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Město známe i neznáme
Karel Havlíček a Německý Brod

Po návratu z vyhnanství

Jihotyrolský Brixen může dnešní turista považovat za nanejvýše vhodné a příjem-
né místo, kde by mohl spokojeně prožít i několik týdnů dovolené, v létě i v zimě se 
náležitě zrekreovat na těle i na duchu. Činorodému Havlíčkovi se před sto sedmde-
sáti lety pochopitelně jevil úplně jinak. S postupujícím časem si zde připadal stále 
více jako ve vězení, ačkoliv vězněm nebyl, i když jeho pohyb byl omezen na město 
a nejbližší okolí a jeho chování úřady bedlivě sledovaly a posílaly o něm zprávy do 
Vídně. Manželka Julie a dcera Zdenka dostaly povolení za ním odjet následujícího 
roku na jaře a obě přibyly do Brixenu 21. května 1852. Stále doufal, že jeho konfi-
nování v Brixenu bude skutečně jenom dočasné a zřejmě by jej nenapadlo, že se 
protáhne na tři a půl roku. Několikrát podával žádost, aby mu byl umožněn návrat 
do vlasti, ale nedůvěra šéfa Nejvyššího policejního úřadu barona Kempena, který 
prakticky rozhodoval o jeho osudu, vůči němu přetrvávala, byť tyrolské úřady po-
dávaly dobrozdání o jeho nezávadném chování. 
Teprve v roce 1855 Havlíčkovi začala svítat naděje. Vídeňská vláda i z mezinárodně 
politického hlediska se cítila natolik silná, když Čechy již dávno byly „znormalizo-
vány“, že mu milostivě návrat domů povolila. Předtím se však musel ponížit a po-
depsat závazek, že se nadobro zříká veškeré žurnalistické, spisovatelské a politické 
aktivity. Manželku s dcerou odeslal předcházejícího roku v září zpět do Čech jed-
nak proto, že Julie zdravotně těžko snášela alpskou zimu a jednak proto, že Zdenka 
měla začít chodit do školy. On sám se vydal na cestu 6. května 1855. Při návratu 
domů 12. května jej však čekala tragická zpráva o smrti jeho manželky, která ze-
mřela 16. dubna v Praze na tuberkulózu. 
Havlíčkovy plány na poklidný rodinný život byly tím rozmetány a to ještě netušil, 
s jakými překážkami ze strany úřadů se setká, až bude usilovat o zajištění slušné 
životní existence pro sebe a svou dceru. Ze záměru najmout si nějaké menší hos-
podářství, kterým se obíral ještě před Brixenem, sešlo. Navíc těžko by se asi někdo 
našel, kdo by jemu nyní s takovou pověstí, je pronajal. Taktéž z jeho účasti ve spo-
lečnosti, provozující olejnu v Květinově, sešlo, neboť bratr František z ní vystoupil, 
potřebuje do ní vložený kapitál uplatnit ve svém obchodě. 
Jako osoba stále politicky podezřelá byl postaven pod policejní dohled s velmi 
omezeným pohybem. Když chtěl opustit Brod, musel žádat o vystavení cestovní-
ho pasu okresní hejtmanství, to muselo později si vyžádat i souhlas pražského mís-
todržitelství, které přihlíželo také k mínění policejních orgánů. Konfinace brixenská 
se fakticky změnila v „mírnější“ konfinaci brodskou. Zprvu se ubytoval u své matky 
v nárožním domě č.p. 19, kde provozoval jeho bratr František obchod a kde dnes 
sídlí muzeum. Od srpna 1855 se nastěhoval do domu č.p. 87 (HM) v Horní ulici, kte-
rý před Havlíčkovým návratem z Brixenu koupil jeho bratr František. Na zahradě 

pěstoval rostliny, které si 
přivezl z Alp, zabýval se 
včelařením a vystavěl si 
zde i jednoduchou dře-
věnou besídku, kde trávil 
chvíle oddychu. Naskýtá 
se celkem logický, byť 
neověřený záměr, že ten-
to dům František koupil 
sice na své jméno, ale 
pro bratra, když ještě Ju-
lie byla naživu, aby měla 
celá rodina zázemí, když 
se Karel Havlíček zaobíral 
myšlenkou na samostat-
né hospodaření a trvalé 
usazení v Brodě. Leč smr-
tí Julie tyto plány padly.
Dny, týdny a měsíce 
ubíhaly Havlíčkovi dosti 
jednotvárně a šedivě. 
Společnost příliš nevy-
hledával, nechtěl nikoho 
kompromitovat, stýkal se 
kromě příbuzných větši-
nou jenom se svým věr-
ným přítelem Václavem 
Žákem, který si podobně jako on nesl stigma politicky nepříliš spolehlivé osoby. 
Pravidelně zašel pro doutníky a na kus řeči do trafiky na náměstí k své důvěrné 
známé Josefě Menšíkové. Zpestřením mohly být pro něho krátké výlety do okolí, 
do petrkovských lázní, na Valečov, do Borové za svým bývalým učitelem Línkem, do 
Polné za někdejším poslaneckým kolegou Sadilem nebo do Borotic u Znojma, kam 
doprovázel svého bratra Josefa. Několikrát mu bylo povoleno navštívit i Prahu.
Po stránce hmotné nebyla Havlíčkova situace rozhodně záviděníhodná a více 
méně byl závislý na podpoře od matky a bratra Františka. Před brixenskou kon-
finací dokázal nashromáždit značné úspory. Jeho celé novinářské působení bylo 
i ekonomicky efektivní. Jak se v jednom listě zmiňuje, stačily by mu i rodině uspo-
řené peníze možná na deset let slušného živobytí. Je samozřejmě ovšem otázkou, 
jak se rozplynuly. Něco z nich musel dosazovat v Brixenu k výživnému od vlády, 
které ročně činilo 400 a později 500 zlatých ročně. Část zřejmě půjčil švagru Ja-
rošovi do jeho podnikání a možná i bratru Františkovi. Právě účastí na Jarošově 
pokrývačském a obchodním podniku zamýšlel zajistit do budoucna existenci sobě 
i dceři, která ostatně od smrti matky u Jarošových pobývala. Znamenalo to ale 
trvalé přesídlení do Prahy a úřady zůstávaly nedůvěřivé, zvláště ty policejní potom 
neoblomné. 
Havlíčkův zdravotní stav se začal horšit na jaře 1856, povážlivě hubnul a vykašlával 
krev. Věděl, že je zle a požádal o povolení k několikadennímu pobytu v Praze, aby 
mohl být odborně vyšetřen. Do Prahy odejel 22. května a netušil, že do Brodu se 
již nevrátí. Ortel lékařů byl pro něho neblahý. Pokročilou tuberkulózu se již těžko 
dalo zastavit. Pobyt v lázních v Chuchli u Prahy a později ve šternberských lázních 
u Smečna byl pro nevyléčitelně nemocného v podstatě pouze jakýmsi šidítkem. 
V třetí dekádě července dostoupila choroba do poslední fáze a Havlíček musel být 
převezen 24. července do Prahy k Jarošům, kde 29. července 1856 skonal na tém-
že lůžku jako před rokem jeho manželka Julie. 
Pohřeb 1. srpna se stal po letech normalizace tichou protivládní demonstrací, tisí-
cové zástupy obyvatel Prahy i z venkova, doprovodily Havlíčkovo tělo na olšanský 
hřbitov, ačkoliv se úřady vynasnažily, aby smuteční akt byl předtím co nejméně 
inzerován. 
Živého Havlíčka záhy po jeho smrti vystřídal v české veřejnosti nejprve jenom ob-
raz Havlíčka mučedníka a toto dosti povrchní spojení posléze přerostlo někdy až 
nešťastně v mučednický kult. K výkladu jeho díla a ocenění jeho skutečného od-
kazu pro národ vedla a dosud vede cesta poněkud delší. K obojímu přispěli i naši 
předkové v Brodě. Na organizaci prvních posmrtných Havlíčkových oslav v Borové 
roku 1862 se podíleli značnou měrou i brodští vlastenci.
  Miloš Tajovský 

Dům č.p. 87 (Horní předměstí), postavený r. 1837 obýval Karel Havlíček po návratu 
z Brixenu v letech 1855–1856. O domě podrobněji pojednával článek v HB listech 
č. 8/2016.  (foto Jan Jelínek)

Vstup do přední zahrady domu č.p. 87 (Horní před-
městí) byl v jubilejním Havlíčkově roce 1936 osazen 
ozdobnou brankou s pamětní deskou upomínající 
na jeho pobyt.  (foto Jan Jelínek) 

Havlíčkobrodské listy, periodický tisk územního samosprávného celku. Měsíčník města Havlíčkův Brod, registrační číslo MK ČR E 17032, ročník 15, vydává město Havlíčkův Brod,  
IČO 00267449. Kontaktní osoba: Bc. Alena Doležalová, tel. 723 444 778, e-mail: hblisty@muhb.cz, adolezalova@muhb.cz. Redakční rada: Mgr. Jan Tecl, MBA, Mgr. Ondřej Rázl,  
Ing. Ivana Mojžyšková, Bc. Libor Honzárek, Ing. Tomáš Hermann, PhDr. Zdeněk Dobrý, Pavel Duben, Jan Kerber, DiS., PaedDr. Veronika Prchalová, PhDr. Ivana Štrossová. Redakce: 
Bc. Alena Doležalová (red). Foto pro HB listy: Bc. Alena Doležalová (pokud není uvedeno jinak). Titulní foto: Libor Blažek. Grafická úprava: Crespo s.r.o. – Tomáš Hájek. Tisk: Sprintera s.r.o.,  
VLTAVA-LABE-PRESS, a.s. Česká distribuční a.s., připomínky k distribuci: adolezalova@muhb.cz, tel. 723 444 778 nebo Turistické informační centrum. Korespondenční adresa:  
Havlíčkobrodské listy, podatelna MěÚ, Havlíčkovo nám. 57, 580 61 Havlíčkův Brod. Podmínky inzerce na str. 14. POZOR – Uzávěrka příštího čísla je 10. 11. 2021 
Své příspěvky nebo dotazy můžete posílat na adresu adolezalova@muhb.cz, nebo dodat do boxu Havlíčkobrodských listů na podatelně Městského úřadu, Havlíčkovo nám. 57  
nejpozději do 10. dne v měsíci. Za obsahovou správnost příspěvků ručí autor. Nevyžádané příspěvky a fotografie se nevracejí. Redakce si vyhrazuje právo upravovat a krátit příspěv-
ky. Články není možné využívat v jiných periodikách bez souhlasu vydavatele.



Aktuality

LISTOPAD 2021 3

Práce na jihovýchodním obchvatu jsou v plném proudu,  
první řidiči se po něm projedou koncem roku 2023

Během posledních měsíců probíhaly stavební práce na většině objektů 
v souladu se schváleným postupem prací. Investor obchvatu, tedy Ředi-
telství silnic a dálnic ČR, stanovilo nový termín uvedení do provozu, který 
směřuje ke konci roku 2023. V současné době pokračuje výstavba sedmi 
mostních objektů na trase obchvatu a konkrétních tvarů začínají nabývat 
pozemní komunikace nejen na jeho hlavním tahu. 
U nejdelšího mostu přes Stříbrný potok a sousedním mostě je již kom-
pletně dokončena hlavní nosná konstrukce. 

V rámci pozemních komunikací se pracuje na vytěžení zářezů a součas-
ném budovávání násypů tělesa komunikace. Tyto práce se odrážejí ve 
větším pohybu těžkých nákladních vozidel v Havlíčkově Brodě a jeho 
okolí a dopravních omezeních na stanovených trasách přepravy zemní-
ho materiálu. Práce pokračují na nové okružní křižovatce v ulici Jihlavské 
v sousedství Highland sportu. Zde proběhly např. zemní práce na nové ko-
munikaci pro pěší, montáž a usazení turbosideru v místě budoucího pod-
chodu pro pěší, odstranění plynovodu, práce na aktivní zóně komunikace 
okružní křižovatky nebo betonáži podkladní desky propustku. Řidiči si zde 
mohou všimnout rovněž budování násypu, po kterém bude obchvat při-
veden k této křižovatce. Do provozu již byla uvedena nová komunikace 
v osadě Novotnův Dvůr a provizorní komunikace v místech budoucích 
mimoúrovňových křižovatek Skalka a Termesivy. 
 Martin Buček, Ředitelství silnic a dálnic ČR

Nejnovější část cyklostezky u Sázavy získala čestné uznání
Poslední část cyklostezky kolem řeky Sázavy, která byla zpřístupněna 
v loňském roce, uspěla v soutěži Stavba roku Kraje Vysočina. Ocenění 
v podobě  čestného uznání získala za bezkolizní křížení cyklostezky s ko-
munikací. Díky tomuto úseku v délce zhruba 300 m vznikla ucelená trasa 
pro pěší a cyklisty v zastavěném území města. Součástí oceněné stavby 
jsou dvě mostní konstrukce. Kromě dřevěné lávky přes potok Žabinec je 
na trase stezky u kostela sv. Kateřiny most nad řekou Sázavou, který je 
svým řešením unikátem. Most cyklostezky je umístěn na konzolách mimo 

koryto Sázavy. Dá se tedy nazvat mostem pod mostem, protože tyto mos-
ty nejsou propojeny. Nedílnou součástí je také opěrná zeď podél řeky 
Sázavy. Cyklostezka je navržena a provedena tak, aby nezbytné staveb-
ní objekty co nejméně rušily klidovou zónu řeky. Celkové náklady činily 
zhruba 24 mil. Kč, polovinu uhradila dotace ze Státního fondu dopravní  
infrastruktury. 
Další stavbou na území města Havlíčkův Brod, která v této soutěži uspěla, 
je nový objekt Krajské knihovny Vysočiny. V kategorii Novostavby budov 
a hal získala Čestné uznání za komplexní, dispoziční a architektonické ře-
šení stavby nadregionálního významu. 

U Nového hřbitova vzniklo komfortnější autobusové nástupiště 
Havlíčkobrodská radnice odkoupila v loňském roce část pozemku 
u Nového hřbitova, na kterém vzniklo nové autobusové nástupiště 
s vyvýšeným chodníkem. Celková délka nástupiště o šířce dvou metrů 
je 23 m. Zvýšená hrana chodníku usnadní cestování osobám se sníže-
nou schopností pohybu včetně vozíčkářů. Součástí stavby je i veřejné 
osvětlení. Náklady na zřízení nové zastávky činily necelé 2 mil. Kč. 

Občinám u Šmolov chybí obecní vodovod,  
město zažádalo o dotaci

Občiny u Šmolov se v případě přiznání dotace napojí na obecní vodovod. 
Jde o poslední místní část Havlíčkova Brodu, která postrádá napojení na 
vodovodní řad. Městu s financováním s největší pravděpodobností po-
může dotace z programu na podporu technické vodovodní a kanalizační 
infrastruktury, který vyhlásilo Ministerstvo zemědělství. V případě získání 
dotace dojde v obci k vybudování vodovodu, který se bude skládat ze 
tří řadů a armaturní komory. První z nich bude měřit zhruba 200 metrů 
a povede převážně extravilánem místní části. Bude na něj napojena ar-
maturní šachta a řad, který přivede pitnou vodu většině obyvatel Občin. 
Další vodovodní potrubí bude zásobovat pitnou vodou především severní 
okraj obce. Do současné doby obyvatelé Občin využívají vodu z vlastních 
studní. Období s malým množstvím srážek s sebou přinášelo nedostatek 
pitné vody. Rozbory navíc ukazovaly, že je stále méně kvalitní. 
Celkové náklady na vybudování vodovodu budou činit zhruba 5 mil. Kč, 
více než polovinu by měla pokrýt dotace. Při výkopových pracích budou 
zároveň provedeny nové rozvody veřejného osvětlení v hodnotě zhruba 
1,4 mil. Kč. Práce by měly začít v jarních měsících, dokončení je napláno-
váno v období letních prázdnin.

 Stránku připravila Alena Doležalová

Druhý nejdelší most překlene řeku Sázavu a železniční trať z Brodu na Brno. Usazo-
vání mostu probíhalo v polovině října. Mostní betonové pole váží 1 700 tun. Pomocí 
hydrauliky bylo posunuto zhruba o metr a půl níže a bylo usazeno na vybetonované 
pilíře. Po jeho usazení začala betonáž navazujících polí. foto Libor Blažek
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Město Havlíčkův Brod bylo oceněno titulem  
Obec přátelská rodině

Havlíčkův Brod byl oceněn titulem Obec přátelská rodině. Organizátoři sou-
těže, mezi kterými jsou především Ministerstvo práce a sociálních věcí a Stá-
lá komise pro rodinu a rovné příležitosti Poslanecké sněmovny Parlamentu 
ČR ve spolupráci s Asociací center pro rodinu a Sítí mateřských center, udělili 
městu Havlíčkův Brod 3. místo v kategorii měst s počtem obyvatel mezi 10 ti-
síci a 50 tisíci. Zároveň radnice získala odměnu ve výši 320 tis. Kč.
Soutěž si klade za cíl vzbudit v obcích a městech ČR povědomí o prorodinné 
problematice v celé její šíři a zájem o potřeby místních rodin, motivovat obce 
a města ke zmapování již zavedených prorodinných opatření a realizovaných 
prorodinných aktivit a dále je rozvíjet. Soutěže se mohou účastnit všechny 
obce, města, statutární města a městské části z celé České republiky.
Jedním z kritérií hodnocení bylo především to, jak obce a města v naší repub-
lice vychází vstříc rodinám s dětmi a seniorům. Důraz byl kladen na mezigene-
rační charakter všech aktivit a jejich udržitelnost do budoucna a na spolupráci 
obce s neziskovými organizacemi, které vyvíjejí prorodinné aktivity.
„A právě v této oblasti  má naše město bohaté zkušenosti, což se projevilo 
při hodnocení v soutěži – provázanost poskytovaných služeb ve městě pro 
všechny věkové kategorie občanů a mezigenerační charakter aktivit. Město 
je zřizovatelem deseti příspěvkových organizací, které jsou v této oblasti ak-
tivní. Díky skvělé práci ředitelů prorodinné aktivity každá na svém úseku vyvíjí 
a spolupracují mezi sebou navzájem. Město v této oblasti také velice úzce 
a úspěšně spolupracuje s místními neziskovými organizacemi. Do soutěže 
jsme se přihlásili poprvé, o to více si úspěchu vážíme,“ uvedl místostarosta 
města Vladimír Slávka.
Slavnostní vyhlášení výsledků soutěže Obec přátelská rodině roku 2021 se ko-
nalo v polovině září v Lichtenštejnském paláci v Praze. Zástupci vítězných obcí 
získali diplomy a finanční odměny na předem navržené akce uspořádané do 
konce letošního roku v rámci prorodinných aktivit.
 Marie Kudrnová, projektová manažerka oceněného projektu

Povodí Vltavy dokončilo odstraňování nánosů  
z koryta Sázavy v Havlíčkově Brodě

Práce na odstraňování nahromaděných sedimentů v korytě řeky Sázavy 
u cyklostezky na Plovárenské ulici, které trvaly od počátku července, jsou již 
ukončeny. Celkem bylo odtěženo cca 4 500 metrů krychlových nánosů, které 
byly odvezeny k uložení na zemědělskou půdu v souladu se zákonem. 

Smyslem této delší dobu plánované stavební akce bylo zvýšit stupeň ochrany 
města Havlíčkův Brod před povodněmi tím, že zlepšíme zprůtočnění koryta 
řeky, umožňující plynulý odtok vody i v případě povodní. 
Je na místě zmínit, že k vytváření nánosů dochází zejména v důsledku ne-
vhodného způsobu zemědělského hospodaření, který nedostatečně zadržu-
je vodu v krajině a přispívá k tomu, že je zemina z polí smývána do vodních 
toků, kde se usazuje. Odstraňování nánosů si vyžádalo náklady ve výši cca 
6 mil. Kč z vlastních zdrojů podniku. 
Je třeba říci, že odstraňování sedimentů nám leccos prozradilo o nešetrném 
až bezohledném chování řady lidí k naší krásné Sázavě a k přírodě vůbec. 
Řeka ukrývala různé „poklady“, například do koryta toku naházené dopravní 
značení, které tak nemohlo sloužit svému účelu, odpadkové koše apod. Vel-
kým problémem během prací byla také neukázněnost chodců a cyklistů, kteří 
nedbali vlastní bezpečnosti a dopravních značení vč. policejní pásky i přesto, 
že se v místě pohybovala těžká technika. Naopak děkujeme všem, kteří se 
chovali ohleduplně a práci nám ulehčovali.
 Jiří Roldán, Povodí Vltavy

V části ulice Kyjovská dochází k opravě plynového potrubí, 
řidiči musí úsek objet

Z důvodu rekonstrukce plynovodu je uzavřena komunikace Kyjovská v úseku 
od křižovatky s ulicí Žižkova po křižovatku s ulicí Konečná. Jde o úsek dlouhý 
zhruba 240 m. Dopravní omezení si vyžádalo přemístění zastávky městské 
hromadné dopravy z ulice Kyjovská na chodník před budovu společnosti Ki-
pon asi 200 metrů od původní zastávky Kyjovská. Autobusy MHD budou na 
tuto náhradní zastávku přijíždět po obchvatu. Objízdná trasa pro autobusy 
MHD vede po ulici Žižkova na kruhový objezd I/34 a dále po I/34 do ul. Ky-
jovská. Rekonstrukce plynovodu bude probíhat do 20. prosince, kdy skončí 
i všechna dopravní omezení.

Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu zaznamenali 
v Havlíčkově Brodě vysokou účast, zvítězila koalice Spolu

Ve dnech 8. a 9. října proběhly v celé České republice volby do Poslanecké 
sněmovny Parlamentu České republiky. V Havlíčkově Brodě a jeho příměst-
ských částech, tedy dohromady 32 volebních okrscích, zvítězila koalice Spolu, 
na druhém místě skončilo hnutí ANO a třetí příčku obsadili Piráti a Staros-
tové. Volební účast v těchto okrscích zaznamenala 68,14 %. Více informací 
najdete na www.volby.cz.
 
 Stránku připravila Alena Doležalová
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Nad Svatým Křížem se vznášel Hooker 
Hurricane, přítomní si připomněli hrdin-

ství Karla Kuttelwaschera
Dne 23. září uplynulo 105 let od narození nejlep-
šího českého stíhače druhé světové války Karla 
Kuttelwaschera. Czech Spitfire klub si toto výročí 
připomněl vzpomínkovou akcí ve Statém Kříži, od-
kud válečný hrdina pocházel. Spoluorganizátorem 
akce bylo město Havlíčkův Brod. Karel Kuttetwar-
cher byl jedním z mnoha mužů, kteří se dobrovol-
ně rozhodli opustit svůj domov a rodiny a bojovat 
daleko za hranicemi naší země nejen za svobodu 
svou, ale především milionů dalších lidí. O stateč-
nosti válečných hrdinů svědčí to, že si jejich činy 
čím dál častěji připomínáme dodnes. Karel Kut-
telwascher létal na stíhačce Hooker Hurricane. 
Stroj podobného typu se během vzpomínkového 
aktu začal vznášet nad hlavami přítomných. Slav-
nosti se zúčastnila i dcera tohoto nejúspěšnějšího 
stíhače druhé světové války Vee Darlington. 
Piloty, kteří létali v době druhé světové války v řa-
dách RAF, připomíná nově zřízené muzeum Na kří-
dlech lva ve Větrném Jeníkově. 
Více informací na www.czechspitfireclub.cz.

Žáci ZUŠ J. V. Stamice si zahráli  
s Českou filharmonií

V neděli 10. října se ve zcela zaplněné Dvořáko-
vě síni Rudolfina v Praze konal společný koncert 
České filharmonie a žáků základních uměleckých 
škol ČR. Na programu byla 9. symfonie Antonína 
Dvořáka Z Nového světa. Společného projektu se 
zúčastnilo celkem 60 žáků z kraje Jihomoravského, 
Libereckého, Pardubického a z Vysočiny, přičemž 
5 žáků bylo ze ZUŠ J. V. Stamice Havlíčkův Brod – ve 
hře na housle Jitka Musílková, Magdaléna Piskačo-
vá a Eliška Říhová, ve hře na hoboj Rostislav Lán 
a ve hře na fagot Jindřich Macek. Za jejich přípravu 
je třeba poděkovat pedagogům Petru Mašlaňovi, 
Evě Rydlové a Josefu Brožkovi. 
Původně měl projekt proběhnout ve šk. roce 
2019/2020 a závěrečný koncert se měl konat 
21. června 2020. Kvůli pandemii koronaviru byl 
projekt nuceně přerušen. Po dvou intenzivních 

třídenních soustředěních byl konečně v letošním 
roce oživen a zakončen vydařeným koncertem s fil-
harmoniky v Rudolfinu. Je příznačné, že si v letoš-
ním roce zároveň připomínáme 180leté výročí od 
narození světového skladatele Antonína Dvořáka. 
Ve své symfonii „Z nového světa“ vyjádřil dojmy, 
jakými na něho zapůsobila Amerika, ovšem dle 
jeho slov: „...je to a pořád to zůstane českou muzi-
kou“. Od prvního provedení v New Yorku 16. pro-
since 1893 dosud patří k často hraným skladbám 
tohoto velikána po celém světě. Všem účinkujícím 
blahopřejeme k výjimečnému úspěchu, ze které-
ho budou mít jistě nezapomenutelné zážitky.
 Jindřich Macek, ředitel ZUŠ

Oběti nemoci Covid-19 mají u nemocnice pi-
etní místo, jeho autorem je Radomír Dvořák
V Nemocnici Havlíčkův Brod před infekčním pavi-
lonem vzniklo pietní místo v souvislosti s pandemií 
Covid-19. Autorem je sochař a výtvarník Radomír 
Dvořák. Sochařské dílo je dlouhé 3 metry a váží 
přes tunu. „Formátování a sochařské zásahy za-
braly přes dvacet hodin,“ popsal Radomír Dvořák. 
Pietní místo vzniklo na základě přání blízkých vy-
tvořit v areálu nemocnice místo, kde by bylo mož-

né zapálit svíčku. V havlíčkobrodské nemocnici 
zemřelo v souvislosti s Covid-19 více než 300 pa-
cientů. Radomír Dvořák je autorem již  několika 
uměleckých děl v budovách a areálu nemocnice – 
například altánu Tři Grácie, soch Hygeia – bohyně 
zdraví, Dafne, sochy Alfa a Omega a další. Veškerá 
díla věnoval výtvarník havlíčkobrodské nemocnici 
bez nároku na honorář.

 Stránku připravila Alena Doležalová

Zleva: Jitka Musílková, Eliška Říhová, Mag-
daléna Piskačová, p. dirigent Petr Altrichter, 
Rostislav Lán a Jindřich Macek.

Podzimní knižní veletrh pořádaný nakladatel-
stvím Hejkal patří v Havlíčkově Brodě mezi nej-
větší události roku. Jeho 31. ročník letos proběhl 
15. a 16. října v Kulturním domě Ostrov a zúčast-
nilo se ho 130 vystavovatelů, což bylo podle slov 
organizátorky Markéty Hejkalové o něco méně 
než v letech minulých. Stejně tak zhodnotila po-
čet návštěvníků, který se i tak odhadem pohybo-
val okolo 12 tis. 
Naopak doprovodný program byl bohatší než 
v minulých letech díky vstřícnosti Krajské knihov-
ny Vysočiny, která pro veletržní program poskyt-
la dva prostory ve své nové budově – vstupní 
schodiště a velký sál. Největší zájem byl o před-
nášku Martina Hilského, besedu s Alenou Morn-
štajnovou či Michaelem Kocábem nebo velkou 
autogramiádu knihy Země skrytých úsměvů. 
Od roku 2005 jsou předávány ceny za nejkrásněj-
ší knihy Podzimního knižního veletrhu. Soutěž 
každoročně vyhlašuje Krajská knihovna Vysočiny 
pod záštitou hejtmana Kraje Vysočina.
Havlíčkobrodská radnice se k cenám připojuje 
a uděluje Cenu za nejkrásnější knihu veletrhu. 
Do této kategorie byly zahrnuty jak knihy belet-
ristické, tak populárně-naučné a naučné. Toto 
ocenění si odnesla publikace Štefánik autorů 

Gabriely Kyselkové, Michala Baláže a Václava 
Šlajcha z nakladatelství Labyrint, kterému za ví-
tězství náleží 40 tis. Kč. 
Dále byly uděleny tyto ceny:
Cena Kraje Vysočina za nejkrásnější knihu 
Vysočiny 
nakladatelství: Nezávislý podmelechovský 
spolek
autor: Miloš Doležal
titul: To už se nikdy nebude opakovat
Cena města Havlíčkův Brod za nejkrásnější 
knihu veletrhu
nakladatelství: Labyrint
autor: Gabriela Kyselová, Michal Baláž, Václav 
Šlajch
titul: Štefánik
Cena Tiskáren Havlíčkův Brod za nejkrásnější 
dětskou knihu 
nakladatelství: Spolek pro Sedlčansko a Králové-
hradecko
autor: Markéta Vítková, Kateřina Čížková
titul: Jak barevná je modrá: letem světem 
autismem

32. Podzimní knižní veletrh se bude konat  
14. a 15. října 2022.

Podzimní knižní veletrh přilákal tisíce návštěvníků
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V Havlíčkově Brodě se šermuje  
už 65 let

Oddíl šermu v Havlíčkově Brodě byl založen 
na jaře roku 1956 partou asi 10 nadšenců ko-
lem Jana Tománka a Františka Doležálka pod 
hlavičkou Svazarmu. Začínalo se šermovat 
na sokolském cvičišti bodákem a kordem ze 
spartakiádního vybavení r. 1955. Těchto deset 
nadšenců se pravidelně účastnilo krajských 
přeborů a v r. 1959 i uspořádalo krajské pře-
bory Jihlavska ve všech zbraních.
V roce 1961 přešel oddíl pod TJ Slovan Hav-
líčkův Brod, kde se začalo šermovat převážně 
fleretem a šavlí, v malé tělocvičně současného 
gymnázia, později se oddíl přestěhoval do tě-
locvičny ZŠ Štáflova. V této době oddíl tréno-
val František Doležálek, Jan Simon a Jaroslav 
Zachariáš (později trénoval oddíl Ekonom Pra-
ha) a v neposlední řadě Jaroslav Trouba. Šer-
míři objížděli turnaje konané pěším fleretem 
a šavlí v Pardubicích, Ústí nad Orlicí, Náchodě 
a Hronově. Od roku 1968 do roku 1991 oddíl 
pravidelně pořádal Turnaj Vysočiny v šermu 
fleretem mládeže, 
V letech 1970–1972 absolvovali František Do-
ležálek a Jaroslav Trouba úspěšně trenérskou 
školu. A v roce 1974 byl založen Východočes-
ký šermířský svaz, který do roku 1990 pořádal 
v Hradci Králové krajské přebory. Od tohoto 
svazu se získalo elektrické vybavení pro šerm 
fleretem, díky kterému se závodníci mohli 
zúčastňovat turnajů po celé republice a díky 
krajským přeborům se i nominovat na mis-
trovství ČSR a ČSSR.

Na krajských přeborech získal oddíl šermu 
Havlíčkův Brod, do zrušení přeborů, 25 pře-
bornických titulů, 30 druhých a 28 třetích míst 
ve všech věkových kategoriích a zbraních. 
Přeborníky kraje se stali několikrát Antonín 
Novák, Pavel Švanda, Marie Mafková, Jan 
Škarda, Jan Havlas, Petr Šimek, MUDr. Daniela 
Šejnová a Jaroslav Trouba. 
V roce 1978 došlo ke sloučení TJ Slovan s TJ Jis-
kra, ze kterého vznikla Tělovýchovná jednota 
Jiskra Havlíčkův Brod.

V září roku 1991 byl slavnostní den pro Havlíč-
kobrodský šerm, kdy dostal šermírnu v nově 
postavené fotbalové tribuně, ve které probí-
hají tréninky dodnes. V tomto novodobém 
období, tj. od roku 1991 do současnosti, do-
sáhli nebo dosahují naši šermíři výborných 
výsledků. V roce 1993 Pavel Švanda 11. místo 
v celostátním žebříčku, reprezentoval ČR na 
akademickém mistrovství Evropy a na řadě 
světových turnajů. Roky 1993 až 1995 Marie 
Mafková 4. místo, r. 1996 3. místo a do r. 2002 
vždy do desátého místa v celostátním žebříč-
ku. Rok 1999 Milena Schneiderová 9. místo 
žačky a r. 2000 5. místo kadetky v celostátním 
žebříčku. Rok 2018 David Mottl 4. místo juni-
orů v celostátním žebříčku, člen reprezentace. 
Roky 2018, 2019 Anna Šimková druhé místo 
mini žákyně a v r. 2020 a 2021 druhé místo 
mladší žákyně v celostátním žebříčku. Ve ve-
teránech 2019 Petr Šimek vítěz kategorie do 
50 roků celostátního žebříčku.
V současné době trénuje oddíl Petr Šimek, 
David Mottl, Petr Adamec a Jaroslav Trouba. 
Za neuvěřitelných 65 let činnosti šermířského 
oddílu v Havlíčkově Brodě se věnovalo šermu 
přes 500 většinou mladých šermířů. Toto číslo 
je úžasné, protože stále je v Havlíčkově Brodě 
a okolí plno obyvatel, kteří netuší o činnosti 
sportovního šermu v Havlíčkově Brodě.
Na závěr si přejeme, aby se mohl oddíl 
dál pyšnit odchovanými šermíři a šermířkami 
a hlavně plnou šermírnu nadšených dětí, kte-
ré chtějí sobě a svým blízkým ukázat, že jsou 
opravdu dobří. 
 Petr Šimek

Havlíčkobrodský půlmaraton 
aneb To nejhezčí z Havlíčkova Brodu  

při jednom závodě 
V sobotu 5. září 2021 se uskutečnil již 9. roč-
ník Havlíčkobrodského půlmaratonu. Letos 
se stal zároveň veteránským mistrovstvím ČR 
v této disciplíně, proto se do Brodu sjeli borci 
prakticky ze všech koutů naší vlasti.
Startérkou a tváří závodu se tentokrát stala 
mnohonásobná Mistryně ČR a reprezentant-
ka v bězích Moira Stewartová, překvapil i její 
bratr Gerron, který se předvedl jako zpěvák 
a skladatel při hodinovém vystoupení. 
Za krásného slunečného počasí se závodu 
zúčastnilo téměř 500 závodníků a společně 
s jejich doprovodem se v areálu Plovárenské 
pohybovalo více než 1000 osob. Velmi pří-
jemná byla účast 133 dětí. Velice zábavnou 
podívanou nabídly firemní a týmové štafety – 
do závodu nastoupilo 30 týmů, zvítězila štafe-
ta BOSCH runners 1:21:44. Do hlavního závo-
du nastoupilo celkem 176 závodníků. Potěšil 
i vzrůstající zájem o městskou 5ku, která u nás 
nese název Lidový běh – celkem 64 nadšenců. 
Tento závod ovládl novoměstský atlet Dani-

el Dočkal v novém traťovém rekordu 17:35. 
Mezi dívkami byla nejrychlejší Martina Soko-
lová 22:07.
V hlavním závodě si pro celkové vítězství do-
běhl Jan Kohut z týmu Fénix Sport Blansko 
(1:12:02), který svým časem zároveň stanovil 
nový traťový rekord a zvítězil také v MČR ka-
tegorie 35–40let. Na druhém a třetím místě 
pak skončili „Běžci z Vysočiny“ Jakub Exner 
(1:13:09) a David Vaněk (1:15:05) z klubu 
SwobodaPteam Jihlava.
V ženách se nejvíce dařilo čáslavské vytrval-
kyni Janě Pilařové (1:23:57), která však nemá 
ještě veteránský věk a tak se Mistryní ČR v ka-
tegorii 40–45let stala v závodě stříbrná Denisa 
Kozáková (1:35:33) z Hvězdy Pardubice. Bron-
zový stupínek pro sebe nakonec vybojovala 
Zuzana Ernestová (1:38:16), členka týmu SK 
DOLAR HAJNICE, která se stala Mistryní ČR 
v kategorii 45–50 let.
Cenu za nejhodnotnější výkon si ale zaslouží 
Václav Valíček (vítěz kategorie 70–75 let), kte-
rý v 71 letech zaběhl půlmaratón za 1:36:15 
a v absolutním pořadí skončil na 52. mís-
tě a nechal za sebou mnoho borců, kteří by 
mohli být jeho vnuky. 
Velké díky patří všem partnerům akce včet-
ně města Havlíčkův Brod a také všem dob-
rovolníkům (na zajištění akce se podílelo cca 
70 osob), kteří skvěle pomáhali na trati, a rov-
něž všem divákům a fanouškům za výbornou 
hlasovou podporu. 
Velmi spokojený s účastí byl i manažer pořá-
dajícího spolku SPORT FACTORY TEAM 
Tomáš Nejedlý, který potvrdil, že na příští 
jubilejní 10. ročník připraví se svým týmem 
několik překvapení pro závodníky. Výborná 
je i mediální prezentace závodu, reportáž se 
objevila na ČT4 sport, v internetových TV, 
rádiových vstupech i tištěných médiích. Ter-
mín jubilejního půlmaratonu bude s největ-
ší pravděpodobností sobota 24. 9. 2022. Po 
MČR veteránů se budeme ucházet o pořádání 
Krajského přeboru v půlmaratonu. Náš cíl je 
přinést sport do centra krásného Havlíčkova 
Brodu a přivést k aktivnímu životnímu stylu 
co nejvíc dětí i jejich rodičů, proto se opět 
můžete těšit i na populární štafety, lidový běh 
a dětské závody.
Zkrátka chceme naplňovat naše moto: „Dělá-
me sport srdcem“.  
 Jiří Brychta, ředitel závodu
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Novinky v odpadovém hospodářství města
Na přelomu září a října zájemci z místní části Perknov obdrželi nádoby 
na oddělené třídění odpadů přímo v domácnosti. Polovina perknov-
ských domácností si ke své nemovitosti odvezla set nádob o objemu 
240 l pro plasty a papír. Výdej nádob probíhal u místní hasičské zbroj-
nice. Zaměstnanci technických služeb a hasiči nádoby kompletovali 
a lepili na ně samolepky se znakem města. Pracovnice ekonomického 
odboru města na místě uzavíraly smlouvy o výpůjčce nádob a pracov-
níci odboru životního prostředí opatřovali nádoby QR kódy. Všichni 
společně pomáhali občanům nakládat nádoby do jejich osobních vo-
zidel.
První svoz takto vytříděného papíru a plastů proběhne v úterý 2. listo-
padu, kdy občané umístí před nemovitost naplněné nádoby. Do konce 
roku pak svezeme separovaný odpad ještě v úterý 7. prosince. Pro ná-
sledující rok budou svozové dny uvedeny již v Jízdním řádu svozu od-
padů. Pokud si někdo z Perknovských nestihl nádoby vyzvednout, jsou 
připraveny v areálu sběrného dvora Technických služeb v Reynkově 
ulici v době od 7 do 15 hodin v pracovní dny.

Protože i v jiných částech města je o tento způsob třídění a svozu 
odpadů zájem a město chce postupně rozšířit tento systém po ce-
lém městě, bude ještě do konce letošního roku nabídnut občanům 
místních částí Šmolovy, Dolní Papšíkov a ucelené oblasti pod letištěm 
a kolem Čechovy ulice. Obyvatelé obdrží do schránek informační leták 
s dalšími pokyny pro přihlášení se ke svozu.
Další připravovanou novinkou je odpadová karta pro občany města, 
kteří budou chtít využít sběrné dvory pro uložení svého odpadu. Nyní 
se občané města prokazují občanským průkazem, ale v souvislosti 
s modernizací odpadového hospodářství města a se zaváděním ad-
resného svozu komunálního odpadu bude domácnostem vydávána 
odpadová karta, kterou se na sběrném dvoře prokáží. O výdeji odpa-
dové karty budou občané včas informováni prostřednictvím Havlíč-
kobrodských listů a webu města. 
 Připravil odbor ŽP

Termíny veřejných jednání výborů zastupitelstva města v měsíci LISTOPAD 2021

Jednání ZM se bude konat 13. 12. 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.

4. 11. Výbor pro životní prostředí 16.00 hod. MěÚ V Rámech
10. 11. Výbor pro sociální a zdravotní problematiku 15.00 hod. MěÚ V Rámech
10. 11. Výbor pro územní plán a rozvoj města 15.30 hod. MěÚ Havlíčkovo nám.
11. 11. Výbor pro školství a volnočasové aktivity 15.00 hod. MěÚ Havlíčkovo nám.
16. 11. Výbor pro cestovní ruch, média a kulturu 16.00 hod. MěÚ Havlíčkovo nám.
23. 11. Finanční výbor 15.30 hod. MěÚ V Rámech

60. Trh řemesel v Havlíčkově Brodě
Po dvouleté pauze město Havlíčkův Brod opět připravuje podzim-
ní Trh řemesel. Zájem ze strany řemeslníků je veliký, a to nás těší. 
Bohužel vzhledem k epidemiologické situaci bude možné umístit 
na Havlíčkovo a Smetanovo náměstí i přilehlé ulice menší počet 
stánků.

Omezen bude i kulturní program. Řemeslníci, další prodejci i ná-
vštěvníci trhů budou muset během akce dodržovat platná vládní 
nařízení a hygienická pravidla.

Doufáme, že se i přes tato úskalí podaří Trh řemesel uskutečnit. 
Před konáním se, prosím, na webu města www.muhb.cz ujistěte, 
že se trh opravdu koná.



8 Havlíčkobrodské listy

Informujeme






   
   

 
   

 
   
   

 
  

   
   





    
   

 
  

   
   

 
   

 
   
   

 
 

   
 
  

   
 
  










9LISTOPAD 2021

Sport

Havlíčkův Brod hostil Evropský pohár
Sezona stolních tenistů běží na plné obrátky a do havlíč-
kobrodské Birrel Arény mohou znovu i diváci. HB Ostrov 
Havlíčkův Brod vstoupil do nové sezony více než úspěš-
ně. Extraligový A tým, který obhajuje mistrovský titul 
z loňského roku, je po čtyřech kolech bez ztráty bodu 
v čele průběžné tabulky se skóre 12:1.  
V ligových soutěžích letos HB Ostrov reprezentuje cel-
kem pět kolektivů, včetně dvou nově vytvořených druž-
stev žen. Stoprocentně úspěšné jsou ve svých ligových 
soutěžích všechny týmy mužů HB Ostrov (“béčko“ – 
1. liga), “céčko“ HB Ostrov (2. liga – skupina B) i “déčko“ 
HB Ostrov (3. liga – skupina C). Stolní tenistky HB Ostrov 
si v premiérové sezoně vedou se střídavými úspěchy.
Čtyři medaile přivezli havlíčkobrodští stolní tenisté z mi-
strovství České republiky v Havířově. Bronzové medaile 
v Havířově vybojovali Dmitrij Prokopcov a Tomáš Tregler 
ve dvouhře mužů, stejný kov si na krk pověsil ve dvouhře 
mužů do 21 let i Radek Skála. Zlato pak vybojovala dvoji-
ce Michal Obešlo – Radek Skála ve čtyřhře mužů. 
Po třech startech v Lize mistrů si HB Ostrov s krátkou 
přestávkou opět zahraje evropské poháry. Tentokrát to 
bude druhá nejvýznamnější klubová soutěže v Evropě 
– Europe Cup. Jedna ze skupin první fáze této evropské 
soutěže se uskutečnila v havlíčkobrodské Birrel Aréně na 
konci října (hrálo se po uzávěrce tohoto vydání).

Úspěšná výprava brodských šermířů na 
mistrovství republiky

Poslední zářijový víkend byl svátkem příznivců sportovní-
ho šermu. V těchto dnech proběhlo v Liberci Mistroství 
ČR v šermu, na kterém nechyběli ani havlíčkobrodští 
šermíři. V kategorii mladších žákyň obhájila titul vice-
mistr České republiky Anna Šimková, která jedinou po-
rážku zaznamenala až ve finále s rivalkou z Bystřice nad 
Perštejnem Kateřinou Ilekovou. Ve stejné kategorii mile 
překvapila Gabriela Adamcová, která se probojovala 
do finálové osmičky a umístila se na konečném šestém 
místě. V kategorii seniorů se do finálové osmičky dostal 
David Mottl, který nakonec skončil na sedmém místě. 
V kategorii žákyň soutěžila Marie Doležalová, která se 
umístila na konečném devatenáctém místě.

Devět medailí z MČR v zápase
V Třinci se na začátku října konalo mistrovství České re-
publiky v zápase řecko-římském starších žáků a juniorů. 
Sjelo se tam celkem 108 závodníků z 18 oddílů. Broďáci 
předvedli velmi pěkná a kvalitní utkání. Celkem vybo-
jovali čtyři mistrovské tituly, dvě stříbrné a tři bronzové 
medaile. Titul mistr České republiky získal v kategorii 
starších žáků Václav Satrapa a v kategorii juniorů Matěj 
Zvolánek, Michal Zelenka a Marcel Albini.

Michal Prášek zlatý a stříbrný  
na Podzimní ceně Brna

Havlíčkobrodský motocyklový závodník Michal Prášek 
startoval na začátku října na svém oblíbeném Masa-
rykově okruhu na Podzimní ceně Brna. Šlo o poslední 
letošní závodní víkend, což bylo vidět i na našlapaných 
startovních listinách. Do prvního závodu odstartoval 
Prášek z prvního místa a po slušném startu do první 
zatáčky najížděl druhý. „Hodně se zrychlovalo, jel jsem 

celý závod 2:05 na kolo, v předposledním kole dokonce 
2:04. Ve čtvrtém kole jsem předjel Karla Peška a vedoucí 
pozici jsem už udržel do konce závodu a dojel jsem tak 
pro vítězství,“ říká Prášek.
Na druhý závod se ochladilo, a tak Prášek zariskoval, zvo-
lil měkkou zadní pneumatiku, a proto musel gumy mi-
nimálně do půlky závodu šetřit. „Start do závodu jsem 
měl na mě dobrý a do první zatáčky najížděl za Karlem 
Peškem. Oba jsme jeli hodně vlažné tempo. Dobře jsme 
věděli, že potřebujeme mít zadní gumu na závěr závo-
du v co nejlepší kondici. Bohužel při předjíždění jezdců 
o kolo zpět po polovině závodu jsem je nedokázal před-
jet tak rychle jako Karel, který si tím udělal náskok a zá-
vod vyhrál,“ popsal stříbrný Prášek.
V průběhu závodního víkendu Prášek také převzal cenu 
za první místo šampionátu CAMS za rok 2020.

První ročník Posázavského běhu  
zakončil atletickou sezónu

Za slunečného a lehce mrazivého počasí hostil Havlíč-
kův Brod druhou říjnovou sobotu další kolo Běžeckého 
poháru mládeže 2021. Pod názvem Posázavský běh jej 
jako poslední letošní domácí závod uspořádal v parku 
Budoucnost atletický oddíl TJ Jiskra HB za vydatné po-
moci četných dobrovolníků z řad členů oddílu, rodičů 
či dalších přátel brodské atletiky.
Závod přinesl domácímu oddílu i několik medailových 
umístění. V kategorii mladších žákyň slavila vítězství 
Adéla Karasová, třetí byla Amálie Bártíková. Kategorii 
starších žákyň opanovala Alžběta Karlová. Chlapcům se 
sice medaile nevydařila, ale čtvrté a páté místo v nabi-
té konkurenci mladších žáků pro Filipa Korečka a Dana 
Nováka dává příslib úspěchu v budoucnu. Všem atletům 
TJ Jiskra gratulujeme k letošním výsledkům a těšíme se 
na příští sezónu!

Hrošíci i kadeti slaví titul mistra ČR
Ve finále Superligy kadetů v softbale se utkalo šest týmů 
včetně havlíčkobrodských Hrochů. Ti se během tříden-
ního klání postupně střetli se všemi soupeři a dva nej-
lepší týmy následně postoupily do finálového zápasu. 
Prvního soupeře Snails Kunovice porazili po tuhém boji 
1:0, když skórovali až v dohrávce zápasu. Poté nastoupili 
proti Žralokům z Ledenic a výsledkem byla další těsná 
výhra 2:1. Na závěr dne se ještě střetli ve večerním zá-
pase s domácími Beavers Chomutov a do třetice slavili 
výhru, tentokrát 7:1. Vzhledem k ostatním výsledkům 
získali Hroši jistotu postupu do finálového zápasu už 
před dalšími zápasy. Klíčoví hráči tak dostali volno, i tak 
Hroši přidali další výhru s Joudrs Praha 15:0 a teprve 
v posledním zápase skupiny poprvé a naposled prohráli 
s Kostelcem n. O. 0:2.
Finálovým soupeřem Hrochů se stal jejich první soupeř 
na mistrovství, celek Kunovic. Opět to byl souboj dvou 
nejlepších nadhazovačů turnaje a vítězně z něj i podru-
hé vyšel brodský Matěj Macas. Hroši šli do vedení hned 
v první směně, zásluhou skórujícího Ondřeje Zborovské-
ho, kterého poslal pro úvodní bod svým odpalem Matěj 
Macas. Ve druhé směně po dlouhém odpalu zvýšil na 
2:0 Rosťa Prášek. Už do tříbodového náskoku šli Hroši ve 
třetí směně, když Ondřej Zborovský zaznamenal dlouhý 
homerun. Kunovice sice svým jediným odpalem v zápa-

se, který rovněž skončil za plotem, snížily na 3:1, více jim 
ale Hroši v čele s Matějem Macasem nedovolili a po zá-
sluze slavili další titul mistra republiky. Ondřej Zborovský 
byl navíc vyhlášen nejlepším pálkařem mistrovství.
Velký úspěch zaznamenali i Hrošíci, kteří v prostředí do-
mácí Hippos arény vybojovali titul mistrů ČR do devíti 
let. Ve finálovém turnaji se střetlo osm týmů a hrál se 
zároveň jako Memoriál Karla Švece. V boji o mistrovský 
titul se domácí Hrošíci střetli s Pardubicemi a od začátku 
se hrálo podle jejich not. Neprostupná obrana nedovo-
lila v prvních pěti směnách soupeři ani bod, a naopak 
v útoku Broďáci dostali Pardubice pod obrovský tlak. 
Skóre zápasu neustále narůstalo a před poslední smě-
nou vedli Hrošíci 18:0. Teprve v posledním útoku se 
i Pardubicím podařilo skórovat a upravily konečné skóre 
na 18:4. Pro brodský klub jde o jediný titul, který zatím 
Hrochům v bohaté sbírce chyběl.

Zlaté žně BM Fitness na MČR
BM Fitness na letošním Mistrovství České republiky do-
sáhl na dosud nezískanou trofej. Po téměř deseti letech 
existence konečně získal zlato v nejprestižnější seniorské 
kategorii. Svěřenkyně Andrey Králové sestavu s názvem 
Tango předvedly bez chyby a radovaly se z vítězství. 
„Jsem pyšná, že holky ukázaly, co v nich je a po čtyřech 
letech se nemusely spokojit s ničím jiným než zlatou me-
dailí,“ komentuje dojatá trenérka.
Juniorský tým nezůstal pozadu. Dívky, které cvičí na 
skladbu Black Velvet, se také staly mistryněmi republiky. 
Po covidové pauze tak navázaly na úspěch z mistrovství 
světa 2019, které také vyhrály. „Jsem na ně moc pyšná, 
jsou neskutečně pilné a svědomité. Snad se budeme 
moci utkat i s ruskými týmy na listopadovém mistrovství 
světa,“ doufá trenérka Lucie Zelenková.
Možnost nominovat se na světový šampionát bude mít 
letos poprvé i kadetský tým pod vedením trenérek Bo-
ženy Čapkové a Anny Rázlové. Kadetky to neměly v pří-
pravě na MČR vůbec jednoduché. Těsně před vypuk-
nutím závodní horečky jedna ze závodnic onemocněla 
a nahradit ji nebylo vůbec snadné. Našt ěstí vše dobře 
dopadlo, a i přes veškeré komplikace dívky vybojovaly 
stříbrné medaile.
Nejmladší věková kategorie 8–10 let závodila na premi-
érovém závodě s názvem Republikové finále o pohár 
Jitky Poláškové. Tým Kytiček trenérek Boženy Čapkové 
a Sabiny Salivarové na něm získal zlaté medaile a doplnil 
tak veleúspěšné tažení celého klubu.
BM fitness letos nemělo svá želízka v ohni pouze ve 
stepových kategoriích, ale i v poměrně nové kategorii 
performance. Sestava s názvem Iluzionistky získala v do-
spělé kategorii v Praze sedmé místo.
Šéftrenérka Božena Čapková chválí: „Chci říct jedno 
velké díky! Všem závodnicím, trenérkám i rodičům 
z BM Fitness. Byl to opravdu náročný rok a MČR byl zá-
vod, ke kterému jsme všichni směřovali a na který jsme 
makali. Věříme, že se v listopadu uskuteční po dvouleté 
pauze i mistrovství světa, které se má konat ve Francii 
a budeme tak moci reprezentovat nejenom naše město, 
ale celou republiku.“
 
 Stránku připravil Ondřej Rázl
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Slovo zastupitele

Vážení spoluobčané,
po delší době mám možnost 
v Havlíčkobrodských listech se 
s Vámi v rubrice „Slovo zastupite-
le“ podělit o některé moje úvahy. 
Ještě včera dopoledne jsem nevě-
děl jaké téma, nejlépe aktuální, by 
bylo vhodné. Následně odpoled-

ne jsem na radnici „moderoval“ 
společné jednání a veřejné pro-
jednávání změny územního plánu 
Havlíčkova Brodu č. 10 týkající se 
uvažované nové trasy komunikace 
části severovýchodního segmen-
tu obchvatu města (od křižovatky 
s Chotěbořskou silnicí, kolem TS, 
přes část garážové kolonie u Cih-
láře až po napojení na silnici I/38 
zakončené velkou okružní křižo-
vatkou u hřbitova). Procesu veřej-
ného projednávání, které trvalo 
více než 3 hodiny, se zúčastnilo na 
40 občanů, většinou majitelů do-
tčených garáží, které jsou situo-
vány v předpokládané nové trase 
severního obchvatu. Přiznám se, 
že jednání pro mne moc příjem-
né nebylo… Jako politici býváme 
raději v rolích komentátorů pozi-
tivních zpráv, ale občas musíme 
oznamovat i zprávy méně dobré 
či nepříjemné. Informace o kolizi 
uvažované potřebné obchvatové 
silnice s majetky (garážemi) spo-
luobčanů bylo včera právě tou 
méně příjemnou záležitostí a nic 
na tom nemění ani skutečnost, že 
jde o veřejně prospěšnou stavbu 

připravovanou státem, který má 
nástroje nahrazující a kompen-
zující praktické újmy vlastníkům 
nemovitostí. Neočekával jsem, 
že projednávání bude probíhat 
příjemnou formou milé diskuse. 
V  zasedací místnosti městského 
úřadu byla atmosféra opravdu 
elektrizující a plná emocí i s drob-
nými invektivami. Přesto však 
musím konstatovat, že se diskuse 
vedla korektně a slušně. Z řad ob-
čanů byly zaznamenány i některé 
vstřícné podněty, kterými se bu-
deme ve vedení města následně 
zabývat. Za mne bych osobně 
chtěl občanům a zejména maji-
telům dotčených garáží, kteří na 
veřejné projednávání změny ÚP 
č. 10 přišli opravdu poděkovat 
za kultivovanou rozpravu, byť si 
jsem vědom, že nadřeknuté vy-
místění jejich nemovitostí (byť 
s kompenzací újmy) je věcí velmi 
nepříjemnou. Dopravní experti 
a inženýři ve službách Ředitelství 
silnic a dálnic dlouho a zodpověd-
ně zvažovali technické provedení 
výše popsané komunikace, včetně 
variantního uspořádání. Po všech 

zvažovaných možnostech nako-
nec doporučili právě tuto trasu, 
jež protne garážovou kolonii. Nut-
no podotknout, jak včera z úst zá-
stupce ŘSD zaznělo, půjde o stav-
bu, která by měla být zahájena 
(pokud vše bude připraveno) cca 
v roce 2028, a to v souvislosti se 
stavbou jihozápadního segmen-
tu obchvatu (Šmolovy – Selská 
jizba). Bez potřebného přelože-
ní severní koncovky východního 
segmentu i s mimoúrovňovým 
křížením se silnicí na Chotěboř, 
by totiž odklonění tranzitní do-
pravy mimo centrum města (po 
dokončení jihozápadní trasy) bylo 
z hlediska funkčního prakticky de-
gradováno, čímž by utrpělo i tolik 
preferované a trvale požadované 
zklidnění vnitřní dopravy v Hav-
líčkově Brodě. Takže ještě jednou 
děkuji všem, kteří na veřejném 
projednávání změny územního 
plánu přišli a korektně prezento-
vali svůj názor. Věřím, že mnohé 
z vyřčených podnětů bude nako-
nec uplatněno.
 Libor Honzárek
 zastupitel za TOP 09

Pozor na podvodníky nabízející investice do kryptoměny

Kriminalisté vyzývají občany k obezřetnosti  
při finančních transakcích

V současné době prověřují jihlavští kriminalisté případy, které mají 
společného jmenovatele v podobě původního záměru podvedených 
zhodnotit své finance prostřednictvím investice do kryptoměny. Ani 
jeden z těchto případů neskončil ziskem, ale naopak velkou finanč-
ní ztrátou. Kriminalisté by chtěli vyzvat občany k větší obezřetnosti 
a připomenout jim, že je nutné být opatrný a dodržovat při finančních 
transakcích zásady, které zajistí jejich penězům větší bezpečnost.
Obětí podvodníka se stala žena, která na počátku zareagovala na in-
zerát na sociální síti nabízející rychlý výdělek investováním do krypto-
měn. Inzerát otevřela a prošla si informace, včetně odkazů. Následně 
ji telefonicky kontaktovala osoba, která s ní začala plánované investice 
probírat. Žena měla zaplatit určitý vklad a podvodník ji vyzval k na-
instalování aplikace, což žena udělala. Prostřednictvím aplikace ale 
zpřístupnila údaje cizímu člověku, umožnila mu přístup do svého in-
ternetového bankovnictví a ten toho patřičně využil. Svoji chybu si 
žena uvědomila, když při kontrole účtu zjistila, že jí chybí desítky tisíc 
korun.
O daleko větší částku, v řádu několika stovek tisíc korun, přišel muž, 
kterého na počátku jeho případu kontaktovala osoba na sociální síti. 
Nabídla opět možnost investice do kryptoměny a za tímto účelem 
požadovala zaslání údajů, čemuž muž vyhověl. Po několika dnech ho 
telefonicky kontaktovala jiná osoba. Následovala opět výzva k nain-
stalování aplikace se zdůvodněním, že je to nutné k praktické ukázce 
nákupu bitcoinů. Muž poslechl a umožnil tak dálkový přístup k počíta-
či podvodníkovi, který získal přihlašovací údaje do internetového ban-
kovnictví, a na konci toho všeho byla pro podvedeného muže velká 
finanční ztráta. O část peněz přišel už při transakcích zdůvodněných 
jako nákup bitcoinů a další mu pachatel z účtu odčerpal.
Oba případy prověřují kriminalisté oddělení hospodářské kriminality, 
a to jako spáchání trestného činu podvodu. Vzhledem k výši škody 
hrozí v prvním případě pachateli za spáchaný přečin trest odnětí svo-
body až na pět let, v druhém případě lze uložit za spáchaný zločin 
pachateli trest odnětí svobody až na osm let.
Z případů, které se staly, je možné se poučit. Je třeba dbát preventiv-

ních doporučení, důkladně se seznamovat s informacemi a radami, 
které souvisejí se zajištěním bezpečnosti, a hlavně být sám obezřetný 
a nedávat pachatelům příležitost ke spáchání trestného činu.
 Martin Hron
 Krajské ředitelství Policie kraje Vysočina 

Pro naše bezpečí
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Inzerce

Nová moderní terénní sociální služba 

Náš Slunovrat 
Náš Slunovrat poskytuje služby 
komplexní podpory asistovaného života 
pro seniory, dlouhodobě nemocné, 
osamělé i osoby se zdravotním 

postižením. Pomáháme jim žít plnohodnotný a důstojný život 
v bezpečí jejich domova. 

Klienty podporujeme v 
běžném životě, pomáháme 
jim řešit každodenní starosti, 
nemusí se obávat pocitu 
samoty ani bezmoci. 
V případě náhlých situací se 
nemusí bát o svůj život. 
Pokud se dostanou do potíží, stisknutím jediného tlačítka si 
mohou přivolat pomoc. Kdykoli a odkudkoli. 

Další informace naleznete na webových 
stránkách www.nas-slunovrat.cz. Při 
zadání slevového kódu NSHK získáte balíček 
Standard zdarma. Neváhejte nás tedy 
kontaktovat na info@nas-slunovrat.cz nebo 

na telefonním čísle 228 224 923. 

+ 42424 0 73737 1 216 64646 7+ 420 731 216 647+ 42424 0 77777 4747 911 581+ 420 774 911 581

Nechchc te si od násNechte si od nás ZDZDZ ADAD RMAMAMZDARMA porarar didid tporadit 
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Inzerce

Nabízíme pacientům léčbu v domácím 
prostředí i paliativní péčí

Ještě stále není v dostatečném povědomí 
zdravotní služba, která umožňuje pacien-
tům některé potíže, společně se zdravotní 
sestrou, překonat doma. Taková služba ale 
v České republice existuje a má již bohatou 
historii. Domácí zdravotní péče je určena pro 
krátkodobé i dlouhodobé ošetření zdravotní 
sestrou, pro klienty všech věkových katego-
rií, jejichž zdravotní stav nevyžaduje nemoc-
niční péči a mohou být léčeni v domácím 
prostředí. Tuto službu poskytují zdravotní 
sestry, které splňují kvalifikační předpoklady 

pro samostatnou práci bez dohledu. Služba 
je poskytována na základě indikace (Poukaz 
DP) praktického lékaře pro dospělé, praktic-
kého lékaře pro děti a dorost a nebo ošet-
řujícího lékaře při propuštění z nemocnice. 
V takovém případě je služba hrazena ze zdra-
votního pojištění a klient nic neplatí. Může 
využít i možnosti přímé platby nebo si službu 
nakombinovat.
V domácím prostředí lze provádět i výkony, 
které se zdají jako doma neproveditelné. 
Kromě základních úkonů, např. odběry krve, 
převazy defektů a pooperačních ran, extrak-
ce stehů, péče o stomii, péče o permanent-
ní močové katétry, včetně jejich výměny, 
sesterské rehabilitaci atd. lze doma pečovat 
i o klienty s tracheostomickou kanylou, závis-
lé na kyslíku, klienty na peritoneální dialýze 
a na umělé plicní ventilaci. Nově lze v domá-
cím prostředí provádět i hemodialýzu. Klienti 
profitují z možnosti zůstat doma a nechat se 
ošetřit tam, kde jim je nejlépe. To má sa-
mozřejmě velmi dobrý vliv na psychiku, je 

ve svém vlastním sociálním prostředí, mezi 
blízkými, a tím se lépe hojí a uzdravuje. Zkra-
cuje se tak i délka hospitalizace, v některých 
případech se lze celé hospitalizaci vyhnout. 
Výhodou je rovněž ekonomické hledisko, 
tzn. domácí zdravotní péče je levnější než 
hospitalizace. 
Nutno zmínit i paliativní péči, kterou posky-
tují zkušené paliativní sestry a umožňují ne-
vyléčitelně nemocným důstojný odchod. 
V Havlíčkově Brodě a širokém okolí v Kraji 
Vysočiny působí agentura ProCare Medical 
s.r.o., která je schopna zajistit veškeré výše 
zmíněné výkony. 
Věnovat se Vám bude tým ProCare:
ProCare Medical, s.r.o., 
Pobočka Přibyslav
Bechyňovo náměstí 7
582 22 Přibyslav
Hotline: 602 533 109
E-mail: procare@procare.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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Jaroslav Švanda

Představovat pana Jaroslava Švandu pravidelným čtenářům novin je té-
měř zbytečné. Havlíčkobrodský rodák spjal svůj život se zdejším regionem 
a kariérou žurnalisty. A zajímavých zážitků nasbíral tolik, že by vydaly spíše 
na knihu, než na článek.

Psát začal pan Švanda již na gymnáziu, které studoval v Brodě. „Měl jsem 
vždycky dobré slohovky. Ale literární ambice jsem neměl, lákala mě spíš 
novinařina. Takže už na gymplu jsem psal pro Mladou frontu.“ Po gymná-
ziu studoval dálkově ekonomku a dál psal do Mladé fronty. Po roce 1969 
nastoupil na finanční úřad. Nakonec zakotvil v Cestě Vysočinou. Tady si vy-
zkoušel psaní o všech možných tématech a oborech: „Museli jsme zvládat 
všechno, jeden den se psalo o kultuře a druhý zase o zemědělství.“ V roce 
1995 byl založen Havlíčkobrodský deník. A do něj pan Švanda hned na za-
čátku nastoupil. „Byl to první deník, který se věnoval jen Havlíčkobrodsku. 
Předtím tu byly akorát týdeníky. Na začátku jsme měli náklad i čtyři a půl 
tisíce denně,“ přibližuje začátky dnes již zaběhlého periodika.
Během kariéry zažil i mnoho vtipných situací. „Psal jsem o divadelní hře, 
ve které jedna herečka ztvárnila kolombínu. Dával jsem si opravdu pozor, 
abych to všude napsal správně, přesto pod fotkou vyšel popisek, kde jsem 
tvrdil, že herečka hraje konkubínu. Ale mohl to být taky vtip sazečů,“ po-
dotýká pan Švanda. „Nebo jsem jednou místo sicilská Messina napsal si-
biřská Messina. Ale i s kolegy jsem si užil legraci. Kolega Svoboda napsal 
článek s titulkem ‚Pelhřimovské štětky do celého světa‘. Podotýkám jen, že 
to byl článek o kartáčovnách,“ přidává pan Švanda k dobru další veselou 
historku.
Novinařina prošla za posledních pár desítek let velkým vývojem. V digitál-
ní době jsme se všemi spojeni během okamžiku, dřív to však bylo o dost 
komplikovanější. „Nebylo to jen tak, všechno jsem si dělal sám, včetně fo-
tografií. Ty jsem navíc musel dopravit do redakce, takže jsme je třeba po-
sílali za drobnou úplatu přes řidiče autobusu. A články jsem někdy diktoval 
kolegyni po telefonu. Nebo se používal dálnopis. Ale to mladá generace už 
nemůže vůbec znát,“ směje se.
Za největší novinářský úspěch považuje případy, kdy Česká tisková kan-
celář převzala jeho článek. Zároveň si velmi váží toho, že díky novinařině 
nejenže výborně zná Vysočinu i Českou republiku, ale procestoval značnou 
část světa. Ne vždy to však byly příjemné zážitky. „Viděl jsem válku v Ju-
goslávii v roce 1993. To bylo hrozné, strašný zážitek. Od té doby kdykoliv 

se řekne válka, běhá mi mráz po zádech.“ Pan Švanda popisuje i zážitek, 
který byl běžné populaci zpřístupněn teprve nedávno: „Dva a půl roku po 
výbuchu jsem byl v Černobylu. Viděl jsem tam opuštěné domy, zrezlá auta 
nebo peřiny visící z oken, protože lidé doufali, že se brzy vrátí a domovy 
opouštěli na rychlo.“ Díky svému povolání navíc potkal mnoho známých 
osobností: „Viděl jsem všechny prezidenty a s Jarmilou Kratochvílovou 
jsem dělal rozhovor, ještě když byla šičkou v Golčově Jeníkově.“
A dostal se pan Švanda někdy do úzkých, protože napsal článek, který se 
někomu nelíbil? „Já myslím, že ne. Ono nikdy nemůžete psát takzvaně na 
plnou pusu, protože by to nebylo vyvážené. Vždy musíte dát prostor obě-
ma stranám a sám zůstat nezaujatý,“ vysvětluje svou zásadu.

Novinářským vzorem pana Švandy je hlavně Karel Havlíček Borovský. 
„Možná to na někoho může působit zvláštně, ale on byl prostě opravdu 
výborný novinář. Mám pocit, že je nedoceněný, že se vlastně moc nehodí 
žádnému režimu a je pořád docela opomíjený.“ Doma má sbírku jeho knih 
i materiálů o něm napsaných. Ovšem knihy o Havlíčkovi nejsou to jediné, 
co pan Švanda čte. „Obecně dávám přednost spíše tištěnému textu před 
rádiem nebo televizí. A čtu rád všechno možné, mám rád třeba povídky 
současných českých autorů.“ Volný čas však tráví rád i jinými zálibami než 
čtením: „Jsem celoživotní cyklista, kolo mě moc baví. No a z práce mi zů-
stala záliba ve fotografování. Mám taky velkou sbírku propisek, je jich ně-
kolik tisíc. Ale kam to má člověk pak dávat,“ krčí s úsměvem rameny. 
Nezbývá než popřát pan Švandovi spoustu bezpečně ujetých kilometrů 
a zajímavých knih ke čtení.
 Tereza Exnerová
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Společenská rubrika, křížovka

Brodská miminka  
narozená od 23. 9. do 19. 10. 2021

23. 9. Frankovičová Tamara, Hurtová Adrianna, 
Uttendorfská Ella • 25. 9. Brych Šimon • 26. 9. Bdžoch 
Sebastian Ján • 27. 9. Bláhová Jasmína, Chomenko-
vá Nikol, Vaňkát Roman • 29. 9. Doboš Filip, Müller 
Radek • 30. 9. Nožka Matěj • 1. 10. Hojerová Nikol, 
Kučírková Anna • 3. 10. Beránková Gabriela • 5. 10. 
Oberreiterová Natálie, Vydrář Josef, Zápeca Ondřej 
• 6. 10. Naumov Daniel, Rudolfová Apolena • 11. 10. 
Naňák Tadeáš • 13. 10. Karel Václav • 17. 10. Zajíc 
František • 19. 10. Ostrovský Milan

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

3. 9. 2021
• Marek Műller, Chotěboř – Pavla Boháčová, HB
4. 9. 2021
• Jiří Životský, Jihlava – Pavlína Zemanová, Jihlava
• Martin Šišák, HB – Magda Venzhöferová, HB
10. 9. 2021
• Milan Adamec, Skorkov – Tereza Vojtíšková, 
Skorkov
• Jan Švec, Lípa – Petra 
Kudrnová, Nová Ves 
u Světlé
11. 9. 2021
• Jaroslav Křížek, Hube-
nov – Iveta Moravcová, 
Jihlava
• Michal Říha, HB-Mírov-
ka – Lenka Netopilíková, 
HB-Mírovka
17. 9. 2021
• Ondřej Němec, Čeláko-
vice – Helena Krumplo-
vá, Praha 10
18. 9. 2021
• Jaromír Nechvátal, 
Věžnice – Eva Polzerová, 
Jihlava
• Jiří Semrád, HB – Kate-
řina Vampolová, HB

• Tomáš Sobotka, Dolní Krupá – Alena Zwetzová, HB
• Miroslav Šimon, Jeřišno – Jana Rytnauerová, HB
21. 9. 2021
• Vladimír Pekař, HB – Štefánia Šimonová, HB
25. 9. 2021
• Artur Hejkal, HB – Lucie Hložková, HB
• Jakub Řezníček, Habry – Eliška Blažková, Sázavka

Celkem bylo uzavřeno 26 sňatků.

Latinské přísloví: „Nevědomost...“. Dokončení v tajence.

Správné znění tajenky z čísla 10/2021: Ti, kdo závidí, strádají.
Správnou odpověď ze 40 došlých vylosoval starosta Jan Tecl.
Výherkyní se stává Věra Mašková.
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. 

Inzerce
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Od každého trochu
Cihla k cihle: Nejzdařilejší stavbu s designovým obloukem 

postavili žáci z Havlíčkova Brodu
Devatenáct dvoučlenných týmů žáků základních škol z celé Vysočiny 
v polovině října v Novém Městě na Moravě stavělo designové klenby. 
Takové bylo zadání 4. ročníku soutěže Cihla k cihle. Stovky cihliček tak 
pod rukama dětí dávaly tvar originálním objektům, které následně po-
suzovala odborná porota. Nejkreativnější design stavby, čistota a pre-
ciznost provedení letos vynesly vítězství tandemu Tadeáš Siwek a Petr 
Skála ze ZŠ Havlíčkův Brod, Štáflova.
„Pro zadání letošní soutěže byla záměrně vybrána klenba. Už příroda 
nám dává následováníhodné příklady, klenba spojuje historii lidstva, 
je základním stavebním prvkem,“ vysvětluje důvody pro výběr sta-
vebního objektu Miloň Marek ze Střední odborné školy Nové Město 
na Moravě. Tři a půl hodiny intenzivního stavění absolvovalo celkem 
38 dětí, z toho 17 dívek. Jejich zájem o stavební obory není překva-
pivý, řada z nich má už na základní škole zájem v budoucnu studovat 
například architekturu nebo stavební design. I tyto obory nabízí hned 
několik středních škol zřizovaných Krajem Vysočina. 
Výsledky letošního ročníku soutěže Cihla k cihle:

Tadeáš Siwek, Petr Skála, ZŠ Havlíčkův Brod, Štáflova1. 
Jana Zbytovská, Michal Šafr, ZŠ a MŠ Jimramov2. 
Magdaléna Drlíčková, Sára Zemanová, ZŠ Žďár nad Sázavou, Šver-3. 
mova

„Není vyloučeno, že bych v budoucnu rád navrhoval moderní domy, 
asi by mě to i bavilo. Mám ale ještě dva roky na to, abych se rozmyslel, 
která střední škola je pro mě ta pravá,“ říká letošní nejúspěšnější stavi-
tel Tadeáš Siwek. Jeho týmový kolega Petr Skála přiznává, že o staveb-
ní škole v budoucnu neuvažuje, a to i přesto, že ho malé cihličky baví. 
Oba členové vítězného týmu se shodli na tom, že svou stavbu nechají 
BEZEJMENNOU. 
Speciální cenu studentské firmy A design Nové Město na Moravě – 
profesionální focení – získaly Markéta Procházková a Lucie Marešová 
ze ZŠ Havlíčkův Brod, Nuselská.
 Zdroj: www.kr-vysocina.cz

Město Havlíčkův Brod získalo ocenění Architekt obci 2021
Spolupráce architekta Aleše Buriana a města Havlíčkův Brod byla od-
měněna cenou Architekt obci 2021. Slavnostní vyhlášení výsledků 
třináctého ročníku soutěže proběhlo 21. září 2021 na veletrhu FOR 
ARCH, PVA EXPO PRAHA v Letňanech. 
Cenu Architekt obci 2021 získal architekt Aleš Burian za dlouhodobou 
profesionální práci pro rozvoj města Havlíčkova Brodu, především pak 
kultivaci veřejných prostranství. 
„Jeho působení započalo v Havlíčkově Brodě již v roce 2004. Veřejný 
prostor se od té doby dočkal realizace nových kvalitních přírodních 
povrchů, nového mobiliáře a vodních prvků, úpravy parku v bezpro-
střední návaznosti na historické centrum i nového dopravního uspo-
řádání průjezdu centrem a optimalizace parkování. Za zmínku stojí 
i odvážné rozhodnutí k odstranění panelového domu z historické zá-
stavby města, které je u nás v současné době ojedinělé. Dlouhodobá 
spolupráce a kultivace veřejných prostranství vytváří podmínky pro 
posílení vztahu obyvatel a návštěvníků Havlíčkova Brodu k městu sa-
motnému, ale též výrazně podporuje další funkce centra. Synergicky 

jsou do společenského života zapojovány akce kulturně společenské-
ho charakteru, což prokazatelně přispělo k oživení náměstí, které se 
stalo pro občany hojně navštěvovaným centrálním prostorem. Obli-
bu našla také mobilní dřevěná sezónní scéna. Všemi těmito úpravami 
se zároveň následně zlepšila i atraktivita centra pro rozvoj obchodu 
a podnikání. Činnost architekta obsáhla v průběhu let i realizaci dal-
ších záměrů města, jako např. rekonstrukci budovy Staré radnice, kte-
rá slouží jako významný objekt s kulturním potenciálem pro pořádání 
výstav, koncertů a dalších kulturních akcí v jedinečném historickém 
prostředí,“ shrnuli odůvodnění svého rozhodnutí členové poroty.
Cenu převzal místostarosta města Libor Honzárek, který dodal, že 
podle jeho názoru je podstatou dobré spolupráce mezi obcí, architek-
tem, ale třeba i památkáři a občany konstruktivní diskuse. 
Vypisovateli soutěže jsou Ministerstvo pro místní rozvoj, Svaz měst 
a obcí ČR, Česká komora architektů, Asociace pro urbanismus a územ-
ní plánování, časopis Moderní obec a ABF, a.s.

Tadeáš Siwek a Petr Skála. Foto: Kraj Vysočina
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Parlamentní volby na Vysočině
Voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republice se 
8. a 9. října 2021 zúčastnilo 68,93 % oprávněných voličů z Kraje Vy-
sočina, kteří přišli odevzdat hlas do 1 139 volebních okrsků. Vysočina 
si tak připsala druhou nejvyšší účast u voleb hned po Praze. Ostatně, 
volební účast u minulých parlamentních voleb na Vysočině vždy pře-
kročila 60 %, tedy až na rok 2002, kdy na Vysočině dorazilo „pouze“ 
58 % voličů.
„Za klidný průběh voleb patří díky organizátorům, primátorce, starost-
kám i starostům, tajemníkům obecních úřadů, členkám i členům okrs-
kových volebních komisí i komisí pro zvláštní způsob hlasování. Ve fini-
ši pak výsledky opět naprosto profesionálně a se zkušeností zpracoval 
tým Českého statistického úřadu. Poděkování za přípravu a zajištění 
průběhu voleb ve standardním režimu i na drive-in stanovištích pa-
tří organizační skupině Krajského úřadu Kraje Vysočina, ale i Armádě 
České republiky, Policii České republiky i všem zapojeným městským 
policiím,“ řekl ředitel krajského úřadu Zdeněk Kadlec.
Prostřednictvím drive-in stanovišť letos hlasovalo 87 voličů, z toho 10 
v Havlíčkově Brodě. Celkem 34 osob v karanténě nebo izolaci kvůli 
koronaviru požádalo v Kraji Vysočina o možnost hlasovat do zvláštní 
přenosné volební schránky.
Kompletní výsledky voleb naleznete na www.volby.cz.
 Jitka Svatošová, Kraj Vysočina

Domácí turisté jezdí na Vysočinu za poznáním a relaxací
Domácím turistou na Vysočině je nejčastěji středoškolák středního 
věku, který přijíždí relaxovat a poznávat kraj. Ukazují to výsledky vý-
zkumu, který provedla Vysoká škola polytechnická v Jihlavě.

Profil tuzemského turisty sestavila Katedra cestovního ruchu Vysoké 
školy polytechnické v Jihlavě pro krajskou destinační agenturu Vyso-
čina Tourism. Vyšla přitom z dat rozsáhlého terénního výzkumu mezi 
návštěvníky regionu, který realizovala v období 2019–2020 a posbíra-
la při něm odpovědi od 1 888 domácích turistů.
„Výsledkem výzkumu je, že typickým tuzemským turistou na Vysočině 
je středoškolák s maturitou ve věku 35–49 let, který přijíždí s partne-
rem nebo partnerkou poznávat region a relaxovat. Není zde poprvé 
a hodlá se znovu vrátit,“ říká ředitelka Vysočina Tourism Oľga Köni-
gová a dodává: „Je to pro nás důležitý poznatek, se kterým budeme 
dále pracovat. Potřebujeme znát zpětnou vazbu, abychom věděli, na 
koho se máme více zaměřit při propagaci Vysočiny v oblasti cestovní-
ho ruchu.“
Z výzkumu dále vyplývá, že domácí turista nejčastěji pochází přímo 
z Vysočiny nebo pak ze sousedních krajů a Prahy. Více než polovina 
návštěvníků přijede autem ze vzdálenosti větší než sto kilometrů, stra-
vuje se v restauracích a ubytuje se jednou dvakrát, nejraději u zná-
mých nebo na své chatě či chalupě. Utratí 501 až 1 000 Kč za osobu 
a den. 
Návštěvníci si užívají zejména poznávací a pěší turistiku, což korespon-
duje s vysokým potenciálem Vysočiny v oblasti přírodního bohatství 
a památek. Informace o destinaci získávají nejvíce od příbuzných 
a známých, z facebooku a sociálních sítí nebo z webů ubytovacích 
zařízení a návštěvnických atrakcí. S kvalitou služeb na Vysočině jsou 
většinou spokojeni.
„Vysočina je turisty vnímána převážně kladně a jako bezpečná destina-
ce, což je pro udržitelný rozvoj cestovního ruchu v kraji dobrá zpráva,“ 
uzavírá Königová. Návštěvníci oceňují také výborné místní orientač-
ní značení, poskytování informací o regionu, péči o životní prostředí 
a vstřícnost místních obyvatel. 
 Zdroj foto: Vysočina Tourism

Obědy zdarma jsou letos na Vysočině k dispozici žákům  
v 56 školských zařízeních

Pět stovek dětí ze základních nebo mateřských škol bude moci letos 
dostávat obědy zdarma. Bezplatné školní stravování je na Vysočině 
nabízeno už šest let a do letošního roku jej využilo 1 895 dětí z rodin 
v hmotné nouzi „Peníze, které do regionu posílá ministerstvo práce 
a sociálních věcí, rozděluje Kraj Vysočina dle zájmu škol zapojených do 
projektu. O bezplatné obědy pro děti od tří do patnácti let mohou po-
žádat rodiny, které pobírají minimálně jedno čtvrtletí dávky v hmotné 
nouzi. Připraveny budou více než tři milióny korun. Informace o mož-
nosti stravovat se touto formou podá jak konkrétní škola, tak úřad 
práce, který musí potvrdit, zda rodina podmínky programu splňuje,“ 
popisuje radní Kraje Vysočina pro oblast sociálních věcí Jan Tourek.
 Podle jeho informací přispívají dotované obědy ke zdravému tělesné-
mu vývoji dětí i pravidelnější školní docházce. 
Nově se partnery projektu staly Kindergarten At The Castle – Mateř-
ská škola Na Hradě v Třebíči, Mateřská škola Paraplíčko Želiv nebo Zá-
kladní škola a mateřská škola Sázava.
 Dana Šálková, Krajský úřad Kraje Vysočina
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Inzerce

Řešení poruch erekce rázovou vlnou na 
Vysočině!  

 

 

 
Šťastný partnerský život nemusí skončit s prvním příznakem 

erektilní poruchy. Zavolejte anebo nás kontaktujte 
prostřednictvím e-mailu. Náš tým urologů je tu pro Vás. Moderní 

neinvazivní léčba přístrojem PiezoWave2. 

www.patientive.cz    info@patientive.cz       tel.: 771 158 211 
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TES TUJEME
NA HIV

Pro informace volejte 777 180 209 nebo pište na vysocina@rozkosbezrizika.cz

anonymně
bezplatně
bez objednání
z kapky krve z prstu
výsledek do 15 minut

KAŽDOU PRVNÍ STŘEDU V MĚSÍCI
v prostorech Oblastního spolku ČČK

Rubešovo náměstí 171, Havl. Brod, 2. patro

od 16 do 19 hodin
HAVLÍČKŮV BROD

facebook.com/RozkosbezRizikaOfficial

instagram.com/rozkosbezrizika

www.rozkosbezrizika.cz
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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
• 3. 11. 8.00–17.00 – SWAP-SHOP: Bleší trh výměnou
• 4. 11. 8.00–17.00 – SWAP-SHOP: Bleší trh výměnou
• 5. 11. 8.00–12.00 – Poradna sociálně právní
• 8. 11. 8.00–11.30 a 13.00–17.00 – Workshop: 
Základy háčkování, recyklace staré vlny (hračky, ozdoby, 
prostírání)
• 10. 11. 16.00 – Lucie Partlová: Rady jak si zkoordino-
vat svatbu
• 10. 11. 17.00 – Vztahy v rodině aneb Spokojené rodin-
né zázemí – on-line
• 12.11. 8.00–12.30 – Poradna sociálně právní
• 16. 11. 8.00–11.30 a 13.00–17.00 – Workshop: Šití 
hraček na Vánoce (recyklace oděvů)
• 19. 11. 8.00–12.30 – Poradna sociálně právní
• 26. 11. 8.00–12.30 – Poradna sociálně právní

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
• Koupím staré pohlednice, bankovky, tuzexové bony, 
militaria, vyznamenání apod. Tel. 608420808.
• Směnárna AAAValuty.cz Havlíčkův Brod je přemístěna 
od 8. 7. 2021 z OC Kaufland do OC Alej Havlíčkův Brod.

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 Floriánek. Narození květen/červen 2021.
Floriánek dostal své jméno podle patrona hasičů, protože 
to byli právě oni, kdo pomáhal s jeho vyproštěním z motoru 
auta. Je to milý, hravý kocourek, který hledá domov v byto-
vých podmínkách. Může být jako jedináček, ale i jako společ-
ník k dalšímu kocourkovi nebo kočičce.

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
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Divadélko KRÁŤA
Divadelní sál AZ Centra HB, Rubešovo náměstí 171
14. 11. 15.00 – Jak Honza krále léčil
28. 11. 15.00 – Sněhulák Sněhurák

Celostátní veřejné setkání sběratelů 
27. 11. 7.00 – Velký sál KD Ostrov

Krajská knihovna Vysočiny
1. 11. – Jiří Kalát: Egypt – víc než pyramidy, 18.00 hod. 
sál KKV. Kontakt: Ludmila Bouchnerová,  
bouchnerova@kkvysociny.cz / 569 400 494
1. 11. – 31. 12. – Rozsviť se mi hlavičko – testík pro 
děti. Vyplněné testíky mohou děti odevzdávat na od-
dělení pro děti a mládež. Na pět úspěšných soutěžících 
čeká odměna. Soutěž je určena dětem od 6 do 15 let 
(registrovaným dětským návštěvníkům KKV).  
Kontakt: detske@kkvysociny.cz, tel. 569 400 484 
Duhové hrátky – zábavná odpoledne pro děti
3. 11. 14.00–15.30 hod., 18. 11. 14.00–15.30 hod., 
29. 11. 14.00–15.30 hod. dětské oddělení.
Veškerý materiál je pro děti na dětském oddělení 
připraven, ale množství je omezeno. Kontakt:  
detske@kkvysociny.cz , tel. 569 400 484 
8. 11. – Čtenářský klub – 17.00 hod. učebna KKV. Pra-
videlné setkání s těmi, kteří rádi čtou a rádi si o knihách 
povídají. Kontakt: Jitka Jiráková, DiS., tel. 
jirakova@kkvysociny.cz, tel. 569 400 495
27. 11. – Den pro dětskou knihu. 8.00–12.00 hod. KKV. 
Pro děti i jejich rodiče bude připraven pestrý program. 
Kontakt: detske@kkvysociny.cz, tel. 569 400 484 
29. 11. – Biograf v knihovně: Hon za utopií. 18.00 hod. 
Sál KKV. Srdečný, ale zároveň brutálně upřímný film 
o pokusu jedné rodiny skutečně něco změnit ve stínu 
klimatické změny. Kontakt: Olga Wasserbauerová, 
wasserbauerova@kkvysociny.cz, tel. 569 400 494

Městské divadlo a kino Ostrov
6. 11. 15.00 – Štísko a Poupěnka
9. 11. 19.00 – Screamers
21. 11. 15.00 – Příhody včelích medvídků – Divadlo 
Krapet
24. 11. 19.00 – Kutloch aneb I muži mají své dny – 
Studio Dva 
25. 11. 19.00 – Drahá legrace – Agentura Harlekýn
11. 12. 16.00 – Míša Růžičková: Vánoční show

Galerie výtvarného umění Havlíčkův Brod
17. 9. – 5. 12. – Ondřej Sekora – Ze života hmyzu. 
Výstava ve spolupráci s Moravským zemským muzeem
do 31. 12. – „…plivni si stokrát do moře, ono se 
nezpění“ – poetické dílo Karla Havlíčka Borovského 
v ilustracích
Komentované prohlídky
• 10. 11. 17.00 – O. Sekora: Ze života nejen hmyzu, 
výstavou provede Mgr. Hana Nováková
• 24. 11. 17.00 – „…plivni si stokrát do moře, ono se 
nezpění“, výstavou provede Mgr. Daniela Růžičková
Výtvarné dílny pro dospělé
• 11. 11. 16.00 – Suché plstění – výroba plstěných 
šperků a dekorací
• 25. 11. 16.00 – Adventní věnce – vázání tradičních 
vánočních věnců

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
15. 10. až 23. 1. – Karel Havlíček v našich životech. 
Výstava o posmrtném kultu slavného novináře.
4. 11. – Co přinesl obchvat – přednáška. Výsledky 
záchranného archeologického výzkumu na stavbě jiho-
východního obchvatu Havlíčkova Brodu. 16.00 hod. sál 
Staré radnice, doc. Mgr. Petr Hrubý, Ph.D., Mgr. Jakub 
Těsnohlídek a Mgr. Alena Jindrová. 

Filmové OKO 
Klub OKO Havl. Brod, Smetanovo nám. 30,  
www.filmoveoko.cz
3. 11. 20.00 – Filmové OKO: Karel (životopisný doku-
ment Česko, 2020)
10. 11. 20.00 – Filmové OKO: Quo vadis, Aida? (drama 
Bosna a Hercegovina/Rakousko/Nizozemsko, 2020)
16. 11. 19.00 – Severská filmová noc (Kurz negativního 
myšlení, Vidíš měsíc Danieli, Řezníci)
17. 11. 20.00 – Filmové OKO: Hrana zlomu (thriller, 
horor Česko, 2021)
24. 11. 20.00 – Filmové OKO: Chyby (romantické 
drama Česko, 2021)
27. 11. 15.00 – Pohádkové OKO: Malý pán (pohádka/
loutkový Česko, 2015)

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

3. 11. – Ze Šlapanova do Okrouhličky. Odjezd vlakem 
v 9.05 hod. do Šlapanova. Trasa 10 km. Vedou: K. Prů-
šová a M. Kuhnová
6. 11. – Z Okrouhlice. Odjezd vlakem v 9.46 hod. do 
Okrouhlice. Trasa 11 km. Vedou: J. Bartoňová a M. Ku-
bová
10. 11. – Z Habrů. Odjezd busem z terminálu č. 7 
v 8.14 hod. Trasa 10 km. Vedou: M. Sedláková a J. Pí-
šová
13. 11. – Chotěboř a okolí. Odjezd vlakem v 8.03 hod. 
do Chotěboře. Trasa 12 km. Vede: A. Hladká
17. 11. – Na gulášek do Knyku. Odchod od VÚB v 
9.00 hod. do Knyku. Trasa tam a zpět 10 km. Přihlášky 
na občerstvení přijímá Míla Špačková do 7. 11. Vede: 
Míla Špačková
20. 11. – Za posledním puchýřem do Brna. Odjezd vla-
kem R v 6.01 hod. do Brna. Dále MHD č. 1 do Bystrce. 
Prezentace 7–10 hod., trasy 10–20 km. Společenské 
centrum Brno.
24. 11. – Vepřové hody v Nové Vsi. Odjezd vlakem v 
9.46 hod. do Pohledi. Trasa 9 km. Přihlášky na občerst-
vení a balíček domů přijímá Míla Špačková do 12. 11. 
Vedou: Špačkovi
27. 11. – Památníky bitev u Kolína. Odjezd vlakem R 
v 8.01 hod. do Nové Vsi s přestupem v Kolíně. Celo-
denní výlet, návrat v 17 hod. Trasa 10 km. Vedou: J. a J. 
Roseckých

Úterní vycházky (rychlostí 3 km/hod.)
2. 11. – Na ryby k Niklům. Odchod od kašny na ná-
městí v 10.00 hod. Trasa 5 km. Přihlášky na občerstvení 
přijímá Míla Špačková do 22. 10. Vede: Míla Špačková
9. 11. – Údolí ticha. Odjezd busem z terminálu č. 10 
v 8.25 hod., Humpolecká v 8.29 hod. do Poděbab. Trasa 
7 km. Vedou: Špačkovi

16. 11. – Do Okrouhlice. Odjezd busem z terminálu 
č. 13 v 8.07 hod. do Okrouhlice. Trasa 6 km. Vedou: 
M. Beránková a M. Domkářová
23. 11. – Z Polné do Věžnice. Odjezd busem z terminá-
lu č.4 v 8.15 hod. do Polné. Trasa 9 km. Vede: A. Hladká
30. 11. – Přes Petrkov do Šmolov. Odchod od Stavební 
školy v 9.00 hod. Trasa 8 km. Vedou: J. Píšová a M. Sed-
láková

Mateřské centrum Zvoneček
také pro pracující maminky a další zájemce

2. 11. 15.00 – TAI-CHI – cvičení pro úplné začátečníky
5. 11. 17.00 – Hormonální jóga pro ženy – kurz s lektor-
kou Ing.Yvonou Švecovou.
6. 11. 09.00 – Hormonální jóga pro ženy – pokračování 
pátečního kurzu.
7. 11. 9.00 – Zdravé oči – jednodenní seminář na zlep-
šení zraku přirozenou cestou s lektorkou Ing. Yvonou 
Švecovou.
7. 11. 17.00 – Obličejová jóga – vymažte několik let ze 
své tváře s lektorkou Ing.Yvonou Švecovou.
8. 11. 9.00 – Výroba lampiónů na lampiónový průvod
8. 11. 16.00 – Pletení z pedigu
10. 11. 17.00 – Kardio cvičení – pro začátečníky i pokro-
čilejší Spálíme tuk a zpevníme svaly. Zábavné a efektivní 
cvičení s prvky dance, barre a kickbox
11. 11. 13.00 – Hovory o výchově na téma ÚKLID – 
přednáška s Mgr. J. Bartoňovou on-line
12. 11. 9.00 – Dopolední pečení svatomartinských 
rohlíčků
13. 11. 8.30 – Patchwork – dopolední klub pro každého 
příznivce patchworku.
13. 11. 13.00 – Patchwork – kurz s novou technikou
13. 11. 17.00 – Svatomartinský lampiónový průvod 
v Parku Budoucnost za AZcentrem
16. 11. 9.30 – Trh práce a jak to vypadá s rekvalifikací
20. 11. 9.00 – Mentální zaostření – základní kurz do 
aplikované kineziologie
21. 11. 9.00 – pokračování Mentální zaostření – zá-
kladní kurz do aplikované kineziologie
22. 11. 9.00 – Pletení adventních věnců
23. 11. 10.00 – Setkání s Městskou policií – prezentace 
MP se zajímavými tématy. 
25. 11. 17.00 – Covidová pomoc ve vztazích – diskusní 
partnerský a rodičovský kruh a povídání terapeutky 
a koučky Mgr. Pavly Sedláčkové
27. 11. 8.30 – Patchwork – dopolední klub pro každého 
příznivce patchworku
30. 11. 9.30 – „Jak s nimi“ – prohloubení dovedností, 
když jsou děti v emocích s Mgr. Veronikou Hejhalovou.

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

2. 11. 19.00  Karel
4. 11. 17.00  KHB 200 + Biograf Sen: Zakázaný člověk;  
  beseda – Michal Kamp
5. 11. 17.30  Eternals (3D)
5. 11. 20.30  Kurz manželské touhy 
6. 11. 17.00  Myši patří do nebe
6. 11. 19.00  Eternals
7. 11. 16.00  Rozbitý robot Ron (3D)
7. 11. 18.00  Karel
11. 11. 19.00  Přání Ježíškovi
12. 11. 17.30  Eternals
12. 11. 20.30 Deníček moderního fotra
13. 11. 17.30  Karel 
13. 11. 20.00  Přání Ježíškovi
14. 11. 16.00  Addamsova rodina 2
14. 11. 18.00  Prvok, Šampón, Tečka a Karel
16. 11. 18.00  Jednotka intenzivního života – projekce  
  a beseda s autory filmu

17. 11. 15.00  Myši patří do nebe
17. 11. 17.00  Láska na špičkách
17. 11. 19.00  Zátopek
18. 11. 19.00  Ztraceni v ráji
19. 11. 18.00  Vlk a lev
19. 11. 20.00  Hlas lásky
20. 11. 17.30  Přání Ježíškovi
20. 11. 19.30  Eternals  (3D)
21. 11. 17.30  Karel
23. 11. 18.00  Karel
26. 11. 18.00  Kurz manželské touhy
26. 11. 20.00  Přání Ježíškovi
27. 11. 17.00  Encanto
27. 11. 19.00  Vánoční příběh
28. 11. 14.30  O čertovi a jiné vánoční pohádky
28. 11. 16.00  Karel

 Změna programu vyhrazena.
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