstvení v hospůdce. Trasa tam a zpět 10 km. 
Vede: Míla Špačková
9. 10. – Celodenní výlet podle počasí. Odjezd vla-
kem R v 6.00 hod. Návrat do 20.00 hod. Týden před 
odjezdem bude trasa známa na našich webových 
stránkách nebo ve skříňce. Trasa 10–12 km. Vede: 
L. Rasocha
13. 10. – Podzimní Kubíkovy duby. Odjezd vlakem 
R v 8.01 hod. do Třemošnice s přestupem v Čáslavi. 
Trasa 12 km. Celodenní výlet. Návrat do 17 hod. 
Vedou: J. a J. Roseckých
16. 10. – Do Veselíčka za orchestrionem. Odjezd 
vlakem R v 8.01 hod. do Ostrova n. Osl. s pře-
stupem ve Žďáře n. S. Přihlášky na občerstvení 
přijímá Míla Špačková do 3. 10. Trasa 10 km. Vede: 
L. Rasocha
20. 10. – Libice nad Doubravou. Odjezd vlakem 
v 8.03 hod. do Chotěboře. Trasa 15 km. Vede: 
A. Hladká
23. 10. – 45. Podzimní Vysočinou. Trasy libovolné. 
Start 6–11 hod. sokolovna Žďár n. S. Kontakt: Josef 
Miluška, tel. 605 184 029, e-mail:  
pepamil@sattnet.cz. Odjezd vlakem R v 8.01 hod. 
nebo 9.01 hod. do ZR.
27. 10. – Žirovnice – zámek, špýchar, pivovar. Od-
jezd vlakem v 7.03 hod. do Žirovnice-Počátky (přes 
Jihlavu). Trasa 7 km. Vedou: J. a J. Roseckých
30. 10. – Z Lípy. Odjezd vlakem v 8.05 hod. do Lípy. 
Trasa 10 km. Vede: M. Musilová

Úterní vycházky (rychlostí 3 km/hod.)
5. 10. – Kolem Chotěbořských rybníků. Odjezd vla-
kem v 10.03 hod. do Chotěboře. Trasa 8 km. Vedou: 
D. a V. Broncovi
12. 10. – Okolo Brodu. Odchod v 9.00 hod. od Sta-
vební školy. Trasa 7 km. Vedou: Kohoutovi
19. 10. – Ze Skuhrova. Odjezd busem z terminálu č. 7 
v 8.24 hod. do Skuhrova. Trasa 7 km. Vedou: M. Čiplo-
vá a M. Beránková

26. 10. – Kolem přehrady s překvapením. Odchod 
od Stavební školy v 9.00 hod. Trasa 7 km. Vedou: 
J. Píšová a M. Sedláková

Mateřské centrum Zvoneček
také pro pracující maminky a další zájemce

1. 10. 17.00 – Redukce váhy – Weightloss – komplexní 
a funkční přístup
2. 10. 08.30 – Patchwork – dýňové prostírání pro děti 
nebo variantně srdíčkový polštářek.
4. 10. 09.00 – Individuální poradenství – vztahy 
a rozvoj osobnosti a psychoterapie s PhDr. Ludmilou 
Novotnou
5. 10. 15.00 – TAI-CHI – cvičení pro úplné začátečníky
6. 10. 13.00 – Efektivní rodičovství – přednáška 
s Mgr. Janou Bartoňovou on-line
6. 10. 16.00 – Tanečky pro děti 4 až 8 let s Denisou 
Kubaryč
6. 10. 17.00 – Kardio cvičení – pro začátečníky 
i pokročilejší. Spálíme tuk a zpevníme svaly. Zábavné 
a efektivní cvičení s prvky dance, barre a kickbox 
12. 10. 17.30 – Ochutnávka čajů s přednáškou
14. 10. 10.00 – Setkání s Městskou policií – prezentace 
MP se zajímavými tématy. Dopravní značky a jejich po-
znávání pomocí básniček. Chování chodce na chodníku
14. 10. 16.00 – Oči našich dětí – přednáška a povídání 
s oční lékařkou MUDr. Věrou Čtvrtečkovou.
15. 10. 18.00 – Emoční inteligence – Přítomný oka-
mžik v partnerství. Přednáška a povídání s Mgr. Miluší 
Menšíkovou. Na modelových situacích ukážeme vliv 
rodové energie – rodinné konstelace
16. 10. 09.00 – Rodinné konstelace a emoční inteli-
gence aneb Přijetí všeho, co k nám přichází. Jednoden-
ní prožitkový seminář s Mgr. Mílou Menšíkovou.
18. 10. 17.00 – Individuální poradenství – podpora 
rozvoje rodičovských kompetencí s Marcelem Doleže-
lem MBA
21. 10. 17.00 – Covidová pomoc ve vztazích. Diskusní 
partnerský a rodičovský kruh a povídání terapeutky 
a koučky Mgr. Pavly Sedláčkové 
23. 10. 08.30 – Patchwork – polštář nebo dečka na stůl 
s použitím PW vzoru „Majestátné hory“
Změna programů vyhrazena. Na konkrétní programy 
je NUTNÉ se přihlásit předem, neboť kapacita míst je 
omezena.

Cesta k sobě
6.–19. 10. – Výstava Klubu Lidí Usilující o Střízlivost 
– foyer Staré radnice, Po–Čt: 12.00–17.00 hod., Pá: 
12.00–16.00 hod.

 Změna programu všech akcí vyhrazena.

Program kina Ostrov Havlíčkův Brod
Na Ostrově 28/1, HB, 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. 10. 17.30  Zbožňovaný
1. 10. 20.00  Není čas zemřít
2. 10. 17.30  Prvok, Šampón, Tečka a Karel
2. 10. 20.00  Není čas zemřít
7. 10. 17.00  Biograf Sen – Čaj o páté: Matky
7. 10. 19.00  Karel
8. 10. 17.30  Zátopek
8. 10. 20.00  Není čas zemřít
9. 10. 17.30  100% Vlk
9. 10. 20.00  Karel
10. 10. 16.00  Myši patří do nebe
10. 10. 18.00  Zbožňovaný
13. 10. 19.00  Karel
14. 10. 17.00  Karel
14. 10. 19.30  Není čas zemřít
15. 10. 20.30  Venom 2: Carnage přichází (3D)
17. 10. 14.00  Tlapková patrola ve filmu
17. 10. 16.00  Vlk a lev: Nečekané přátelství
17. 10. 18.00  Karel

21. 10. 19.00  Láska na špičkách
22. 10. 17.30  Karel
22. 10. 20.00  Duna (3D)
23. 10. 20.00  Duna
24. 10. 16.00  Rozbitý robot Ron (3D)
24. 10. 18.00  Zátopek
27. 10. 18.00  Myši patří do nebe
27. 10. 20.00  Zpráva
28. 10. 15.30  Seal Team: Pár správných tuleňů
28. 10. 17.30  Karel
28. 10. 20.00  Kurz manželské touhy
29. 10. 17.30  Gump – pes, který naučil lidi žít
29. 10. 20.00  Venom 2: Carnage přichází
30. 10. 15.30  Rozbitý robot Ron
30. 10. 17.30  Prvok, Šampón, Tečka a Karel
30. 10. 20.00  Duna (3D)
31. 10. 16.30  Addamsova rodina 2
31. 10. 18.30  Karel 
 Změna�programu�vyhrazena.
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Inzerce

HRANIPEX
hledáme 

nové kolegy na pozice:

HLEDÁTE
NOVOU PRÁCI?
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