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Město známe i neznáme
150 let železnice z Havlíčkova Brodu do Pardubic

Devatenácté století bývá označováno jako století páry, jak si mnozí pa-
matují ještě z hodin dějepisu, nebo znají toto spojení jako oblíbenou hláš-
ku z jednoho populárního českého filmu. Parní stroj se stal motorem prů-
myslové revoluce, symbolem pokroku.
Užití parního stroje v dopravě změnilo do té doby nevídaným způsobem 
pohyb osob a zboží. Obojí se přesunulo z někdy zaprášených, jindy roz-
bahněných, v zimě zasněžených i zledovatělých a mnohdy špatně udr-
žovaných silnic, z poštovních dostavníků a těžkých formanských vozů 
na rychlou a pohodlnou železnici. Předminulé století je možno zcela bez 
nadsázky nazvat rovněž jako stoletím železnic. V té době se také budova-
la a z větší části dotvořila síť železničních tratí tak, jak slouží dodnes. Ro-
mantiku supícího, čoudícího vlaku s nějakou tou sazí na tváři a veselým 
pískáním parní lokomotivy později narození již nepoznali a mohou ji snad 
zažít při některé ze vzpomínkových jízd historického vlaku, ale příjezd 
právě takového prvního vlaku zůstal v každé obci zapsán v jejích análech 
doslova zlatým písmem, neboť její obyvatelé si dobře uvědomovali, co 
pro ně spojení se světem prostřednictvím železné dráhy znamená.
Vysočině se dobrodiní nového způsobu dopravy dlouho vyhýbalo, terén 
tu byl dosti členitý, náklady na stavbu jedné míle kolejí příliš vysoké, re-
gion nepříliš hospodářsky vyvinutý, a tím méně zajímavý pro soukromé 
společnosti, které se budováním tratí zabývaly, když státní podpora byla 
spíše minimální. Spojení Prahy s dalšími vznikajícími průmyslovými cen-
try a císařskou metropolí Vídní míjelo Českomoravské pohoří, jak se Vy-
sočině tehdy říkalo, velkým obloukem přes Pardubice, Svitavy, Olomouc 
a Brno. Přesto zdejší region měl vzhledem k svému položení nespornou 
výhodu a tratě přes něj ve směru od západu na východ i od severu na jih 
mohly dopravu jenom urychlit a stávající tratě vhodně doplnit. 
O propojení oběma směry přes Vysočinu se začalo uvažovat na počát-
ku šedesátých let předminulého století, první vážná jednání se datují do 
roku 1863. Nakonec měly být současně vybudovány tratě z Kolína do 
Německého Brodu, dále na Jihlavu a Znojmo a k ní tzv. křídlová trať z Ně-
meckého Brodu do Pardubic, která by ji spojovala s liberecko-pardubic-
kou tratí. Mezi tím však projednání projektu poněkud oddálila prusko-
rakouská válka v roce 1866. 
Doba až do schválení projektu a vydání koncese pro stavbu byla vyplně-
na bezpočtem peticí a jednání obcí i dalších zájemců se státními úřady. 
Roli tu hrály samozřejmě místní zájmy, kudy železnice přesně povede. 
Značnou aktivitu při rozhodování o trase z Pardubic do Brodu vyvíjelo 
zvláště zastupitelstvo samosprávného okresu hlineckého, neboť jednu 

chvíli hrozilo, že trať mine jejich město. Kníže Auersperg a další velko-
statkáři ze soukromých hospodářských důvodů usilovali o vedení trati 
k Nasavrkám a Malči, tedy v blízkosti jejich domén. Toto řešení by ovšem 
bylo přímější, kratší a vzhledem k terénu i finančně úspornější. Nicméně 
Hlineckým se podařilo nebezpečí, že dráha mine jejich město, odvrátit. 
O udělení koncese na stavbu a provozování tratí soupeřily dvě společ-
nosti. Úspěšnější bylo v roce 1868 konsorcium, v jehož čele stáli kníže 
Hugo Thurn-Taxis, hrabě František Salm-Reifferscheidt, Ludvík von Ha-
ber a Bedřich Schwarz společně s akciovou společností jihoněmecké 
spojovací dráhy. Na přelomu let 1868 a 1869 byly vypracovány podrob-
né plány a na jaře 1869 vydáno stavební povolení. Obě trati se zavázala 
nově vzniklá akciová společnost začít budovat do tří měsíců a dokončit 
s uvedením do provozu do tří let od zahájení prací. Provedení dráhy Ně-
mecký Brod – Pardubice bylo rozděleno do tří stavebních úseků: Němec-
ký Brod – Ždírec, Ždírec – Hlinsko a Hlinsko – Pardubice. Vyprojektovaná 
trať z Německého Brodu do Rosic (Pardubic) nakonec měřila 92 km. Po-
slední z úseků byl technicky, stavebně, a tudíž i finančně nejnáročnější. 
Není divu, od Pardubic stoupala trať z nadmořské výšky cca 200 m až 
k 598 m u Hlinska a překonávala převýšení téměř 400 m. Ze směru od 
Německého Brodu do Hlinska nebylo převýšení tak markantní a činilo 
přibližně 170 m. Zatímco 1 km dráhy z Německého Brodu do Hlinska 
přišel v průměru na 43 100 K, z Rosic (Pardubic) do Hlinska stál 1 km 
60 540 K, v přepočtu na pozdější korunovou měnu. 
Zřejmě nejnáročnějším úkolem pro stavebníky na katastru našeho měs-
ta představovalo překonání toku Sázavy nedaleko za soutokem se Šla-
pankou. Terén tu byl značně nepříznivý, zamokřený, se slepým ramenem 
řeky. Do hluboko vykopaných základů pro budoucí most bylo třeba za-
tlouci množství dlouhých pilotů, na něž pak dosedly velké žulové bloky 
z lipnických lomů pro mostní pilíře. V současnosti nezbyla po původní 
stavbě ani památka, nad řekou se klene ocelová konstrukce nového 
mostu usazená na podzim tohoto roku a co nevidět se jistě podaří tento 
úsek opět zprovoznit.
Stavba železniční trati z Rosic (Pardubic) do Německého Brodu byla do-
končena v rekordně krátkém čase s ohledem na tehdejší technické mož-
nosti. První vlak po ní projel 16. května 1871, tedy za pět měsíců poté, 
co byl dokončen na hlavním tahu úsek z Golčova Jeníkova do Brodu. 
Význam brodské stanice jako důležitého železničního uzlu vzrostl v roce 
1898, kdy byla zprovozněna dráha z Německého Brodu do Žďáru. Tato 
trať až do vybudování nového železničního spojení Havlíčkova Brodu 
s Brnem na konci čtyřicátých let minulého století využívala záhlaví par-
dubické trati a odpojovala se od ní v Pohledských Dvořácích.
  Miloš Tajovský 

Provizorní most přes Sázavu na pardubické trati na tomto snímku, který 
nahradil ve druhé polovině osmdesátých let minulého století ten pů-
vodní, již také patří do minulosti. Na jeho místě byla letos usazena nová 
konstrukce definitivního přemostění.

Původní budova nádraží byla postavena v roce 1870 napříč k oběma tra-
tím. Z našeho pohledu v popředí kolejiště, kam přijížděly vlaky od Kolína 
a Jihlavy, za budovou byly vypravovány vlaky na Pardubice.
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Milion za vítězství pomůže dvěma  
kulturním památkám

Město Havlíčkův Brod získalo milion korun za 
vítězství v soutěži o Historické město 2020. 
Finanční částku může použít pouze na rekon-
strukci objektů, které se nacházejí v městské 
památkové zóně, a zároveň musí jít o připra-
vené a plánované investice. Po zvážení všech 
možností zastupitelé peníze rozdělili mezi 
rekonstrukci farního úřadu a restaurování 
fresek v kostele sv. Trojice v ulici U Stadionu. 
Větší část výhry, 650 tis. Kč, půjde do opravy 
střechy severního traktu budovy děkanství na 
Rubešově náměstí. Zbytek, tedy 350 tis. Kč, 
umožní zrestaurování vzácných barokních fre-
sek, které se nacházejí v kupoli kostela Nej-
světější Trojice. Použití finančních prostředků 
musí město vykázat do konce letošního roku. 

Na kostele sv. Kateřiny se rýsuje  
nová věžička

Rekonstrukce kostela svaté Kateřiny v Havlíč-
kově Brodě, která probíhá od roku 2018, po-
kračuje i v letošním roce. Opravy letos pod-
poří Kraj Vysočina (350 tis. Kč), Ministerstvo 
kultury (300 tis. Kč) a město Havlíčkův Brod 
(150 tis. Kč). Kostel dozná změn v celkové 
hodnotě 1,2 mil. Kč. Zbývajících 400 tis. Kč 
dodá vlastník nemovitosti. O tuto částku se 
podělí brodská farnost a Spolek Epigram, kte-
rý shromažďuje finanční prostředky v rámci 
veřejné sbírky.

„Finance pro tento rok bohužel nepokryjí 
rozpočet na celou střechu. Na kostele si ale 
kolemjdoucí na první pohled určitě všimnou 
nové konstrukce věže a části krovu. Krov od-
povídá požadavkům památkové péče a je 
vystavěn jako replika původní středověké vaz-
by,“ upozornil Vít Vodrážka ze Spolu Epigram. 
V rámci prací došlo také k vyzdění římsy pod 
novým krovem. Zbývá dokončit ztužení stavby 
pozedním věncem a dozdění západního štítu 
kostela. „Štít musel být po snesení střechy 
částečně ubourán, protože hrozilo jeho zříce-
ní. Následně se na nový krov vrátí provizorní 
krytina. Finální krytinu bude tvořit štípaný 
šindel a s ohledem na jednotnost zbarvení je 
nutné jej na střechu položit v jedné stavební 
fázi,“ vysvětlil Vodrážka.
Změn doznají i vitrážová okna, jejichž restau-
rování provádí renomovaná firma. První ob-
novené okno v těsné blízkosti mostu je už na 
svém původním místě. 
V péči restaurátorů je i cenný hlavní oltář. Za-
tím proběhly tři etapy jeho obnovy v celkové 
hodnotě téměř 500 tisíc Kč. „Jeho stav byl vel-
mi špatný, při rozebírání se doslova drolil pod 
rukama,“ dodal Vodrážka. 

 Nové jízdní řády MHD vstoupí v platnost 
v neděli 12. prosince

Cena kapesních jízdních řádů, které budou 
platit od 12. prosince, zůstane stejná jako 
v minulých letech, tj. 20 Kč. Dostupné budou 
zhruba od 6. prosince, tedy týden před tím, 
než začnou platit. Pro cestující budou k dis-
pozici na obvyklých místech, v Bus–centru 
v nádražní hale, v Informační kanceláři MHD 
Na Valech 3523, v Turistickém informačním 
centru na Havlíčkově náměstí a v obvyklých 
trafikách, kde si cenu určí prodejce sám. 

„V nových jízdních řádech budou nejspíše čás-
tečně omezeny spoje, které přepravují málo 
cestujících. Důvodem je úspora finančních 
prostředků. Na tyto spoje ale mnohdy nava-
zují vytížené linky, proto se budeme snažit co 
nejméně zasáhnout do současného systému,“ 
vysvětlil vedoucí střediska Městské hromadné 
dopravy Lubomír Hepner. Dále půjde o změny 
vynucené značným provozem automobilové 
dopravy ve městě a s ním souvisejícími do-
pravními kolonami. „Tento problém chceme 
řešit prodloužením jízdních časů některých 
spojů a dřívějším výjezdem z výchozí zastávky 
tam, kde to bude možné“ informoval Hepner 
a dodal, že bude složité časy stanovit přede-
vším  vzhledem k dopravním špičkám napří-
klad okolo 8. hod. ranní a 15. hod. odpolední, 
kde je každý den v týdnu jiná situace. „Daný 
systém ale měnit nebudeme, např. návaznost 
na vlaky odjíždějící v celou hodinu bude nadá-
le zajišťovat linka č. 2, na ostatní vlaky odjíž-
dějící mezi celými hodinami linky č. 1, 3 a 22,“ 
dodal Hepner.

 Stránku připravila Alena Doležalová

Kamenný hospic v Havlíčkově Brodě postaví Kraj Vysočina 
Po neúspěšných snahách Spolku Mezi stromy, který nezískal na výstavbu kamenného hos-
pice v Havlíčkově Brodě dotaci, se iniciativy ujal Kraj Vysočina. Žádost o dotaci chce podat 
ještě letos. Ministerstvo zdravotnictví vyhovělo požadavku kraje o změně podmínek pro 
získání výrazné finanční podpory a prodloužilo termín, do kterého lze o dotaci žádat. Poze-
mek pod toto zařízení poskytne město Havlíčkův Brod, které už kraji pozemek darovalo za 
podmínky dokončení výstavby do 10 let od data uzavření darovací smlouvy.
Pokud vše půjde podle plánu, první kamenný hospic na Vysočině by mohl zahájit svůj pro-
voz koncem roku 2024. Zařízení, které by mělo vyrůst nedaleko havlíčkobrodské nemocni-
ce v lokalitě U Rybníčku, bude disponovat 20 lůžky pro nevyléčitelně nemocné.
Spolek Mezi stromy připravoval výstavbu hospice od roku 2017, vydáno je i pravomoc-
né stavební povolení. Jeho výstavba by uzavřela segment služeb v oblasti paliativní péče 
v souladu s koncepcí Kraje Vysočina. 
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Co vám nejvíce chybí? Pomozte nám a vyberte dvě největší 
priority rozvoje našeho města

Široká veřejnost měla už popáté možnost diskutovat se zástupci 
havlíčkobrodské radnice o problémech města na veřejném fóru, kte-
ré proběhlo 3. listopadu 2021 v klubu OKO na Smetanově náměstí. 
Přítomní společně definovali priority, kterými by se měla radnice 
přednostně zabývat.
Úvod setkání patřil vyhodnocení top desítky z minulého Veřejného 
fóra, kdy byli občané seznámeni s tím, jak se radnice definovaným 
oblastem věnovala a jaké projekty jsou již ve vysokém stupni připra-
venosti k realizaci.
Následovala veřejná diskuse, při níž byly definovány priority na násle-
dující období. Účastníkům bylo nabídnuto několik oblastí, do kterých 
se mohli zapojit u kulatých stolů, například životní prostředí, školství, 
sociální oblast, kultura a sport, doprava a bezpečnost ve městě, stra-
tegický rozvoj města a další. Bohužel nebyl obsazen stůl mladých, kde 
se řeší problémy napříč všemi oblastmi. Z každé oblasti byly vybrány 
dvě největší priority, o jejichž závažnosti se hlasovalo. Z hlasování vze-
šla desítka problémů, kterým se říká 10P. 

Závěrečné vyhodnocení ukázalo, že mezi priority zúčastněných Broďá-
ků patří např. komplexní řešení veřejného prostranství v lokalitě Výši-
na, investice do školského majetku, konkrétně rekonstrukce půdních 
prostor ZŠ V Sadech, pokračování revitalizace parku Budoucnost, vy-
budování chodníků a veřejného osvětlení v ulici Rozkošská. Z oblasti 
životního prostředí je prioritou vybudování kompostárny ve městě, 
z oblasti sociální např. rozšíření pečovatelské služby.

Účastníci Veřejného fóra měli také možnost hlasovat o TOP projek-
tu neziskové organizace, která se předem přihlásila s konkrétním 
projektem. Ty byly veřejnosti na místě představeny. ČČK se přihlásil 
s realizací osvětové kampaně „Den nevidomých v Havlíčkově Brodě“, 
která bude zahrnovat i výstavu kompenzačních pomůcek pro zrakově 
a tělesně postižené. Zástupkyně Oblastní Charity představila aktivitu 
„Piknik v trávě“.
„Veřejné fórum Zdravého města Havlíčkův Brod bylo velmi tvůrčí. Lidé 
byli otevření, atmosféra příjemná. Co mne osobně mrzelo, byla neú-
čast mladých lidí u stolu mladých. Díky tomu nebyla vybrána žádná 
témata, která by je mohla zajímat. Pozitivní bylo rovněž zastoupení 
vedení města, které setrvalo po celou dobu konání a občané tak měli 
možnost diskutovat i o jiných záležitostech. Rovněž jsem potěšena vý-
běrem projektu pro podporu, a to Den nevidomých, neboť považuji 
tyto aktivity za velmi důležité“ doplnila Dana Diváková, zástupkyně 
Národní sítě zdravých měst, která celé fórum uváděla.

Novinkou letošního setkání byla realizace „pocitové mapy“. Jedná se 
o nástroj, který nabízí možnost aktivně zapojit občany do sběru infor-
mací a názorů na lokality, v nichž bydlí. Jde o formu participativního 
plánování veřejných prostor. Účastníci na mapě města Havlíčkův Brod 
označovali místa, kde je problém s parkováním, kde je potřeba zlepšit 
dostupnost hromadnou dopravou, kde chybí veřejné osvětlení, lavič-
ka nebo odpadkový koš. Překvapením bylo, že nejvíce označená místa 
byla ta, kde se lidé cítí příjemně nebo kde rádi tráví volný čas.

Také u pocitové mapy platí, že se do této aktivity mohou zapojit 
dodatečně elektronicky všichni občané města na stránkách města  
www.muhb.cz. Město výsledky využije jako podklad pro plánování in-
vestičních akcí či vytváření strategických plánů a koncepcí, případně 
jako podkladové informace pro městskou policii pro zajištění bezpeč-
nosti ve městě.
„Je vidět, že veřejné fórum se stává tradicí, lidé mají zájem o dění 
ve městě a dokážou pojmenovat problémy, které chtějí řešit. Naším 
cílem je veřejnost do rozhodování o rozvoji města aktivně zapojit,“ 
zakončil místostarosta města Havlíčkův Brod Vladimír Slávka, odpo-
vědný politik místní Agendy 21. 
 Marie Kudrnová
 projektová manažerka Zdravého města a místní Agendy 21
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Definované problémy se následně ověřují anketou mezi všemi občany města.
Mohou tedy hlasovat i ti, kteří nebyli na fóru osobně přítomni. 

Hlasovat mohou občané elektronicky na adrese www.muhb.cz až do 15. 12. 2021. 
Anketou ověřenými problémy se následně bude zabývat vedení města.

Přehled priorit rozvoje města Havlíčkův Brod, pro které můžete hlasovat v elektronické anketě:
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K návrhu rozpočtu na rok 2022 se může vyjadřovat veřejnost, 
je zveřejněn na webových stránkách města

Rozpočet města na rok 2022 budou na svém jednání schvalovat zastu-
pitelé 13. prosince 2021. Návrh rozpočtu radnice zveřejnila na úřední 
desce a webových stránkách města www.muhb.cz. Veřejnost může 
vznést své připomínky k rozpočtu písemně či elektronicky do termínu 
prosincového jednání a ústně i přímo v jeho průběhu. 
„Rozpočet města je základním dokumentem, kterým se řídí finanč-
ní hospodaření města v daném období. Je v zájmu občanů, vlastní-
ků nemovitostí a osob, které na území města rozvíjí svoji ekonomic-
kou činnost, aby se s navrženými zásadami pro finanční hospodaření 
města v roce 2022 a výhledovém období 2023/24 seznámili. Návrhy 
na změny a doplnění mohou adresovat zatupitelstvu města do data 
předpokládaného projednávání rozpočtu tj. 13. 12. 2021,“ upozornil 
Josef Jukl, vedoucí ekonomického odboru MěÚ. 
Návrh rozpočtu je v souladu se zákonem zveřejněn na úřední desce 
a internetových stránkách města od 9. 11. do 13. 12. 2021. V tiště-
né formě bude po stejnou dobu k nahlédnutí nebo k pořízení výpisu 
k dispozici na ekonomickém odboru v budově Městského úřadu, V Rá-
mech 1855. Připomínky k rozpočtu města pro rok 2021 mohou občané 
zastupitelům doručit v písemné či elektronické formě prostřednictvím 
podatelny MěÚ, která sídlí na Havlíčkově náměstí 57.
Aktuální průběh a výsledky finančního hospodaření můžete sledovat 
prostřednictvím aplikace „klikací rozpočet“ umístěné na webových 
stránkách města – odkaz: http://rozpocet.muhb.cz/cz/. 

Poplatek za komunální odpad se v příštím roce nezvýší
Zastupitelstvo města na svém zasedání dne 18. 10. 2021 schválilo no-
vou obecně závaznou vyhlášku města č. 6/2021, o místním poplatku 
za obecní systém odpadového hospodářství. Výše poplatku na rok 
2022 zůstává stejná jako v roce 2021, tedy 720 Kč na osobu a rok, 
děti od 1 roku do 18 let platí 360 Kč a senioři nad 70 let platí 612 Kč 
za rok. I nadále zůstává v platnosti osvobození pro děti do 1 roku, 
pro děti umístěné v dětských domovech, pro osoby umístěné v do-
movech pro seniory, sociálních ústavech či ve věznicích. Od poplatku 
mohou být osvobozeni také poplatníci přihlášení k pobytu v Havlíčko-
vě Brodě, kteří se však více než 6 měsíců nepřeržitě v místě bydliště 
nezdržují z důvodu pobytu v zahraničí nebo ve zdravotnickém zařízení. 
Výše uvedené skutečnosti je třeba ohlásit správci poplatku, kterým je 
ekonomický odbor Městského úřadu Havlíčkův Brod, a to do 30 dnů 
od dne, kdy tato skutečnost nastala. V roce 2022 budou od poplatku 

osvobozeni vlastníci chat v zahrádkářských koloniích do 25 m2 zasta-
věné plochy. Poplatek ve výši 720 Kč za rok jsou povinni hradit všichni 
vlastníci bytů, rodinných domů a staveb pro rodinnou rekreaci, ve kte-
rých není k pobytu přihlášena žádná fyzická osoba. Termín splatnosti 
poplatku se nemění, poplatek je splatný jednorázově do 30. června 
2022. 
Na rozdíl od roku 2021 platí poplatek v roce 2022 také:

právnické osoby (příp. svěřenský fond, podílový fond, fond obhos-•	
podařovaný penzijní společností), pokud vlastní byt, rodinný dům 
či stavbu pro rodinnou rekreaci, ve kterých není přihlášena žádná 
fyzická osoba,
vlastníci staveb v zahrádkářských koloniích, ve kterých není přihlá-•	
šena žádná fyzická osoba a zastavěná plocha je větší než 25 m2.

Zároveň připomínáme občanům, že všechny sběrné nádoby na směs-
ný komunální odpad přistavované ke svozu musí být označeny plat-
ným QR kódem. V případě, že si pořizujete novou sběrnou nádobu na 
komunální odpad, je nezbytné si vyzvednout na ekonomickém odbo-
ru QR kód, který si na tuto nádobu vylepíte. Pokud zjistíte, že došlo 
k fyzickému poškození etikety s QR kódem, které by mohlo způsobit 
jeho nečitelnost, kontaktujte prosím ekonomický odbor a bude vám 
vydán nový QR kód. Obdobný postup platí také v případě, že likvidu-
jete starou či poškozenou popelnici nebo kontejner. Tuto skutečnost 
je třeba nahlásit na ekonomický odbor – stačí telefonicky nebo e-mai-
lem – a uvést číslo QR kódu likvidované nádoby. 
Kontakty na správce poplatku a potřebné formuláře jsou uvedeny na 
webových stránkách města www.muhb.cz. 
Kontakty na správce poplatku: 
Halagačková Iva   569 497 244 ihalagackova@muhb.cz 
Motyčková Eva   569 497 237 emotyckova@muhb.cz 
Sláviková Dagmar   569 497 361 dslavikova@muhb.cz 
 Libuše Dvořáková, ekonomický odbor

Klobouk dolů…
Havlíčkobrodské turisty čekalo na konci vycházky kolem přehrady 26. 
10. 2021 překvapení v podobě prohlídky nové budovy Hasičského zá-
chranného sboru okresu Havlíčkův Brod. Děkuji tímto mjr. Mgr. Marti-
nu Sedláčkovi, veliteli stanice, který nám velmi ochotně zařídil exkurzi 
i s průvodci.

Ujal se nás ppor. Mgr. David Panský a jeho kolega nstržm. Ing. Petr 
Vohnický, kteří nás provedli a ukázali nám prostory pracoviště i se zá-
zemím,které slouží pro zajištění dobrého provozu a pohodě sloužících 
hasičů pro jejich náročnou práci. Výše jmenovaní pánové nám pou-
tavě a trpělivě vykládali o technickém zařízení, vybavení, své práci, 
odpovídali na naše dotazy a názorně předvedli, jak vypadá nahlášení 
události a výjezd techniky ke skutečné události – výjezd techniky s po-
sádkou byl do necelých dvou minut. Velký zážitek – obdiv k techni-
ce,prostředí,vybavení, čistotě a pořádku,který byl viděn všude!!!!
Ještě jednou klobouk dolů a děkujeme za vaši nelehkou práci.
 
 Jana Píšová, Majka Sedláková
 Klub českých turistů

 Stránku připravila Alena Doležalová

Foto do turistické kroniky u patrona hasičů Sv. Floriána, který nás vítal u vchodu
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Pro vstup do sběrného dvora budete potřebovat 
odpadovou kartu

Novinkou pro občany města bude odpadová karta, kterou se budou 
prokazovat při vstupu do sběrných dvorů města. 

Proč se zavádí odpadová karta?
Chceme zpřehlednit příjem odpadů do sběrného dvora a zrychlit od-
bavení ve sběrném dvoře. Dosud byl každý přijíždějící občan po před-
ložení občanského průkazu písemně zaevidován. Nově přiložením od-
padové karty ke speciální čtečce bude načten do evidenčního systému 
a budou zaznamenány druhy odpadů a množství. Také chceme zabrá-
nit zneužívání sběrného dvora občany okolních obcí nebo podnikateli. 

Odpadová karta bude přenosná jen v rámci rodiny.
Odpadovou kartou se bude občan města prokazovat v obou sběr-
ných dvorech:
Technické služby Havlíčkův Brod HBH odpady s.r.o. 
Reynkova ulice 2886  Havířská ulice 1124
duben–září: po–pá 7–18, so 8–15 po–pá 6–16, so 8–12
říjen–březen: po–pá 7–17, so 8–15  tel. 569 422 306
tel. 569 427 670, 730 807 476 bezplatný tel. 800 260 200
bezplatný tel. 800 183 549  e-mail: ondrej@holesak.cz
e-mail: ts@tshb.cz   www.holesak.cz
www.tshb.cz

Bude tí m omezeno množství odpadu odevzdaného ve sběrných dvorech?
Ne, ve sběrných dvorech může občan města odevzdat bezplatně 
veškerý komunální odpad. Zpoplatněný je pouze stavební odpad, ze-
mina a nevytříděný objemný odpad. Aktuální ceník je zveřejněn na 
www.tshb.cz v části  ODPADY, KOMUNIKACE.
O zahájení výdeje odpadových karet budou občané včas informová-
ni na webových stránkách města a při návštěvě sběrných dvorů.
 Připravil odbor životního prostředí

Město udělí ocenění za významný přínos v oblasti  životního 
prostředí, nominace můžete posílat do 20. ledna 2022

Nově vyhlášenou cenu bude město udělovat ve dvou kategoriích, a to 
za významný přínos v oblasti  životního prostředí v uplynulém kalen-
dářním roce ve městě Havlíčkův Brod a za významný dlouhodobý pří-
nos v oblasti  životního prostředí ve městě Havlíčkův Brod. Ocenění 

může získat fyzická osoba, právnická osoba či kolekti v osob bez právní 
subjekti vity (např. dobrovolníci či školní kolekti vy aj.). „Město Hav-
líčkův Brod se ofi ciálně prezentuje jako město přátelské k životnímu 
prostředí a je tedy logické, že má zájem ocenit občanské akti vity v této 
oblasti .  Ocenění má za cíl nejen vyjádřit poděkování těm, kdo dobro-
volně věnují svůj čas ke zlepšování prostředí našeho města, ale mělo 
by také přispět k tomu, abychom si všichni uvědomili význam zdravé-
ho životního prostředí pro kvalitu našeho života. Ocenění je udělova-
né letos poprvé, nominovány mohou být činy, skutky nebo celoživotní 
přínos v oblasti  ochrany přírody, hospodaření s vodou, odpadového 
hospodaření a podobně. Věřím, se se tí m podaří zvýšit zájem veřej-
nosti  o problemati ku životního prostředí a nominací na ocenění bude 
v budoucích letech stále přibývat,“ popsal zastupitel Václav Hlaváč.
Návrh na udělení může podat prostřednictvím podatelny města Hav-
líčkův Brod fyzická osoba s trvalým pobytem nebo právnická osoba se 
sídlem v Havlíčkově Brodě nejpozději do 20. ledna 2022. Písemnou 
formou podaný návrh musí obsahovat identi fi kační údaje navrhova-
ného, včetně zdůvodnění jeho přínosu v oblasti  životního prostředí, 
i navrhovatele. Předti štěný formulář naleznete na www.muhb.cz 
v sekci Ceny města Havlíčkův Brod. O vítězích rozhodnou zastupitelé 
města a cenu následně předají zástupci vedení města. 

Termíny veřejných jednání výborů zastupitelstva města v měsíci PROSINEC 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.

2. 12. Výbor pro životní prostředí 16.00 hod. MěÚ V Rámech
14. 12. Výbor pro cestovní ruch, média a kulturu 16.00 hod. MěÚ Havlíčkovo nám.
15. 12. Výbor pro územní plán a rozvoj města 15.30 hod. MěÚ Havlíčkovo nám.
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Sport

Házenkářky zastavila v Českém poháru 
interligová Olomouc

Utkání 3. kola Českého poháru ukázalo rozdíl 
v soutěžích, mezi WHIL a 1. ligou. Přesnost v za-
končování akcí, méně technických chyb a dobrá 
sehranost byla na straně olomouckých hráček, 
které hrají vyšší ligu. Ze strany prvoligové Jiskry 
sice nebylo utkání v úvodu nijak ustrašené, ale 
kvůli velkému množství chyb a nepřesných střel 
nahrávaly Broďačky rychlým hráčkám hostí, které 
trestaly jejich pochybení jednoduchými brankami. 
Úplný výpadek pak měla Jiskra v úvodu druhého 
poločasu. Úsek hry mezi 31. až 40. minutou Bro-
ďačky prohrály 2:9 a potom se už utkání pouze 
dohrávalo. Olomouc si tak zaslouženě odvezla po-
stup do dalšího kola ČP.
První listopadovou neděli se ve Velkém Meziříčí 
konal poslední turnaj Ligy Vysočiny starších žá-
kyň. Jiskra odjela na turnaj v oslabené sestavě. 
Základní sestavu doplnily hráčky z mladších žá-
kyň, které ale chybějící starší kolegyně nedokáza-
ly úplně nahradit. Jediným pozitivem turnaje byl 
z pohledu Jiskry fakt, že se před blížící kvalifika-
cí o Žákovskou ligu nikdo nezranil, a že se nové 
hráčky dostaly více do hry.

Zápasníci ovládli domácí ligové kolo
V polovině října se v olomoucké Sokolovně konal 
Memoriál Josefa Musila v zápase řeckořímském. 
V konkurenci 82 závodníků z devíti oddílů se před-
stavila i devatenáctičlenná výprava TJ Jiskra HB. Ta 
pod vedením trenérů Tomáše Šimka a Radka Sat-
rapy vybojovala celkem 15 medailí. Svoji premiéru 
jako rozhodčí si na turnaji odbyli Broďáci Artur Sar-
kisjan a Matěj Zvolánek.
První listopadovou neděli se pak v brodské spor-
tovní hale uskutečnilo první kolo ligy mužů v zápa-
se řeckořímském. Soutěž letos omezila covidová 
pauza, a proto se uskuteční jen dvě kola. To první 
zcela ovládl tým brodské Jiskry, který postupně 
porazil TJ TŽ Třinec 31:3, Chomutov 33:4 a Olymp 
Praha 22:14.

Bruslaři se usadili v polovině tabulky
Havlíčkobrodští hokejisté odehráli patnáct kol zá-
kladní části skupiny Jih druhé hokejové ligy. Téměř 
vyrovnaná bilance vyhraných (8x) a prohraných 
zápasů (7x) je na začátku listopadu řadí na páté 
místo tabulky. Na kontě mají 22 bodů, při skóre 
54:52.

Projekt Děti na startu chce rozhýbat 
holky a kluky

V září rozjel klub Fanatic projekt Českého svazu 
aerobiku Děti na startu. „Jedná se o volnočaso-
vou aktivitu pro kluky a holky ve věku 4–10 let bez 
rozdílů, pro malé i velké, subtilní či s nadváhou, 
děti sportovně založené nebo naopak. Děti z měst 
i vesnic, z různých sociálních i ekonomických vrs-
tev. Hlavně u všech chceme probudit radost z po-
hybu,“ vysvětluje šéftrenér Robert Mrkvička. Děti 

získají všeobecnou sportovní průpravu, vyzkouší si 
více sportů a zjistí, ke kterému mají největší vlohy 
a jaký sport je bude bavit. „Naučí se základy atle-
tiky a gymnastiky, vyzkouší si míčové hry i hry pro 
rozvoj síly, vytrvalosti, rychlosti a koordinace,“ do-
plňuje Mrkvička.
Do projektu je aktuálně zapojeno už 50 dětí, 
největší zájem je mezi nimi o všeobecnou spor-
tovní průpravu, gymnastiku, parkour, bojové 
umění a základy tance. Nováčci mají první ho-
dinu na vyzkoušení zdarma. Více informací na  
www.tsmfanatic.cz nebo na tel. 773 79 22 88.

Stolní tenisté postoupili do dalšího kola 
Evropského poháru

Událostí posledního měsíce v havlíčkobrodském 
stolním tenise byl jednoznačně turnaj 1. fáze Ev-
ropského poháru, který hostila místní Birell Aréna. 
Domácím stolním tenistům se comeback do po-
hárové Evropy vydařil. Trojlístek zkušených borců 
Tomáš Tregler, Michal Obešlo a Dmitrij Prokopcov 
postupně porazil všechny své soupeře a suverén-
ně ovládl skupinu B. HB Ostrov si tak zajistil postup 
mezi šestnáct nejlepších týmů druhé nejvýznam-
nější pohárové soutěže v Evropě.
Druhá fáze Evropského poháru mužů ve stolním 
tenisu je na programu od 10. do 12. prosince. 
Havlíčkobrodské hráče čeká cesta do portugal-
ského Vila Nova de Gaia, kde se ve skupině utkají 
s polským týmem Bogoria Grodzisk Mazowiecki 
a rakouským celkem UTTC Stockerau.
Extraliga mužů ve stolním tenisu má za sebou 
úvodních osm kol. Ani jedno družstvo, včetně 
obhájce mistrovského titulu HB Ostrov, už není 
bez porážky. Letošní ročník se nese ve znamení 
velké vyrovnanosti, na přední umístění aspiruje 
hned několik týmů. HB Ostrov Havlíčkův Brod je 
zatím v průběžné tabulce na druhém místě o dva 
body zpět za svým posledním přemožitelem 
SKST Cheb. 
Velmi dobře si vedou také brodské ligové týmy. 
B družstvo mužů je po deseti kolech první ligy stá-
le bez porážky, A družstvo žen se ve své premiéře 
v první lize dostalo do čela průběžné tabulky.

Michal Prášek skončil v Alpsko-jadranském 
šampionátu druhý

Havlíčkobrodský motocyklový závodník Michal 
Prášek má za sebou další sezónu v šampionátu 
Alpe Adria. V závěrečném podniku seriálu na no-
vém okruhu v italské Cremoně bojoval o celkové 
vítězství. „Byl to pro nás velmi náročný a hlavně 
důležitý závodní víkend, kdy jsme bojovali nejen 
o vítězství v Alpe Adria v nejsilnější třídě Superbi-
ke, ale také o celosvětové prvenství v šampionátu 
BMW Race Trophy a o vítězství v Mezinárodním 
mistrovství České republiky,“ upřesňuje Prášek.
Do prvního závodu Prášek odstartoval ze šestého 
místa, brzy ale pocítil, jak těžký závod ho čeká. 
„Bohužel pro moje BMW byla obrovským handi-
capem rovinka, která měřila 900 metrů. Zatímco 
já tam dosahoval top speed 266 km/h, soupeři 
měli maximálku i o 26 kilometrů rychlejší,“ vysvět-

luje. Závod nakonec přes veškeré snahy dojel na 
šestém místě. 
Do nedělního závodu šel Prášek s odhodláním 
bojovat o titul až do poslední zatáčky. Odstartoval 
znovu šestý a po několika kolech se dostal na dru-
hé místo, které držel několik kol. „Bohužel moje 
jízda, při které jsem nemohl pošetřit zadní pneu, 
si vybrala svoji daň. Dvě kola před cílem jsem měl 
úplně zničené zadní kolo a byl jsem rád, že jsem 
do cíle dojel na čtvrtém místě,“ říká Michal Prášek, 
který si tímto umístěním vyjel celkové druhé místo 
v celém šampionátu. Zároveň ale vyhrál Meziná-
rodní šampionát mistrovství ČR. „Chtěl bych na zá-
věr celé sezony moc poděkovat Pavlovi Roháčovi, 
šéfovi týmu Roháč & Fejta Motoracing, i každému, 
kdo nás jakkoliv podporoval. Obrovské díky všem 
našim sponzorům i fanouškům!“

Slovan přezimuje ve středu tabulky
Divizní fotbalisté Slovanu Havlíčkův Brod za sebou 
mají podzimní část soutěže. S vyrovnanou bilan-
cí šest proher, šest výher a jednou remízou se ve 
čtrnáctičlenné tabulce zařadili na sedmé místo. 
Během fotbalového podzimu Slovan posbíral de-
vatenáct bodů. Po zimní přestávce bude divize po-
kračovat 15. kolem v neděli 27. března, kdy Slovan 
na domácím trávníku přivítá Žďár nad Sázavou.

Brod má nový sportovní klub: Fit Studio 21
Na začátku září se oficiálně otevřel nový havlíč-
kobrodský sportovní klub Fit Studio 21. Ve svých 
prostorách na Smetanově náměstí přivítal děti ve 
věku od 3 do 15 let v dětských pohybových kur-
zech, ale také dospělé klienty v komerčních lek-
cích. I přes covidová omezení je zájem poměrně 
velký, z nabídky lekcí si v klubu vybere každý. „Pro 
správný fyzický rozvoj je důležité kombinovat dy-
namické lekce pro spalování tuků a trénink kardi-
ovaskulárního systému, silové formy tréninku pro 
budování dostatečné svalové hmoty a lekce typu 
jógy či Pilates, které jsou zaměřené na protažení 
problémových partií, práci s hlubokým stabilizač-
ním systémem a nácvik správného dýchání,“ říká 
jeden z trenérů klubu Marek Šotola. Výhodou 
skupinových lekcí je právě motivace skupiny, kdy 
se přidává i sociální rozměr. „Jsme si vědomi toho, 
že lidé se kromě samotného cvičení, přijdou také 
pozdravit se známými, srovnat si myšlenky po prá-
ci, popovídat. Proto jsme zvětšili a upravili vstupní 
prostor recepce tak, aby vzniklo více míst pro se-
tkávání se,“ dodává Šotola.
Kromě lekcí pro dětskou i dospělou veřejnost klub 
vychovává také závodnice sportovního a gym-
nastického aerobiku a zumby. „Za normální situace 
by v podzimních měsících vrcholila závodní sezó-
na. Po pauze vynucené pandemií se však nepoda-
řilo plynule navázat, a tak nyní trochu netradičně 
pracujeme naplno na přípravách nových choreo-
grafií na sezónu 2022, na kterou se už všichni moc 
těší,“ popisuje trenérka Tereza Kampová. Klub 
stále přibírá zájemce do gymnastického aerobiku 
jednotlivců, stejně tak je možné přicházet po celý 
rok do dětských přípravných kurzů.
Kromě toho trenéři Fit Studia 21 spolupracují 
s dalšími brodskými kluby, kde řeší specifické po-
třeby mladých sportovců, např. kompenzační cvi-
čení pro hokejisty či zázemí pro suchou přípravu 
brodských lyžařů. Pro studenty, kteří plánují po-
dávat přihlášky na tělovýchovné fakulty, může být 
také zajímavá možnost přípravy k talentovým při-
jímacím zkouškám. Všechny informace najdete na  
www.fitstudio21.cz nebo na klubovém Faceboo-
ku a Instagramu.

 Stránku připravil Ondřej Rázl
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Slovo zastupitele

Vážení spoluobčané, 
poprvé za dobu mého působení 
v pozici zastupitelky Havlíčkova Bro-
du se mi dostalo příležitosti k úvaze, 
kterou bych chtěla věnovat obyva-
telům našeho města. Předně bych 
chtěla využít toho, že společně listu-
jeme posledním vydáním letošního 
roku. Svůj respekt bych chtěla vyjád-
řit všem, kteří v našem městě věno-
vali nemalé úsilí k tomu, abychom si 

řádně připomněli významné životní 
jubileum pana Karla Havlíčka Borov-
ského. Shodneme se, že pomyslně 
uzavíráme další období, které kladlo 
obrovské nároky na nás jako jednot-
livce, ale také na společnost i vzá-
jemné vztahy. Osobně lidský život 
považuji za nejvyšší hodnotu, která 
v období adventu získává ještě hlub-
ší rozměr. Dovolte mi, abych Vám 
jménem všech kolegů zastupitelů 
popřála klidné prožití adventního 
času v kruhu Vašich blízkých. 
V pracovním životě je mým hlavním 
oborem doprava, jako koordinátor 
prevence zastupuji značku BESIP na 
Vysočině. Osobně velmi vnímám to, 
že problematika okresních měst je 
v rámci kraje, ale i České republiky 
velmi podobná – nárůst dopravy, 
parkování, efektivita, nebo napří-
klad kapacita komunikací a budo-
vání obchvatů. Řidiče i legislativu 
nezadržitelně předbíhá trend e-kol, 
ale zejména e-koloběžek ve všech 
jejich podobách. Nezpochybnitel-
nou přidanou hodnotou je význam 
z hlediska městské dopravy, kdy 
využití kol ulevuje přetíženým cen-
trům. Na druhou stranu se čím dál 
častěji setkáváme s vážnými úrazy, 

ale i nepovolenými úpravami kol, 
„e-koloběžkami a e-skútry“, které 
pro provoz na komunikacích nejsou 
vůbec schváleny. Z hlediska bezpeč-
nosti provozu podporuji výstavbu 
„odděleného prostoru“ motorové 
a nemotorové dopravy. Přesněji ře-
čeno jde o cyklostezky, ale také spo-
lečné stezky pro chodce a cyklisty. 
I přestože podobné stavební aktivity 
měst vyžadují investice, je jejich vý-
znam nezpochybnitelný. I společné 
stezky pro chodce a cyklisty však 
zažívají zvýšený nápor různých sku-
pin účastníků provozu. Jejich úlohou 
je nejenom přeprava lidí do práce, 
ale zejména plní funkci rekreačního 
a sportovního vyžití. Ať už jdeme 
pěšky, jedeme na kole, nebo je naše 
tělo chráněno karoserií vozidla, jedi-
nou cestou, jak se dlouhodobě vyva-
rovat kolizním situacím, je vzájemný 
respekt. Stejně jako cyklista neumí 
svým tělem zastavit rozjetý auto-
mobil, tak ani chodec neumí bez 
následku pohltit náraz od jedoucího 
cyklisty. Naopak bezohledný majitel 
psa na vodítku může způsobit vážná 
zranění cyklistovi. K oblasti sdílené-
ho prostoru chodců a cyklistů patří 
i vymezení bezpečného pohybu 

všech zúčastněných. I v rámci na-
šeho města se tedy setkáváme se 
společnými stezkami, které bývají 
označeny bílým piktogramem chod-
ce a cyklisty na modrém poli. Pokud 
stezka není dělena pruhem, zname-
ná to, že je užší než ta, která nabízí 
vymezené pruhy. Klade tedy na její 
uživatele ještě vyšší nároky na vzá-
jemnou toleranci. Z hlediska zákona 
se jedná o pozemní komunikaci, tedy 
vyžaduje od svých uživatelů i odpoví-
dající chování. Vzhledem k tomu, že 
pohyb po stezce pro chodce a cyk-
listy BESIP přirovnává k pohybu na 
silnici bez chodníků, vyplývají z toho 
i zásady bezpečného pohybu. Cyk-
lista by se tedy měl pohybovat po 
pravé straně, ale naopak chodec by 
měl jít vlevo. Důvodem je situace, 
tak jak ji známe jako chodci ve chví-
li, kdy nemáme k dispozici chodník. 
Jdeme k levému okraji vozovky, kde 
se cítíme bezpečněji, protože nám 
vozidla přijíždějí čelem. Významným 
momentem je i samotné navázání 
očního kontaktu, kterým potvrdíme, 
že se navzájem vnímáme. Přeji Vám 
úspěšný vstup do roku 2022.
 Veronika Vošická Buráňová
 zastupitelka za ODS

Policisté v souvislosti s blížícím se adventem vyzývají všechny 
občany ke zvýšené obezřetnosti

Policisté z Krajského ředitelství policie kraje Vysočina apelují na všechny 
občany, aby byli pozorní a opatrní při nakupování vánočních dárků a při 
ostatních náležitostech spojených s vánočními svátky. Předvánoční náku-
py jsou velkým lákadlem pro kapsáře. Ti většinou vyhledávají místa, kde 
se pohybuje větší množství lidí a hlavně místa, kde mají možnost okamži-
tě zmizet ve větším davu.
Obrovskou příležitost mají zloději v nákupních centrech a při ostatních 
akcích, kde se nachází větší množství lidí. Ke krádeži využívají nepozor-
nosti lidí a nedbalého zacházení s osobními věcmi. O tom, že jste se stali 
obětí zloděje, se většinou dozvíte až u samotného placení, kdy zjistíte, 
že vám chybí peněženka nebo i jiné cennosti. Ve většině případů to lidé 
samotným zlodějům velice usnadňují. Cennosti mají zavřené v batohu 
na zádech, peněženky vystavené v nákupních taškách, odložené kabelky 
a peněženky na pokladních pultech či v nákupních vozících.
O své věci však nemusíte přijít jen uvnitř obchodních center. Dalším rizi-
kovým faktorem je i vozidlo, které zaparkujete na parkovišti a po dobu 
nákupu jej nemáte pod kontrolou. Základním pravidlem je nenechávat 
na sedadlech ve vozidle nic, co by mohlo upoutat pozornost případných 
zlodějů. Řidiči by neměli zapomenout při svém odchod vždy vozidlo uza-
mknout, raději se ještě přesvědčit, zda je opravdu uzamčené.
Je zapotřebí dodržovat pár základních pravidel a své věci mít neustále 
pod kontrolou:

tašky či batohy, kde máte uložené peníze nebo jiné cennosti, nenoste • 
na zádech, kam nevidíte
svá zavazadla nikdy nespouštějte z dohledu• 
nenoste v peněžence společně s platební kartou svůj PIN kód• 
uložíte-li zavazadlo v obchodě do nákupního vozíku, mějte ho stále na • 
očích
ve vozidle nenechávejte věci, které mohou upoutat pozornost zlodějů• 
fyzicky se přesvědčte, že máte vozidlo uzamčené• 
obezřetnost, předvídavost a všímavost je nejdůležitější prevencí!• 

Trendem současné doby je čím dál častěji nákup zboží přes různé inter-
netové portály. Internet je bezesporu velice užitečné médium, na kterém 
se dozvíte spousty informací, ale můžete tam také narazit na podvodní-
ky. Mnozí z vás budou využívat nabídek poskytovaného zboží prostřed-
nictvím internetového nakupování. V tomto směru lze jistě najít mnoho 

výhod. Zboží si můžete vybírat pohodlně z prostorů domova. Následně 
je vaše zboží dodáno zásilkovou službou až na místo určení. Musíte však 
zvážit i možná rizika spojená s těmito transakcemi. Pokud za vybrané zbo-
ží zaplatíte předem na účet prodávajícího, vystavujete se riziku, že v ně-
kterých případech neuvidíte ani výrobek a ani peníze. Rovněž se nenech-
te zlákat nápadně výhodnými podmínkami nákupu.
I u nakupování přes internetové portály musíme dbát zvýšené opatrnosti:

nakupujte u prodejců, které znáte, pokud je neznáte, předem si o nich • 
zjistěte potřebné informace a recenze
před nákupem si přečtěte zásady o dodání zboží, smluvní podmínky• 
seznamte se s reklamačním řádem• 
od prodejce získejte i informace o podmínkách a nákladech při dodání • 
zboží
vyhledejte si telefonní číslo, e-mail prodejce, adresu prodejce• 
uchovejte si záznam o internetových transakcích, včetně webových • 
stránek prodejce
platbu předem zvažte, provádějte jen tehdy, pokud máte jistotu, že se • 
jedná skutečně o důvěryhodného obchodníka!

 Martin Hron
 Krajské ředitelství policie kraje Vysočina

Pro naše bezpečí
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Geocachingová „megaakce“ očima hlavního organizátora: 
Období budu dělit na před Havlíčkem a po Havlíčkovi

Rok s Karlem Havlíčkem byl zajímavým životním obdobím na téma, které 
je mému srdci blízké. S nadsázkou říkám, že můj život se bude dělit na 
období před Havlíčkem a po Havlíčkovi. Ale ono tomu skutečně tak trochu 
bude. Rok KHB končí a já mohu začít rekapitulovat.
Úplně první úvaha o dvoustém výročí padla, když jsem v roce 2017 vydal 
tematický odznak Havlíček, kterým jsem zval turisty na místa spojená se ži-
votem a dílem KHB. Přemýšlel jsem, jak tuto událost implementovat nejen 
do turistických akcí, ale začal jsem spřádat také plány geocachingové. Tou 
dobou vznikla prvotní myšlenka „200 keší s KHB“ – dvě stovky připomínek 
Karla Havlíčka po celé naší zemi.
Léto 2020 probíhalo na Havlíčkobrodsku ve znamení plánování oslav. Pro 
geocachingový megaevent nám vyšel termín nadmíru symbolický, v sobo-
tu 30. 10. 2021, v předvečer velkého výročí narození Karla Havlíčka.
Velice dobře si pamatuji účast na městské plánovací schůzi, kde každý pre-
zentoval akci, kterou by chtěl uspořádat. Moje oznámení, že bych do měs-
ta rád přivedl tak na pět set geokešerů, vzbudilo prvotní údiv a nedůvěru.-) 
A pak už bylo třeba postoupit od slov k činům. 
Bylo to však v době, kdy nám všem pěkně trnulo. Naše země se topila 
v represivních opatřeních covidové pandemie, nemocnice praskaly ve 
švech a statistiky úmrtí naskakovaly po stovkách. Představa, že se v létě 
a na podzim budeme moci zase svobodně bavit, se v té době zdála být té-
měř nemožnou. Jediné, co jsem mohl, bylo zakládání keší. A tak jsem jezdil 
a umisťoval krabičky po místech spojených s letošním oslavencem.
Se zlepšující se pandemickou situací se začalo blýskat na lepší časy a já se 
do toho mohl obout naplno. Bylo úžasné cítit za sebou podporu města 
Havlíčkův Brod, Turistického informačního centra v Havlíčkově Brodě, Mu-
zea Vysočiny Havlíčkův Brod, Rodného domu KHB v Havlíčkově Borové 
a Spolku Epigram. 
Týden před eventem bylo jasné, že se uskuteční a že míříme do finále. 
Havlíčkův Brod žil oslavami, konala se vernisáž nové havlíčkovské výstavy 
v muzeu, na Staré radnici probíhaly havlíčkovské přednášky, po městě byly 
rozesety havlíčkovské informační panely ... v Havlíčkobrodských listech vy-
šla anonce na naši akci a reklama běžela i v rozhlase.
Nastala sobota 30. 10. S oficiálním začátkem v deset hodin začaly proudit 
davy prvních návštěvníků, otevřely se památky ve městě a do toho všeho 
mumraje naskakují notifikace nově publikovaných keší. O půl dvanácté, 

kdy dochází k velkému srocení před slavnostním zahájením, jsem pustil 
poslední keše věnované Havlíčkovu náměstí. Celý den na stáncích i na íčku 
rozdáváme havlíčkovské knírky, protože tu po poledni zabojujeme o vy-
tvoření nového rekordu do České knihy rekordů o největší počet „Havlíč-
ků“ na jednom místě, aneb „Kolik Havlíčků se vejde v Havlíčkově Brodě na 
Havlíčkovo náměstí?“ Těsně před polednem pak s knírky ještě vyrážíme do 
davu, abychom urychlili jejich distribuci, než to „vypukne“.
A pak to „vypuklo“, nadchází hlavní pořad dne. Pohled z balkónu Nové 
radnice na shromážděné geokešerstvo s nalepenými knírky pod nosem 
mi bral dech. Starosta města Jan Tecl a ředitel muzea Michal Kamp připo-
mněli, že z tohoto balkónu se v minulosti promlouvalo při revolučně vý-
znamných dějinných událostech ... 1918 ... 1945 při přejmenování města 
Německého Brodu na Havlíčkův Brod ... 1989. A my tu teď promlouváme 
k poklidnému a mírumilovnému davu geokešerů. To byl pro mne mimo-
řádně silný zážitek! 
A tenhle poklidný a mírumilovný knírkatý dav nechal sebou poklidně a mí-
rumilovně manipulovat při hromadném focení a pak se stejně poklidně 
a mírumilovně vydal průvodem kolem sčítacího komisaře z agentury Dob-
rý den. Byl to pořádný špalír a já byl moc rád, že je to průvod zcela dob-
rovolný a že se téhle „taškařice“ účastní lidé jen tak pro radost ze života, 
z pocitu sounáležitosti či ze smyslu pro určitou společenskou recesi. Bylo 
nás celkem 655. Fakt skvělé a poděkování všem!
 Martin Pluhař
 hlavní organizátor megaeventu „200 let KHB“

Nejvíc lidí s knírem na jednom místě
Martin Pluhař a město Havlíčkův Brod zorganizovali v rámci oslav 
200. výročí narození Karla Havlíčka Borovského geocachingovou akci  
„Mega-Event 200 let KHB“, v rámci které se na Havlíčkově náměstí v jeden 
okamžik shromáždilo celkem 655 „Havlíčků“, tedy lidí s knírem, jenž byl 
pro zmíněného spisovatele, novináře, satirika a politika typický. Zúčastně-
ní mohli mít pod nosem jak vlastní, tak umělý (např. nalepovací) knír.
Akce, jejíž součástí bylo i vytvoření společné fotografie všech zúčastně-
ných, byla zaregistrována do České databanky rekordů v sobotu 30. října 
2021 na Havlíčkově náměstí v Havlíčkově Brodě.
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Úspěchy akordeonového oddělení na mezinárodní soutěži v Praze
Ve dnech 29.–30. 10. 2021 se konal již 7. ročník soutěže „Mezinárodní akordeono-
vé dny v Praze“. Soutěže se zúčastnilo přes 100 akordeonistů z Česka, Slovenska, 
Německa a Litvy. Výkony hodnotila mezinárodní porota, ve které zasedala i paní uč. 
Markéta Laštovičková. Z naší ZUŠ J. V. Stamice se této soutěže zúčastnili: Anežka Ve-
letová, Liliana Beránková, Kristina Veletová, Aneta Glattová, Akordeonový orches-
tr Pohoda (ze třídy paní uč. Ivany Laštovičkové) a Viktor Stocker, Johanka Juklová, 
Anna Zajíčková (ze třídy paní uč. Markéty Laštovičkové). Bývalá žačka ZUŠ Michaela 
Šrámková se účastnila za Pražskou konzervatoř. SZUŠ Havlíčkův Brod reprezentova-
la Nikol Černíková (ze třídy pí uč. Ivany Laštovičkové). 
Všem žákům se povedlo zaujmout porotu a zabodovali tak v mezinárodní konku-
renci. Mladší kategorie soutěžících porota dělila do jednotlivých pásem. V 1. kate-
gorii do 9 let získala Nikol Černíková zlaté pásmo. V 2. kategorii do 11 let obdržela 
Anežka Veletová rovněž zlaté pásmo. Ve 3. kategorii do 13 let získali Viktor Stocker, 
Johanka Juklová a Liliana Beránková zlaté pásmo. Viktor se stal vítězem celé ka-
tegorie a zároveň získal nejvyšší bodové ohodnocení ze všech účastníků soutěže. 
Ve 4. kategorii do 15 let se ve zlatém pásmu umístila Kristina Veletová, která se 
dokázala skvěle prosadit mezi žáky konzervatoří. V 5. kategorii do 17 let získala Mi-
chaela Šrámková zlaté pásmo a Aneta Glattová stříbrné pásmo. V 6. kategorii do 
19 let se porota rozhodla pro pouhé pořadí soutěžících bez udělení pásem, Anna 
Zajíčková se umístila na 4. místě. Ve 12. kategorii orchestrů obdržel Akordeonový 
orchestr Pohoda 1. místo ve zlatém pásmu a získal rovněž nejvyšší bodové ohod-
nocení ze všech komorních těles. Velkým přínosem orchestru byla hráčka na bicí 
nástroje Aneta Smetáčková (bývalá žačka ZUŠ J. V. Stamice v Havlíčkově Brodě ze 
třídy Luboše Pavlíka) a klavíristka Markéta Vodrážková. Obě jsou nyní již žačkami 
konzervatoře.
Všem soutěžícím i jejich pedagogům gratuluji k vynikajícím výsledkům a děkuji jim 
za reprezentaci našeho města Havlíčkova Brodu na mezinárodní úrovni. 
 Jindřich Macek, ZUŠ J. V. Stamice

V Sadech to stále žije!
I přes složitou epidemiologickou situaci se naše škola zapojila do nejrůznějších spor-
tovních a kulturních aktivit, a tak vytvořila pro děti, jejich rodiče i širokou veřejnost 
opravdu pestrobarevný podzim.
V pátek 15. října jsme udělali radost všem sportovním příznivcům, když se nám 
podařilo uspořádat 1. ročník Běhu Karla Havlíčka Borovského. Bylo nanejvýš sym-
bolické, že akce, kterou posvětilo a štědře zasponzorovalo město Havlíčkův Brod, se 
poprvé uskutečnila právě v roce, v němž si připomínáme 200 let od narození této 
významné osobnosti. Závod, kterého se zúčastnilo celkem 115 malých i velkých pří-
znivců rekreační či amatérské atletiky, sklidil velký úspěch a byl zároveň zapsán na 
řádnou termínovou listinu Běžce Vysočiny. Tento zájmový spolek v čele s ředitelem 
Bohumilem Novákem pořádá regionální soutěže již od roku 1975 a je svým způ-

sobem naprostým unikátem v celé ČR. Daří se mu kromě jiného i dnes poměrně 
vzácná věc – přilákání dětí a mládeže k pravidelnému pohybu. I my tedy věříme, že 
přispějeme pověstnou troškou do mlýna, získáme nová běžecká srdce a učiníme 
z události místní tradici.
Nezapomněli jsme však ani na další činnosti. Pan učitel Domkář kupříkladu zopa-
koval úspěšnou recesistickou akci „Svržení hlavy císaře Karla I. do Sázavy“, kterou 
připomněl zdejší události z roku 1918, kdy dav brodských studentů strhl bustu po-
sledního rakousko-uherského panovníka, naložil ji na trakař, dovezl k Sázavě a ná-
sledně ji „utopil“. Celá rekonstrukce vypadala velmi věrohodně, pouze závěr byl ke 
smůle všech ryb a kachen poněkud upraven. Hlava – ve skutečnosti dort upečený 
ve spolupráci se třídou 9. C – neskončila v řece, ale byla rozporcována a následně 
všemi přihlížejícími snědena. 
Naše škola se rovněž zapojila do soutěžního projektu „Obec přátelská rodině“, 
v rámci kterého bylo město Havlíčkův Brod oceněno a získalo dotaci ve výši 
320 000 Kč. Část financí putovala právě k nám, a my si tak mohli pořídit moderní 
3D tiskárnu, materiál do keramické dílny či akustickou kytaru. Nové vybavení jsme 
rádi představili rodičům v rámci společných odpolední, jejichž součástí byly i samo-
statné tvůrčí dílny.
Akce však nechystali jenom učitelé, ale do tvůrčích aktivit se zapojili i sami žáci. 
V rámci volitelného předmětu environmentální výchova připravili osmáci a deváťá-
ci pod vedením paní učitelky Gašperákové biologickou soutěž pro své mladší spo-
lužáky z I. stupně. Během programu dotovaného místní Agendou 21 se děti zábav-
nou a hravou formou dozvěděly spoustu zajímavých novinek z říše rostlin i zvířat.
V neposlední řadě se nám podařilo zorganizovat také sběrovou akci. Děti i jejich ro-
diče se opravdu činili a podařilo se jim nashromáždit více než 8 tun starého papíru, 
za což jim patří velký dík. Nejlepší třídy byly navíc oceněny finančním příspěvkem, 
který mohou žáci po dohodě s třídním učitelem použít v rámci svých společných 
aktivit.
Na závěr zbývá dodat, že práce během přípravy výše uvedených činností výrazně 
stmelila všechny účastníky a umožnila jim alespoň dočasně zapomenout na běžné 
denní povinnosti a starosti dnešní doby. A to, si myslíme, není rozhodně málo!
 Vedení ZŠ V Sadech

Studenti havlíčkobrodské hotelové školy zazářili  
na gastronomické soutěži ve Francii

Trophée Mille je soutěž žáků středních gastronomických škol, která probíhá ve 
Francii pod záštitou významného představitele francouzské gastronomie pana Phi-
lippa Milla, šéfkuchaře hotelu Domaine Les Crayéres v Remeši, který získal v letech 
2011 a 2012 dvě michelinské hvězdy.
V roce 2019 se konalo poprvé národní kolo této soutěže v České republice a 6. lis-
topadu 2021 proběhlo v jihlavském Cityparku druhé kolo Trophée Mille Česká re-
publika. 
Osm dvoučlenných týmů z gastronomicky zaměřených škol České republiky, které 
se nominovaly do národního kola z korespondenčního kola soutěže, připravovalo 
před zraky odborné poroty i veřejnosti šest porcí slaného a šest porcí sladkého po-
krmu. Povinnými surovinami byla vepřová pečeně bio, kysaná smetana, tmavý le-
žák z Rodinného pivovaru Bernard, Humpolec a rakytníková 100% lisovaná šťáva.
Obchodní akademii a Hotelovou školu v soutěži reprezentovala Věra Schusterová 
a Martin Havlíček pod vedením učitele odborného výcviku Bc. Daniela Tomana.
Odborné porotě předložili Vepřovou roládu s fáší a uzenými ořechy, masovou kro-
ketu, kadeřavou kapustu, pěnu z morkových kostí, škubánky a glace a sladký chod 
pod názvem Carachoux, dýně, rakytník, krupičná kaše. 
Věrka a Martin obstáli v obrovské konkurenci skvěle. Vybojovali první místo, a s tím 
spojený postup do mezinárodního kola Trophéé Mille 2022, které se uskuteční 
21. března 2022 ve francouzské Remeši.
 Marie Mrázová
 Obchodní akademie a Hotelová škola Havlíčkův Brod
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Od každého trochu

Havlíčkobrodský půlmaratón podporuje 
nejenom sport, ale i vzdělání

Stejně jako minulý rok i letos předali pořa-
datelé Havlíčkobrodského půlmaratonu Jiří 
Brychta a Tomáš Nejedlý část vybraného star-
tovného na podporu vzdělání Gymnáziu Hav-
líčkův Brod.
Šek na 13 525Kč převzal zástupce ředitele Jiří 
Rojka. Předání proběhlo za přítomnosti sta-
rosty města Jana Tecla, který pravidelně po-
skytuje této akci záštitu.
Jsme rádi, že se nám 9. ročník půlmaratónu 
tolik vydařil, děkujeme všem partnerům akce, 
dobrovolníkům a závodníkům a již pro všech-
ny plánujeme jubilejní desátý ročník, který se 
uskuteční v sobotu 24. 9. 2022.
 Jiří Brychta, organizátor akce

Vlkovsko zdobí kříž s motivem křídel 
od Radomíra Dvořáka

V sobotu 16. října požehnali duchovní novému 
kříži s motivem křídel. Obyvatelé a návštěvníci 
města ho najdou v místní části Vlkovsko neda-
leko rybníka Cihlář v Havlíčkově Brodě. Autorem 
kříže je sochař Radomír Dvořák, zábradlí kolem 
upraveného prostranství pak vytvořil umělecký 
kovář Jan Schwarz.

U pietního místa zapálili rodiny  
zemřelých Svíčky vděčnosti

V den památky zesnulých, 2. listopadu, se usku-
tečnil u pietního místa v areálu brodské nemoc-
nice Dušičkový den, na němž se setkaly rodiny 

zemřelých pacientů, zaměstnanci nemocnice 
a duchovní církví, kteří na tomto místě zapálili 
Svíčky vděčnosti a uctili tak památku všech, kte-
ří v nemocnici zemřeli v souvislost i s pandemií 
COVID-19. Toto pietní místo, které se nachází 
před pavilonem infekčního oddělení, bude ne-
přetržitě sloužit jako vzpomínka pro rodiny ze-
mřelých. Jeho autorem je známý brodský sochař 
a výtvarník Radomír Dvořák, který ho nemocnici 
věnoval bez nároku na honorář. 

Vedení města si připomnělo 200. výročí 
narození Karla Havlíčka

V den 200. výročí narození Karla Havlíčka, 
31. 10. 2021, položili zástupci města květiny k jeho 
pomníku v parku Budoucnost. Jednou z posled-
ních akcí, která se k letošnímu výročí uskuteční, 
je naplánována na 15. 12. Na tento den Muzeum 
Vysočiny připravuje dramatické ztvárnění odvozu 
Havlíčka do Brixenu (více na str. 10).

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, 24 stran 

Distributor: Česká distribuční, a.s. 
Číslo vychází první pracovní den měsíce.

Rozměr (šířka x výška)  Cena vč. DPH 21 % 
1 stránka (šířka 200 x výška 266 mm)  7 700 Kč 
1/2 stránky (200 x 131,5 mm)  3 900 Kč 
1/4 stránky (98,5 x 131,5 mm)  1 700 Kč 
1/8 stránky (98,5 x 64,25 mm)  800 Kč 
zvýraznění (47,75 mm x dle potřeby) 50 Kč 
řádková inzerce (znak)  1,50 Kč

Formát inzerátů: PDF (text převedený do křivek), JPG, 
TIF • Tiskové rozlišení: 300 dpi • Barvy: CMYK • Bez 

spadávek a ořezových značek 
Přijímáme inzeráty v PDF, JPG, TIF nebo řádkovou 

inzerci.
Příjem inzerce na následující měsíc do 10. v měsíci. 
Platba hotově při podání inzerátu nebo na fakturu. 

Objednávku i příjem inzerátu je možné přijmout 
elektronicky.

Kontakt a podrobné informace  
Turistické informační centrum Havlíčkův Brod,  

tel. 569 497 353 a 357 nebo 723 444 778 
e-mail: hblisty@muhb.cz, adolezalova@muhb.cz

Za chyby v inzerci je zodpovědný inzerent.

Co, kdy, kde
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Inzerce

 

 

Obchodní akademie a Hotelová škola Havlíčkův Brod 

nabízí ve školním roce 2022/23 
ekonomické a gastronomické obory  

s maturitní zkouškou: Ekonomické lyceum, Hotelnictví, Obchodní akademie, 
Obchodní akademie se sportovním zaměřením, 

s výučním listem: Cukrář, Pekař, Kuchař-číšník, Stravovací a ubytovací služby. 
 

Zveme vás na Den vánoční gastronomie a Den otevřených dveří    
ve středu 8. prosince 2021 

a  
Den otevřených dveří 

ve čtvrtek 27. ledna 2022  
do budovy školy v ulici Bratříků 851, Havlíčkův Brod. 

 
Více informací:  

 
  569 421 182                       oahshb@oahshb.cz                    www.oahshb.cz 

  https://www.instagram.com/oahsbrod/                         https://www.facebook.com/oahshb.cz 

Na Chmelnici 609
Chotěboř

+420 734 743 978

Studiooxygen@seznam.cz

studiooxygenchotebor.
webnode.cz

 

Studio Oxygen Chotěboř

 
K O S M E T I C K O  -  E S T E T I C K É  S T U D I O

Kosmetické ošetření pleti, krku a dekoltu
Hydrodermabraze & ultrazvuková špachtle

IPL - fotoomlazení pleti
LPG omlazení pleti

Radiofrekvenční lifting
Mikrojehličková radiofrekvence

Mikrojehličkování / microneedling
Permanentní make-up

BB Glow & BB Lip
IPL trvalá epilace EFB Anthelia

Odstranění pigmentových skvrn
Odstranění popraskaných žilek

Odstranění tetování
Redukce jizviček po akné

Prodlužování řas
Lash lifting & botox

Brow Bar & laminace
Kryolipolýza - liposukce mrazem

Laserová lipolýza
Vacupres & kavitace

Radiofrekvence
Brazilská depilace

Masáže 
Přístrojová lymfodrenáž
Tělové zábaly OLIGOSPA

Solárium vertikální
 
 

Studio Oxygen
 

Těší se na Vás
team Oxygen 

 

 

Dárkové poukazy 

Online rezervace myFox

Ke každému nákupu knih stolní kalendář 
VYSOČINA NADHLEDEM 2022

Obdržíte pouze  
PŘI NÁKUPU V ATELIÉRU! 
Při koupi dvou knih dárek – nástěnný kalendář! 
Nabídka platí do vyprodání zásob kalendářů.

Operátor výrobní linky – mzda až 40 000 Kč
Skladník/Skladnice – mzda až 37 000 Kč

Benefi ty:
Závodní stravování, příspěvek na penzijní připojištění, fi remní fi tness centrum.

Kontakt:
iveta.slavikova@hranipex.com

+420 606 606 762

www.hranipex.cz

Úspěšná mezinárodní společnost vám nabízí jistotu 
stabilního zaměstnání a nadstandardní mzdové podmínky.

Vyhlížíte dobrou práci?

A5 0801_v3.indd   1 18.10.2021   19:03
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Společenská rubrika, křížovka

Brodská miminka narozená  
od 21. 10. do 17. 11. 2021

21. 10. Kufr Martin, Mokrá Anna • 25. 10. Novotná 
Veronika • 26. 10. Čapek Daniel • 27. 10. Franc Chris-
tiann • 28. 10. Sochrová Stela • 29. 10. Bezstarosta 
Patrik • 3. 11. Špinar Dominik • 4. 11. Mottlová Eliška, 
Špinarová Nikol • 5. 11. Beránek Mikuláš • 6. 11. Fran-
tálová Elena • 11. 11. Grondžáková Elizabeth, Mottl 
Dominik • 12. 11. Banda Tobiáš, Poulová Mia, Šotola 
Ondřej • 13. 11. Bártlová Karolína

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

16. 10. 2021
• Milan Bábík, HB-Šmolovy – Šárka Vopěnková, HB-
Šmolovy
22. 10. 2021
• Martin Horák, HB-Šmolovy – Lucie Náplavová, HB 
• Zdravko Georgiev Jatsarov, Bulharsko – Markéta 
Brtková, Praha 3
Celkem se konaly 4 sňatky.

Mezinárodní  
akordeonová soutěž 

v italském  
Castelfidardu

Na konci září 2021 se v ital-
ském Castelfidardu konala 
Mezinárodní akordeonová 
soutěž, jedna z největ-
ších světových soutěží 
v daném oboru. Naši ZUŠ 
J. V. Stamice Havlíčkův 
Brod reprezentoval na 
této soutěži Viktor Stocker 
ze třídy paní uč. Markéty 
Laštovičkové.
Viktor Stocker se účastnil 
v 1. kategorii do 12 let. 
Odbornou porotu zaujal 
v široké konkurenci hráčů 

z celého světa především svým muzikálním a technicky 
náročným výkonem a získal tak 2. místo na této prestižní 
soutěži.
Viktorovi Stockerovi blahopřeji k mimořádnému úspě-
chu a děkuji mu za skvělou reprezentaci školy na světo-
vé úrovni, velké poděkování za přípravu patří také paní 
učitelce Markétě Laštovičkové.                                                                                                                       
 Bc. Jindřich Macek, ředitel ZUŠ

V tajence je latinské přísloví.

Správné znění tajenky z čísla 11/2021: (Nevědomost) je matkou zpupnosti.
Správnou odpověď ze 39 došlých vylosoval místostarosta Zbyněk Stejskal.
Výhercem se stává Josef Málek.
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. 

Manželé Kalinovi z Havlíčkova Brodu oslavili v říjnu 
ZLATOU svatbu – 50 let společného života. 
Srdečně blahopřejeme k Vaší zlaté svatbě a přejeme 
hodně štěstí a ještě mnoho dalších krásných let na 
společné cestě životem. 
To Vám ze srdce přeji Vaše děti Václava a Martin, 
vnoučata Lucie, Klaudie,Václav a zeť Václav. Celá 
redakce Havlíčkobrodských listů se k přání připojuje.
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SVOZ VELKOOBJEMOVÝMI KONTEJNERY (VOK) S OBSLUHOU

JARO

STÁNÍ

PODZIM

STÁNÍ

DUBEN

4. 1

4. 2

5. 3

5. 4

6. 5

6. 6

7. 7

7. 8

8. 9

8. 10

11. 11

11. 12

12. 13

12. 14

13. 15

13. 16

14. 17

14. 18

19. 19

19. 20

20. 21

20. 22

21. 24

21. 23

22. 25

22. 26

25. 27

25. 28

26. 29

26. 30

27. 31

27. 32

28. 33

28. 34

29. 35

29. 36

1. 1

1. 2

2. 3

2. 4

5. 5

5. 6

6. 7

6. 8

7. 9

7. 10

8. 11

8. 12

9. 13

9. 14

12. 15

12. 16

13. 17

13. 18

14. 19

14. 20

15. 21

15. 22

16. 24

16. 23

19. 25

19. 26

20. 27

20. 28

21. 29

21. 30

22. 31

22. 32

23. 33

23. 34

26. 35

26. 36

27. 37

27. 38

29. 39

29. 40

30. 41

30. 42
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3. 43

3. 44

4. 45

4. 46

5. 47

5. 48

6. 49

6. 50

7. 51

7. 52

10. 53

10. 54

11. 55

11. 56

12. 57

12. 58

13. 59

13. 60

14. 61

14. 62

17. 63

17. 64

JARO

STÁNÍ

PODZIM

STÁNÍ

4. 41

4. 42

5. 43

5. 44

6. 45

6. 46

9. 47

9. 48

10. 49

10. 50

11. 51

11. 52

12. 53

12. 54

13. 55

13. 56

16. 57

16. 58

17. 59

17. 60

18. 61

18. 62

19. 64

19. 63

3. 40

3. 39

2. 38

2. 37

4. 1. 1. 5. 3. 7.

5. 2. 6. 4. 1. 6.

5. 2. 2. 6. 4. 1.

6. 3. 7. 5. 2. 7.
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× ZA 7 DNÍ
× ZA 14 DNÍ
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Největší výrobce knih na Vysočině
nabízí zájemcům o studium  

na Střední škole grafické v Brně 
v oboru

KNIHAŘ 
TECHNIK DOKONČOVACÍHO 

ZPRACOVÁNÍ TISKOVIN

STIPENDIUM  
po celou dobu studia!

TISKÁRNY HAVLÍČKŮV BROD, a. s.
Bližší informace: Anna Šubrtová,  

tel.: 569 664 117, e-mail: thb@thb.cz

w w w.thb.cz

Vyrábíme věci, které mají duši!

Havlíčkův Brod
Masarykova 2853 (křižovatka u BILLY)

KOBERCE · PVC 
VINYL · KUSOVKY

DOPLŇKY

Sleva bude odečtena  
po předložení tohoto 
kupónu, nevztahuje se 
na již zlevněné zboží,  

slevy se nesčítají, 
platnost do 31.��12.��2021

SLEVA
-15%

DĚLNÍK/CE

PODMÍNKA pro chráněné dílny:
Invalidní důchod I., II., III. stupně, popř. zdravotně

znevýhodněná osoba

PRO NOVOU VÝROBU HLEDÁME :

KONTAKT

CHRÁNĚNÁ DÍLNA
MÍSTO VÝKONU PRÁCE: HAVLÍČKŮV BROD

NÁPLŇ PRÁCE:

- úprava zdravotnických
rukavic
- výroba sáčků a dalších
výrobků
- RANNÍ směna
- pracovní doba 6,00-14,00
hod. nebo dle domluvy

NABÍZÍME:

- volné víkendy
- 5 týdnů dovolené
- příspěvek na penzijní připojištění
- příspěvek na dopravu
- příspěvek na zdraví a relax ve
výši 4000 Kč
- příspěvek na závodní stravování
 

P: +420 569 408 612, M: +420 724 671 086, e-mail: blanka.otradovska@hartmann.info

SANICARE s.r.o.
Dceřinná společnost firmy HARTMANN-RICO a.s.
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Zastavte se v adventním čase s oblastní charitou
Oblastní charita Havlíčkův Brod pořádá 9. prosince Adventní zastavení. Ná-
vštěvníky čeká prohlídka prostor Charity, prodej výrobků s vánoční temati-
kou od klientů charitních služeb a nebude chybět ani ochutnávka cukroví či 
(ne)alkoholický punč. Cílem setkání je, aby se návštěvníci na chvíli zastavili 
v předvánočním shonu a užili si příjemné a klidné chvilky, které jim pomo-
hou načerpat síly na všechny výzvy, které s sebou vánoční čas přináší. 
Akce proběhne v sídle správy Oblastní charity Havlíčkův Brod (Bělohradská 
1128) od 10.00 do 18.00.

Skautský institut zve na maraton v psaní dopisů
Skautský institut v Brodě se rozhodl pod záštitou světové organizace 
Amnesty uspořádat Maraton psaní dopisů. Cílem této akce je pomoci 
osobám, které se staly obětmi bezpráví. Lidé na celé planetě každý rok 
v prosinci posílají miliony ručně psaných dopisů s výzvami k osvobození 
konkrétních lidí. V jeden čas a v počtu, který vlády a úřady příslušných zemí 
nemohou ignorovat. Přijďte i Vy napsat dopis a pomozte tak někomu ne-
spravedlivě vězněnému. Psaní dopisů proběhne v Krajské knihovně Vyso-
činy v pátek 10. 12. od 14.00 do 18.00 hod.

Řádková inzerce
• Kosmetika – Pedikúra JiMi
Nabízí celková ošetření kosmetikou For Life&MANAGA
Pedikúra – kombinovaná, ošetřena kosmetikou BisBis
Pedikúra – objednání přímo k vám domů: tel. 608 477 428, 734 401 432
Havlíčkovo náměstí  1963  nad Generali  pojištovnou, 3 patro. dveře 407

Upozornění
V pátek 31. 12. budou všechny budovy Městského úřadu Havlíčkův Brod 
(Havlíčkovo náměstí, V Rámech, Pražská) přístupné veřejnosti z technic-

kých důvodů pouze do 12.00 hod. Děkujeme za pochopení!

• Hledám traktor/vyvážečku na práci v lese (Přibyslav). P. Vašek, tel. 
773255435.
• Hledám pracovníka s motorovou pilou na výpomoc v lese. P. Vašek, 
tel. 773255435.
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Krajská knihovna Vysočiny
Honza Mráz: na kole Favorit z Jihlavy na konec světa. 
6. 12. 18.00, sál KKV, vstupné 50 Kč, cestovatelské vy-
právění. Kontakt: Ludmila Bouchnerová, 569 400 494, 
bouchnerova@kkvysociny.cz
Rozsviť se mi hlavičko – testík pro děti, do 31. 12. / 
Dětské oddělení. 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, Dětské 
oddělení / vstup zdarma. 16. 12. 14.00–15.30. Kontakt: 
detske@kkvysociny.cz / tel. 569 400 484.
Čtenářský klub. 13. 12. 17.00, učebna KKV, vstup zdar-
ma. Kontakt: Jitka Jiráková, DiS., 569 400 495,
jirakova@kkvysociny.cz

Městské divadlo a kino Ostrov
11. 12. 16.00 – Míša Růžičková: Vánoční show
16.–23. 12. – Vánoční trhy – Havlíčkovo nám.
18. 12. 15.00 a 19.00 – Radek Novotný a přátelé – 
Vánoční koncert 2021
22. 12. – Varhanní koncert: Josef Kempf – klášterní 
kostel sv. Rodiny
12. 1. 19.00 – Hvězdné manýry. Divadelní společnost 
Háta, komedie. Hrají: Lukáš Vaculík, Mahulena Bočano-
vá/ Adéla Gondíková, Roman Štolpa, Filip Tomsa, Ivana 
Andrlová / Pavla Vojáčková a další.
10. 2. 19.00 – Kafe u Osmanyho – Talk show Osmany-
ho Laffity
20. 2. 19.00 – Polibek – Studio Dva, komedie. Hrají: 
Bohumil Klepl, Anna Šišková
28. 2. 19.00 – Techtle mechtle a Kočky – Travesti show
8. 3. 19.00 – Teď ne! – Činoherní studio Bouře. Hrají: 
Michal Dlouhý, Kristýna Frejová, David Punčochář, 
Kamil Halbich a další.
15. 3. 18.00 – Staropražští pardálové – koncert
16. 3. 19.00 – Halina Pawlovská: Manuál zralé ženy – 
Talk show

Galerie výtvarného umění Havlíčkův Brod
Ondřej Sekora: Ze života nejen hmyzu (do 5. 12.)
„…plivni si stokrát do moře, ono se nezpění“ – poetic-
ké dílo KHB v ilustracích (do 31. 12.)
„Rytíř a krásná paní“ – výtvarná tvorba manželů Karla 
a Emilie Tomanových 10. 12. – 27. 2. Vernisáž 17.00 h.
Tradiční lidové dřevěné hračky z Vysočiny (10. 12. – 
27. 2.)

Muzeum Vysočiny Havlíčkův Brod
Vánoční dílny se budou konat v dnech 6. 12., 7. 12. 
a 13. 12. Povídání o vánočních a adventních zvycích, 
zdobení perníčků, výtvarné dílny pro MŠ, ZŠ, SŠ. 
Nesmrtelný jest tvůj duch v nesmrtelném těle. 
scénické čtení na téma cesty KHB do Brixenu pořádá 
v Havlíčkově domě Adivadlo dne 11. 12.
Odvoz Havlíčka do Brixenu dne 15. 12. v 18.00 v drama-
tickém podání Adivadla před průčelím Havlíčkova domu
Pokračuje Výstava skla – díla a fotografie z česko-ra-
kouského sklářského workshopu sklo a Karel Havlíček 
v našich životech.

ZUŠ J. V. Stamice
7. 12. 17.00 – 1. adventní koncert žáků hud. oboru, 
sál ZUŠ
15. 12. 17.00 – 2. adventní koncert žáků hud. oboru, 
sál ZUŠ
21. 12. 18.00 – Koncert z cyklu čtvero ročních období, 
Sál staré radnice 

Filmové OKO 
Klub OKO Havl. Brod, Smetanovo nám. 30,  
www.filmoveoko.cz
1. 12. 20.00 – Titan (mysteriózní thriller/drama), Fran-
cie/Belgie 2021, přístupný od 18 let, české titulky
8. 12. 20.00 – Moje slunce Mad (animované drama), 

Česko/Slovensko/Francie 2021, přístupný od 12 let, 
česky
15. 12. 20.00 – Jan Werich: Když už člověk jednou je… 
(dokument), Česko 2021, přístupný, česky
18. 12. 15.00 – Pohádkové OKO: O čertovi a jiné 
vánoční pohádky (animovaná pohádka), Česko 2021, 
přístupný od 3 let, česky
22. 12. 20.00 – Shoky & Morthy: Poslední velká akce 
(komedie), Česko 2021, přístupný od 12 let, česky
29. 12 20.00 – Delete History (komedie/drama), Fran-
cie/Belgie 2020, přístupný od 15 let, české titulky

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

1. 12. – Kolem Brodu. Odchod od Stavební školy 
v 8.30 hod. Trasa 10 km. Vede: K. Průšová
4. 12. – Do Pekla. Odjezd vlakem v 9.01 hod. do Sázavy 
u Žďáru n. S. Trasa 11 km. Vede: A Hladká
8. 12. – Z Radňova. Odjezd vlakem v 10.05 hod. do Rad-
ňova. Trasa 12 km. Vedou: M. Kratochvílová a D. Petrová
POZOR NA ZMĚNU JÍZDNÍCH ŘÁDŮ !!!
11. 12. – Zimní výstup na Vysokou u HB. Trasy libovol-
né. Cíl 11–13 hod. v hostinci ve Vysoké. Odjezd vlakem 
v 9.05 hod. do Mírovky. Vede: M. Barták.  
Kontakt: Jaroslav Jonák, tel. 607 785 470, e-mail:  
jardasopoty@seznam.cz
15. 12. – Jarošův kopec a Hřiště. Odjezd vlakem R 
v 10.01 hod. do Přibyslavi. Trasa 10 km. Vede: A. Hladká
18. 12. – Staročeské vánoce na Michalově statku. 
Odjezd vlakem v 9.46 hod. do Pohledě. Trasa 8 km. 
Vedou: Kohoutovi
26. 12. – 46. Jeníkovský vánoční pochod třemi kraji. 
Trasa 33 km. Start v 7–7.15 hod. zastávka ČD Golčův 
Jeníkov-město. Kontakt: JUDr. Jaroslav Holý 
29. 12. – Silvestr v Perknově. Odchod od restaurace 
Hubert v Masarykově ul. v 10.00 hod. do Perknova. Při-
hlášky na občerstvení přijímá Míla Špačková do 12. 12. 
Trasa 6 km. Vede: Míla Špačková
30. 12. – K prameni Chrudimky. Odjezd vlakem 
v 10.03 hod. do Hlinska. Dále možnost busem 
v 11.10 hod. do Chlumětína. Trasa 11 km, možno 
zkrátit. Vedou: J. Kohoutová a L. Rasocha
1. 1. – Novoroční sestup do údolí Doubravy. Odjezd 
vlakem v 10.03 hod. do Bílku. Uskuteční se sbírka Novo-
roční čtyřlístek na budování stezek pro vozíčkáře. Trasa 
10 km. Vede: J. Moliš

Úterní vycházky (rychlostí 3 km/hod.)
7. 12. – Posezení s Mikulášem a jeho kamarády. Od-
chod od VÚB v Chotěbořské ul. v 10.00 hod. do Pohled-
ských Dvořáků. Trasa 10 km. Přihlášky na občerstvení 
přijímá Míla Špačková. Vede: Míla Špačková

14. 12. – Kolem Přibyslavi. Odjezd vlakem R v 10.01 hod. 
do Přibyslavi. Trasa 8 km. Vede: A. Hladká

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

Relaxační vycházky
každý (mimo červenec a srpen). Odchod ve 13 hod. 
od zastávky MHD Stavební škola. Návrat zpět do HB. 
Vedou: J. Hreha a F. Pithart

Mateřské centrum Zvoneček
také pro pracující maminky a další zájemce

1. 12. 9.00 – Sněhuláci v ponožce – dětská dílnička, 
nápady na Mikulášskou nadílku
6. 12. 9.00 – Andělské čertoviny – recepty a ochutnáv-
ka vánočních nápojů
10. 12. 9.00 – Medové perníčky – pečení pro děti, 
maminky a přátelé Zvonečku
13. 12. 9.00 – Světýlka s Lucií – rozsviťte svou náladu – 
kouzla se svíčkami
13. 12. 16.00 – Pletení z pedigu – vánoční ozdoby
17. 12. 9.00 – Vánočky a cukroví – pečeme pro radost
20. 12. 9.00 – Dekorace do hrnečku – na sváteční stůl 
i zahradu
21. 12. 9.00 – Dárečky ve sklenici – netradiční balení 
dárků
22. 12. 9.00 – Předvánoční posezení – pohádky a poví-
dání o Vánocích a tradicích

Divadélko KRÁŤA
Divadelní sál AZ Centra HB, Rubešovo náměstí 171
12. 12. 15.00 – Vánoce u Rumcajsů

Půlnoční mše svatá na Štědrý den
se koná dne 24. prosince 2021 ve 24.00 hod. v klášter-
ním chrámu Svaté Rodiny v Havlíčkově Brodě.
Václav Pavlosek, farář a Josef Kempf, varhaník

Family Point
1.12. – Mikuláš ve Family Pointu
7.12. – SWAP-SHOP – Bleší trh výměnou, 8.00–17.00
8.12. – SWAP-SHOP – Bleší trh výměnou, 8.00–17.00
9.12. – SWAP-SHOP – Bleší trh výměnou, 8.00–12.00
Poradna 3.12., 10. 12., 17. 12., 24. 12., 31. 12. 
8.00–12.30

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

2.12. 19.00   Přání Ježíškovi
3.12. 17.30   Encanto (3D)
3.12. 20.00   Resident Evil: Racoon City
4.12. 18.00   Tady hlídáme my
4.12. 20.00   Přání Ježíškovi
5.12. 14.30   O čertovi a jiné vánoční pohádky
9.12. 17.00   Biograf SEN: Bábovky 
9.12. 19.00   Láska na špičkách
10.12. 17.30  Tajemství staré bambitky 2
10.12. 20.00  West Side Story
11.12. 18.00  Tajemství staré bambitky 2
11.12. 20.00  West Side Story
12.12. 19.00  Přání Ježíškovi 
16.12. 17.00  Tajemství staré bambitky 2
16.12. 19.00  Známí neznámí
17.12. 17.30  Spider-Man: Bez domova (3D)
17.12. 20.30  Přání Ježíškovi
19.12. 16.00  Spider-Man: Bez domova 
19.12. 19.00  Karel

23.12. 16.00  Dračí princezna
23.12. 18.00  Známí neznámí
23.12. 20.00  Přání Ježíškovi
27.12. 15.30  Zpívej 2 (3D)
27.12. 18.00  Šťastný nový rok 2
27.12. 20.00  Matrix Resurrections
28.12. 16.00  Tajemství staré bambitky 2
28.12. 18.00  Spider-Man: Bez domova (3D)
29.12. 16.00  Myši patří do nebe
29.12. 18.00  Gump – pes, který naučil lidi žít
29.12. 20.00  West Side Story
30.12. 16.00  Tajemství staré bambitky 2
30.12 18.00  Známí neznámí
30.12. 20.00  Přání Ježíškovi
1.1. 17.00   Zpívej 2
1.1. 19.30   Šťastný nový rok 2
2.1. 16.00   Tajemství staré bambitky 2
2.1. 18.00   Přání Ježískovi
 Změna programu vyhrazena.
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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. 
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