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Město známe i neznáme
Je to tunel

Tunel, to je věru zapeklitá věc. Vykopat ohrom-
nou díru do země, aby se nikde nic nepropadlo, 
vyžaduje značný technický um a stavební zod-
povědnost. Není proto divu, že pro stavbu hav-
líčkobrodského železničního tunelu byla povo-
lána jedna z nejproslulejších českých stavebních 
firem 19.–20. století firma Lanna. 
Od položení základního kamene k výstavbě 
místní dráhy v roce 1869 zdejší železniční do-
prava vzkvétala a čilý hospodářský a občanský 
ruch první republiky se stal podnětem k další-
mu rozšiřování. Po překonání hospodářské krize 
v 1. polovině 30. let 20. století bylo rozhodnuto 
o vybudování druhé koleje směrem na Čáslav 
a na Žďár. V roce 1935 byla zřízena v Němec-
kém Brodě železniční stavební správa, v jejíž 
čelo byl postaven technický rada státních drah 
Ing. Karel Havlíček. Kromě zmiňované výstavby 
druhé koleje měla tato správa na starosti pře-
budování německobrodské stanice. Žel Ing. Ka-
rel Havlíček se slavnostního otevření nedočkal. 
Nebylo to kvůli nucenému odvolání či neschop-
nosti, naopak, Ing. Karel Havlíček byl mezi děl-
níky ctěn jako velký lidumil a milován pro své 
sociální cítění. Během výkonu své služby však 
v roce 1938 tragicky zahynul po nárazu moto-
rové drezíny do vlaku, při němž se drezína vzňa-
la. Dne 31. prosince 1938 byla již stavba druhé 
koleje dokončena natolik, že mohl být zahájen 
dvoukolejný provoz z Čáslavi až do Brodu s vý-
jimkou úseku Rozkoš – Německý Brod. Nebyl 
totiž dořešen provoz železnice protínající státní 
silnici Praha–Jihlava. 
Po podepsání mnichovské dohody prchaly z po-
hraničních oblastí tisíce uprchlíků – především 
Čechů, Židů a Němců hlásících se k demokratic-
kým stranám. Železnice jim pomáhala s přepra-

vou jejich majetku a dokonce se někdy i stávala 
na přechodnou dobu jejich útočištěm před 
nalezením nového domova nebo alespoň pro-
vizorního přístřešku. Kronikář zdejší železniční 
stanice revident Hugo Vorlíček vzpomíná, jak 
tyto nebožáci trávili několik dní v otevřených 
železničních vagónech na nádraží a nepříznivé 
počasí zatím ničilo jejich vybavení a to málo, 
co si byli schopni zabalit na cestě do neznáma. 
10 železničních zaměstnanců ze Sudet našlo 
nově práci v Německém Brodě místo němec-
kých občanů, kteří byli posláni do České Lípy, 
jež se stala po Mnichovu jakožto bašta Hen-
leinova hnutí součástí Sudet. Jaký to paradox. 
Český Německý Brod posílá Němce do němec-
ké České Lípy. 
Přes turbulentní doby let 1938 a 1939 se vý-
stavba na železnici nezastavila. V roce 1939 byly 
zahájeny práce na nové trase do Tišnova a na 
novém seřaďovacím nádraží. Stavba probíhala 
po celou dobu druhé světové války. V roce 1940 
ji měl na starosti Ing. Jan F. Kottland z Prahy. Ke 
stavbě si pronajal lom u řeky Sázavy v blízkosti 
bývalé továrny židovské rodiny Stiassných (po 
válce Plastimat). S prorážením tunelu pod vede-
ním firmy Lanna se započalo v roce 1941. Za-
kladatelem firmy Lanna byl úspěšný podnikatel 
a stavitel Vojtěch Lanna (1805–1866) z Českých 
Budějovic, který kromě stavitelství v železniční 
a lodní dopravě zasáhl do celé řady hospodář-
ských odvětví českých zemí. Firma si pronajala 
pro změnu lom u řeky Šlapanky, neboť si sama 
musela zajistiti rulový kámen k obezdívce štoly. 
V blízkosti Termesiv a budoucího tunelu si zřídila 
několik dílen a technické zázemí pro náročnou 
stavbu. Součástí stavebního areálu byl i pracov-
ní tábor u Termesiv, který sloužil k ubytování 
dělníků, a domky v dnešní lokalitě U Tunelu. Na 
stavbu bylo potřeba značné množství dělníků, 
v druhé polovině války byli na práce využíváni 
ve značném počtu nuceně nasazení a mladí lidé 
v rámci tzv. Technische Nothilfe. Směrová štola 
tunelu byla proražena v červenci 1942 a její cel-
ková délka činí 738 m.
V souvislosti se stavbou nové trati směrem 
k Brnu schválilo ministerstvo dopravy přestav-
bu a rozšíření stanice Německý Brod. Plán pře-
stavby zahrnoval úpravu toku Šlapanky, Černé-
ho mostu, podjezdu u továrny U Traplů, úpravu 
silnice podél trati na Čáslav, vodní propusť do 
Šlapanky pod kolejištěm, přestavbu železnič-
ní přijímací budovy, vybudování podchodu ke 
třem nástupištím, přeložení skladišť a jejich 
napojení železniční vlečkou, vybudování pošty 
a skladiště pro „rychlozboží“. Některé z těchto 
plánů byly dokončeny za války, v dalších bylo 
pokračováno po roce 1945.
S rozsáhlou výstavbou na železnici za druhé 
světové války, konkrétně právě s tunelem na 
trati do Brna, souvisí velmi zajímavá kapitola 
působení nacistické moci ve zdejším regionu. 
Kvůli stupňujícím se náletům spojenců na prů-
myslové objekty se rozhodlo nacistické vedení 
přesunout některé strategické podniky do pod-
zemí. Především se jednalo o přesun rafinerie 

v Pardubicích. O převozu některých zařízení 
z Pardubic do Německého Brodu bylo rozhod-
nuto ještě před velkým bombardováním par-
dubické rafinerie během roku 1944. Akci řídila 
Organisation Todt Bauleitung (O. T. Bauleitung). 
Koncem měsíce března 1944 zahájila práce 
k výstavbě rafinerie ve vyzděné již části tunelu 
a zamýšlela probourat dohotovené klenby ke 
zvětšení světlé výšky tunelu. Tento záměr, který 
by zřejmě vedl k značnému narušení statiky, se 
podařilo na přímluvu českých inženýrů změnit 
a rafinerie začala být budována až po obezdě-
ní tunelové trouby v určených místech. Nacisté 
trvali na urychlení celé akce, jimi stanovené ter-
míny se však z „neznámých“ důvodů nedařilo 
plnit. Jednou z příčin byla i ne příliš dobrá pra-
covní morálka nuceně nasazených. Dochovalo 
se několik stížností na předčasný odchod z pra-
coviště, kvůli kterým byly zavedeny povinné re-
gistrace, kde měl mít každý zaměstnanec uve-
den svůj rozpis služeb. Neustálá kontrola těchto 
průkazů a zápisy do nich jistě k zrychlení tempa 
výstavby příliš nepomáhaly. Kvůli odbornosti 
a znalostem stavby se na výstavbě i nadále po-
dílela firma Lanna. Jako zázemí rafinerie slouži-
lo místo v sousedství bývalé továrny Stiassných, 
na protějším břehu řeky Sázavy. Zde byla depo-
nována některá zařízení z pardubické rafinerie. 
Postup spojenců a bojkot českých pracovních 
sil byl však nakonec rychlejší než záměry nacis-
tů a rafinerii se v brodském tunelu do provozu 
uvést nepodařilo. Zařízení pardubické rafinerie 
tak bylo po válce opět navráceno zpět a brod-
ský tunel sloužil pouze k převozu nákladů a lidí. 
Nutno říci, že se jednalo o práci důkladnou, ne-
boť ve stejné podobě, v jaké byl tunel vystavěn, 
slouží až do dnešních dnů. 
  Alena JindrováMapa projektu stavby tunelu. SOkA Pelhřimov
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V lokalitě Ronovec vznikly nové lesní tůně, 
jejich úkolem je zadržet vodu v krajině

Město Havlíčkův Brod dlouhodobě usiluje 
o realizaci opatření na zadržování vody a pro-
tierozních opatření v krajině na pozemcích ve 
vlastnictví města kombinací různých opatření, 
např. výsadbou zeleně, budováním tůní nebo 
revitalizací toků a nádrží.
„Jedním z těchto opatření, které se podařilo 
zrealizovat už letos, je výstavba tří tůní v lo-
kalitě Ronovec,“ vysvětlil předseda výboru 
pro životní prostředí Václav Hlaváč s tím, že 
stávající údolní niva je významným krajinným 
prvkem ve vlastnictví města Havlíčkův Brod.
Stavba respektuje modelaci daného území, 
tůně pozvolně navazují na terén a přirozeným 
vegetačním krytem byly začleněny do okolí. 
Jsou bez manipulačních objektů a jejich plo-
cha činí  64 m2, 39 m2 a 52 m2.
„Na Ronovci je vodní režim významně naru-
šený vlivem vykácení lesů odumřelých v dů-
sledku kůrovcové kalamity. Nově vzniklé tůně 
mají za cíl zadržet vodu, posílit biologickou 
rozmanitost této lokality a do jisté míry posílit 
funkce lesa,“ upřesnil Hlaváč a dodal, že právě 
menší vodní plochy jsou velmi zajímavým bio-
topem pro obojživelníky, na Ronovci jde např. 
o čolka horského či skokana hnědého. 
Cílem projektu je zlepšování dochovaných 
přírodních hodnot dané krajiny a na jeho  re-
alizaci byla poskytnuta dotace z Ministerstva 
životního prostředí v rámci Programu péče 
o krajinu v roce 2021 ve výši 72 tis. Kč. Město 
doplatilo ze svého rozpočtu stejnou částku. 

Neukázněné řidiče u Svatého Kříže  
zachytí radar

Nebezpečný úsek u Svatého Kříže na silnici 
1/38 osadilo město Havlíčkův Brod zařízením 
na úsekové měření rychlosti. Stabilní radar za-
čal fungovat v prosinci. Podle měření překra-
čoval v úseku povolenou rychlost každý pátý 
řidič. Hlavním cílem je zklidnit situaci v úseku 
komunikace, na kterém se za poslední rok sta-

lo několik dopravních nehod, některé s tragic-
kými následky. Zařízení, které zaplatilo město 
Havlíčkův Brod, si vyžádalo náklady zhruba 
2,5 mil. Kč.
V budoucnu v těchto místech plánuje Ředitel-
ství silnic a dálnic vybudovat okružní křižovat-
ku. Na nový kruhový objezd se kromě Svatého 
Kříže napojí i obce Medlova Ves a Ovčín. Podle 
předběžného harmonogramu by práce měly 
začít po zprůjezdnění jihovýchodního obchva-
tu města, tedy nejdříve v roce 2024. 

Město napojilo Klanečnou na obecní 
vodovod

Obyvatele místní části Havlíčkova Brodu Kla-
nečná bude zásobovat voda z nádrže Švihov. 
Do současné doby využívali vodu z individu-
álních studní. Období s malým množstvím 
srážek však přinášelo její nedostatek, proto 
město přistoupilo k vybudování nového vo-
dovodu. Po dokončení byl předán společnosti 
Vodovody a kanalizace, která ho bude provo-
zovat. „V současné době probíhá napojování 
domácností,“ vysvětlil vedoucí odboru rozvo-
je města Josef Beneš a dodal, že provedené 
výkopy byly zároveň využity k rozvodu nové-
ho veřejného osvětlení. 

Radnice darovala nemocnici půl milionu
Nový speciální přístroj pořídí Nemocnice Hav-
líčkův Brod za finanční dar od havlíčkobrodské 
radnice. Město obdrželo od nemocnice žá-
dost o příspěvek ve výši 500 tis. Kč, zastupite-
lé požadavku vyhověli. Zdravotnické zařízení 
za tyto peníze koupí speciální přístroj pro bez-
kontaktní vyšetření biometrických parametrů 
oka. Radnice finančně přispívá nemocnici po-
dobnou částkou každý rok. 

Město zbouralo statek, uvolněné místo na-
bízí prostor pro zlepšení dopravního režimu
Na křižovatce ulic Masarykova–Ledečská 
došlo v listopadu k demolici starého statku. 
Město Havlíčkův Brod ho od původních maji-
telů odkoupilo v roce 2018 a ve stejném roce 
se začal připravovat projekt na jeho odstra-
nění. Původní statek přestal před delší dobou 
plnit svou původní funkci a chátral. Nejnižší 
nabízená cena za demolici vzešlá z veřejné 
soutěže vyšplhala na částku 12 mil. Kč a rad-
nice ji z důvodu nepřiměřené výše odmítla 
akceptovat. V letošním roce město vypsalo 
novou veřejnou soutěž. Nejnižší nabídka čini-
la 4,6 mil. Kč.
Práce na demolici objektu započaly v listopa-
du a trvaly zhruba do poloviny prosince. Do 
dubna bude na vzniklé ploše založen trávník. 
Podle územního plánu by mělo být uvolněné 
území sloužit ke zlepšení dopravního režimu 
v této části Havlíčkova Brodu.

Ulice Vrchlického se letos oblékla  
do nového

V letošním roce prošla kompletní rekonstrukcí 
ulice Vrchlického. Práce na komunikaci zapo-
čaly v jarních měsících, řidiči se na ni vrátili 
koncem listopadu. Na opravě této komunika-
ce se podílelo město Havlíčkův Brod, Vodo-
vody a kanalizace a.s., a firma GasNet. Město 
zajišťovalo opravu komunikace, veřejného 
osvětlení a vybudování nové dešťové kanali-
zace. Částka za tuto část obnovy činila zhru-
ba 6 mil. Kč. „Šlo o první úsek od Haškových 
Sadů po křižovatku s ulicí Nerudova,“ upřesnil 
vedoucí odboru města Josef Beneš. V příštím 
roce bude oprava pokračovat druhou etapou, 
která se bude týkat úseku od ulice Nerudova 
do ulice Za Hrnčírnou. „Navazující stavební 
akci zahájíme na jaře příštího roku a potrvá 
zhruba do října,“ zakončil Beneš.

 Stránku připravila Alena Doležalová
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Děti ze školy na Nuselské se seznámily s Havlíčkem
V pondělí 25. 10. se na naší škole konal projektový den při příležitosti 200. vý-
ročí narození Karla Havlíčka Borovského. Žáci 6.–8. tříd zahájili projektový den 
společným fotografováním s vlastnoručně vyrobenými knírky, které se staly 
symbolem oslav Havlíčkova výročí. Poté se jednotlivé třídy rozešly na předem 
určená stanoviště. Program projektového dne byl realizován ve spolupráci 
s Muzeem Vysočiny v Havlíčkově Brodě.
Žáci 6.–8. ročníku v průběhu celého dne navštívili Muzeum Vysočiny v Hav-
líčkově Brodě, absolvovali komentovanou procházku městem a zúčastnili se 
edukativního programu ve škole. Všechny části projektu byly tematicky za-
měřeny jednak na základní informace o Havlíčkovi, jednak na jeho odkaz pro 
naše město i současnou společnost. Žáci si rovněž díky připraveným aktivitám 
uvědomili význam svobody tisku pro fungování demokratické společnosti.
Pro žáky 9. tříd byl připraven program v Havlíčkově Borové. Tam si žáci pro-
hlédli expozici v rodném domě Karla Havlíčka Borovského a navštívili další 
významná místa spojená s touto osobností.
Všem žákům, učitelům i odborným pracovníkům patří velké poděkování za 
přípravu projektu i za jejich aktivní účast na připravených činnostech. 
 Tereza Staňková
 Základní škola Havlíčkův Brod, Nuselská 3240

Krajská knihovna Vysočiny podporuje čtenáře  
se zrakovým hendikepem

Krajská knihovna Vysočiny je veřejná knihovna s univerzálními knihovními fon-
dy a centrum knihovnických služeb pro síť veřejných knihoven Kraje Vysočina. 
Knihovna Vysočiny chce být otevřenou knihovnou poskytující služby široké ve-
řejnosti v celém regionu. Byla první knihovnou v ČR, která zpřístupnila internet 
lidem se zrakovým hendikepem. Návštěvníci zde mohou najít také oddělní spe-
cializovaných služeb – tj. pro klienty s různými typy znevýhodnění – ať se jedná 
o sluchový a zrakový hendikep či poruchy učení. Cílem programů knihovny je 
zmírňovat bariéry a ostych, který brání vzájemné komunikaci mezi lidmi.
Knihovna klade důraz na zpřístupňování rozsáhlého fondu dokumentů a nových 
informačních technologií. Na základě svých vizí se knihovna rozhodla podpořit 
zpřístupnění svých fondů i pro čtenáře se zrakovým hendikepem, a tak pro jejich 
potřeby zakoupila do prostor knihovny kamerovou lupu ClearView C od firmy 
Spektra, v.d.n. Tato kamerová lupa není první pořízená, již v roce 2006 měli čtená-
ři jednu takovou k užívání. 
ClearView C je moderní kamerová lupa, která poskytuje maximální pohodlí při 
čtení knih, časopisů a dalších tištěných textů. Princip kamerové lupy je velmi jed-
noduchý. Kamera lupy snímá předlohu, např. knihu, a její zvětšený obraz promítá 

na monitoru. Obraz je velmi kontrastní a zvětšený (lupa zvětšuje až 75x). Předloha 
je umístěna na čtecím stolku, kterým uživatel při čtení pohybuje. Díky stolku se 
čtenář v textu neztratí, jelikož lupa stále sleduje čtený řádek.
Předností lupy je také velký monitor (24“), na nějž se vejde velké množství zvětše-
ného textu, což umožňuje se zařízením pracovat uživatelům s různými zrakovými 
vadami a zrakovými možnostmi. Pod lupou je dostatečný prostor pro psaní, luš-
tění křížovek či ruční práce. 
 Linda Albrechtová, Krajská knihovna Vysočiny 

Dárky ze stromečku na náměstí splnily přání  
dětem i dospělým

Strom splněných přání Hitrádia Vysočina se na Havlíčkově náměstí před bu-
dovou Staré radnice objevil v pondělí 22. listopadu. V tentýž den se na Tu-
ristickém informačním centru začaly hromadit nejrůznější dárky, které plnily 
přání dětí z dětských domovů, azylových domů či klientů ústavů sociální péče. 
Zaměstnancům turistického centra prošlo rukama zhruba 490 dárečků, kte-
ré následně putovaly ke svým adresátům. Všem „Ježíškům“ patří i jménem 
města Havlíčkův Brod poděkování!
 Stránku připravila Alena Doležalová

Inzerce

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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Výrazné osobnosti kulturního a sportov-
ního života nominujte na Cenu města  

do poloviny února
Havlíčkobrodská radnice již tradičně ocení nejlepší 
sportovní a kulturní osobnosti města za rok 2021. 
Vítězové jednotlivých kategorií budou vybráni z no-
minací veřejnosti, které můžete na havlíčkobrodskou 
radnici zasílat do 15. února 2022. 
Kulturní ocenění město předá v kategoriích Kulturní 
cena za dlouhodobý výrazný přínos v oblasti umění, 
zájmové umělecké činnosti a v dalších kulturně spo-
lečenských aktivitách, Kulturní cena za významný pří-

nos kulturnímu životu města v roce 2021 a Nejlepší 
mladý umělec do 18 let.
Sportovní ocenění pak převezme nejlepší sportovec 
města, nejlepší mladý sportovec města do 18 let, nej-
lepší sportovní kolektiv města a nejlepší dobrovolný 
cvičitel. 
Nominační formulář je veřejnosti k dispozici na we-
bových stránkách města www.muhb.cz pod kolon-
kou Město a samospráva a odkazem Ceny města 
Havlíčkův Brod.

Potřebujete občanský průkaz, pas či řidič-
ský průkaz a nechcete se zdržovat stáním 

ve frontě? Dálkově se k návštěvě objednejte
Na webových stránkách havlíčkobrodského měst-
ského úřadu je možné se pomocí internetu dálkově 
objednat k vyřízení dokladů v agendách občanských 
průkazů a cestovních dokladů  a  v agendách odbo-
ru dopravy – evidence vozidel a řidičských průkazů. 
Zároveň na této stránce můžete zjistit, kolik lidí čeká 
nyní ve frontě na obsloužení a odhadnout čas obslu-
hy, zda se vyplatí jít pro službu dnes, nebo odložíte 
službu na další den.  
Systémy  jsou v provozu v úřední hodiny a jsou pří-
mo napojeny na vyvolávací zařízení, které vydává 
klientům lístky k obsluze a následně je zve k přísluš-
ným přepážkám k obsloužení. Zjištěné a zobrazené 

informace jsou staré maximálně 2 min. Dále vám je 
k dispozici odkaz, na kterém si můžete ověřit, zda jsou 
vaše doklady již vyhotoveny.
Odkaz: www.muhb.cz – vlevo odkaz Úřad online 
– složka Dálkové objednání a zjištění stavu front na 
Městském úřadě v Havlíčkově Brodě.
Přes internet je možné si zarezervovat i svatební termín. 
Tento odkaz najdete na titulní straně vlevo v odkazu Ne-
přehlédněte pod názvem Rezervace termínu svatby. Po 
odkliknutí vámi zvoleného termínu se rozbalí formulář, 
kde vyplníte identifikační údaje a odešlete. Do tří dnů je 
nutné kontaktovat matriku a oficiálně zvolený termím 
potvrdit. Pokud tak do této doby neučiníte, zerezervo-
vaný termín je automaticky zrušen. 

 Stránku připravila Alena Doležalová

Tři králové navštíví Havlíčkův Brod i letos
I v letošním roce proběhne tradiční Tříkrálová sbírka, 
kterou pořádá Oblastní charita Havlíčkův Brod. Pokud 
epidemiologická situace dovolí, potkáte koledníky 
v ulicích Havlíčkova Brodu 8. ledna, sbírka pak bude 
probíhat od 1. do 16. ledna. Jestliže Vás koledníci doma 
nezastihnou, můžete přispět online, například skrz pla-
tební bránu či prostřednictvím statických kasiček. Jed-
na z nich bude umístěna i v Turistickém informačním 
centru na Městském úřadě Havlíčkův Brod.
Tříkrálová sbírka podporuje mnoho projektů v rámci 
celé oblasti i České republiky. Malá část vybraných pe-

něz jde také na pomoc potřebných v zahraničí. Sbírka 
je výjimečná tím, že i přes svůj velký rozsah se díky prá-
ci dobrovolníků devadesát pět procent vybraných pe-
něz použije na charitní projekty, pouhých pět procent 
jsou náklady spojené s organizací sbírky.
Výtěžek chystané tříkrálové sbírky přispěje například na 
koupi automobilu pro domácí hospicovou péči. Nový 
automobil nahradí stávající dosluhující a umožní léka-
řům a zdravotním sestrám i nadále cestovat za klienty, 
kteří si přejí strávit poslední chvíle života v domácím 
prostředí obklopeni svými blízkými. Dále podpoří pro-
voz charitních domovů umožňujících matkám s dětmi 

získat dočasné stabilní bydlení zahrnující bezpečné 
zázemí, vhodné podmínky pro péči o děti a podporu 
při řešení jejich sociální situace tak, aby mohli žít běžný 
život rodin s dětmi. Peníze pomohou také nízkopraho-
vým centrům pro děti a mládež nacházející se v nepří-
znivé sociální situaci či jako pomoc při mimořádných 
událostech jako jsou povodně, požáry a další.
Tříkrálová sbírka je nejen možností, jak podat pomoc-
nou ruku lidem v nepříznivé situaci, ale i symbolickým 
zakončením vánočního času.  
 Tereza Exnerová
 Oblastní charita Havlíčkův Brod
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Dlužníci mohou do 28. ledna využít Milostivého léta
Ekonomický odbor Městského úřadu Havlíčkův Brod upozorňuje dluž-
níky (pouze fyzické osoby) města Havlíčkův Brod a jeho příspěvkových 
organizací na poslední příležitost využít mimořádné akce, kterou vy-
hlásila vláda pod názvem „Milostivé léto“. V případě, že dlužník uhradí 
do 28. ledna 2022 vymáhanou jistinu a poplatek exekutorovi ve výši 
907,50 Kč (včetně DPH), dojde k ukončení exekuce a dlužník bude 
osvobozen od placení zbývajícího příslušenství, úroků či penále. Při 
dlouhotrvajících exekucích činí úroky a penále často mnohem vyšší 
částky než samotná jistina. Tato unikátní akce je tedy pro dlužníky veli-
ce výhodná. Je však nezbytný aktivní přístup dlužníka a jeho spoluprá-
ce s exekutorem. Také není možné ukončit tímto způsobem všechny 
exekuce, ale pouze ty, které splňují stanovené podmínky. Podrobný 
postup a podmínky jsou uvedené například na webových stránkách 
justice.cz, Milostivé léto).

Podmínky akce Milostivé léto 
(informace níže převzaty z webové stránky justice.cz, Milostivé léto 
– Exekuce) 
Milostivé léto je vyhlášeno na tři měsíce od 28. října 2021 do 28. led-
na 2022 a kdykoliv během této doby je možné svou exekuci doplatit. 
Platí pouze pro exekuce, které byly zahájeny před spuštěním akce, 
tedy před datem 28. 10. 2021. Další podmínkou je, že věřitelem (ten, 
komu se dluží) musí být veřejnoprávní subjekt.
Za veřejnoprávní subjekt je považován stát a územní samosprávný ce-
lek (kraj, obec). Dále pak každý podnik a právnická osoba, ve které má 
stát nebo obec majetkovou účast.

Příklady veřejnoprávních subjektů a nejčastějších situací, kdy vzni-
kají pohledávky:

Obec – nájemné v městských bytech, platby za svoz odpadu atd.•	
Česká televize, Český rozhlas – koncesionářské poplatky•	
Zdravotní pojišťovna – neuhrazené pojištění•	
Dopravní podniky – pokuty za jízdu načerno•	
ČEZ – účty za elektřinu, plyn atd.•	
Veřejná vysoká škola – poplatek za prodloužené studium•	

Jak tedy z textu vyplývá, například exekuci vzniklou z dluhu vůči spo-
lečnosti ČEZ lze v akci uhradit, protože se jedná o podnik s majetkovou 
účastí státu. Naopak exekuce od jiného dodavatele elektřiny (např. In-
nogy) zaplatit v rámci akce nelze, protože se jedná o soukromou spo-
lečnost. Zda je v konkrétní společnosti akcionářem stát nebo obec, lze 
zjistit na stránkách Justice.cz.
Dalšími podmínkami je, že dlužník se nesmí nacházet v insolvenčním 
řízení a zároveň musí být exekuce vyřizována soudním exekutorem. 
To znamená, že do akce tak nespadají dluhy, které napřímo vymáhá 
například celní nebo daňová správa.
Dlužník musí být fyzická osoba. Na právnické osoby se akce nevzta-
huje.
Pokud exekuce podmínky splňuje, nic nebrání jejímu uhrazení. Přesný 
postup je rozebrán na následujících řádcích.

Jak postupovat krok za krokem
1. Získat přehled o nesplacených závazcích
Pro využití akce je nezbytné mít přesný přehled o svých exekucích, což 
bohužel mnoho dlužníků nemá.
Nicméně přes web www.exekuceinfo.cz je možné získat výpis všech 
exekucí, které jsou na dlužníka vedeny v centrálním registru exekucí. 
Kromě počtu exekucí a dlužných částek lze zjistit i kontaktní údaje na 
příslušné exekutory, což jsou informace nezbytné pro další krok. 
2. Kontaktování exekutora
Je nutné kontaktovat každého exekutora spravujícího exekuci, která 
má být v rámci Milostivého léta uhrazena, a požádat jej o následují-
cí: aktuální vyčíslení hodnoty všech nesplacených jistin u zjištěných 
exekucí a zároveň o sdělení informace, zda neeviduje ještě další exe-
kuce, které jsou u něj na dlužníka vedeny a mohly by být v rámci akce 
uhrazeny. Kontakt by měl být proveden oficiální cestou, tzn. dopisem, 
nebo datovou schránkou. Pro urychlení se doporučuje připojit i čísla 
jednotlivých exekucí, která jsou součástí výpisů z předchozího bodu. 
3. Uhrazení dluhu
Úroky a penále se ruší, ale stále je nutné zaplatit nesplacenou jis-
tinu vyčíslenou od exekutora, plus poplatek ve výši 907,50 Kč  
(750 Kč + DPH). Platba se odesílá na stejný účet jako při běžné exekuč-
ní splátce. Pokud dlužník účet neví, vyžádá si jej společně s potřebný-
mi údaji od exekutora. Zároveň se doporučuje do popisu platby uvést 

např. „Úhrada jistiny + poplatku Milostivé léto“. O splacení dluhu musí 
být exekutor kromě popisu u platby znovu informován i oficiální ces-
tou, tedy dopisem, nebo zprávou přes datovou schránku. 
4. Kontrola v registru exekucí
Po uhrazení dluhu má exekutor 14 dnů na to, aby zápis o exekuci z re-
gistru odmazal. Pokud je po této době exekuce v novém výpisu ze 
stránek www.exekuceinfo.cz stále viditelná, je nutné opět kontakto-
vat exekutora a požadovat nápravu. 

 Libuše Dvořáková, ekonomický odbor

Inzerce
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PLANETÁRIUM A 3D KINO 
Programy pro veřejnost leden 2022 

 
Čt 6. 1. 17:00 Lucie, tajemství padajících hvězd (planetárium) 
Út 11. 1. 15:00 Titáni doby ledové (3D kino) 
  17:00 Zemělet (3D kino) 
Čt 13. 1. 17:00 Polaris (planetárium) 
Pá 14. 1. 15:00 Slunce, hvězda života a smrti (planetárium) 
  16:30 Titáni doby ledové (3D kino) 
  18:00 Pozorování dalekohledem (venkovní terasa)* 
So 15. 1. 15:00 Polaris (planetárium)  
  16:30 Zemělet (3D kino) 
  18:00 Pozorování dalekohledem (venkovní terasa)* 
Ne 16. 1. 15:00 Divoká Afrika (3D kino) 
  16:30 Lucie, tajemství padajících hvězd (planetárium) 
  18:00 Pozorování dalekohledem (venkovní terasa)* 
Čt 20. 1. 17:00 Polaris (planetárium) 
Út 25. 1. 15:00 Titáni doby ledové (3D kino) 
  17:00 Zemělet (3D kino) 
Čt 27. 1. 17:00 Lucie, tajemství padajících hvězd (planetárium) 
Pá 28. 1. 15:00 Polaris (planetárium) 
  16:30 Divoká Afrika (3D kino) 
  18:00 Pozorování dalekohledem (venkovní terasa)* 
So 29. 1. 15:00 Lucie, tajemství padajících hvězd (planetárium) 
  16:30 Zemělet (3D kino) 
  18:00 Pozorování dalekohledem (venkovní terasa)* 
Ne 30. 1. 15:00 Ze Země do vesmíru (planetárium) 
  16:30 Titáni doby ledové (3D kino) 
  18:00 Pozorování dalekohledem (venkovní terasa)* 
 

 
 
 

* Doba trvání každého programu je cca 60 minut, pří příznivé viditelnosti bývá program pozorování 
oblohy delší. Není-li možno vlivem počasí oblohu pozorovat, je připraven náhradní program 

v planetáriu o vesmíru a ukázka hvězdářského dalekohledu. 
 
 

Vstupné shodné pro všechny pořady: dospělí 70 Kč, děti 50 Kč, senioři 50 Kč 
 
 

Rezervace na  www.centrumnuselska.cz/rezervace nebo na telefonu 731 118 793 
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Sport

Akademie BM Fitness poprvé jinak
Po krátké, ale úspěšné sezóně, si členky BM Fitne-
ss Havlíčkův Brod odpočinuly od závodních sestav 
a začaly se připravovat na každoroční akademii. 
Pro tu připravují speciální sestavy, které po nároč-
né závodní sezóně děti i trenérky baví a u diváků 
z řad rodičů, prarodičů a kamarádů mají velký 
úspěch. V loňském roce tradiční akademie kvůli 
pandemii Covid-19 nebyla, vzhledem k letošní 
nepříznivé epidemiologické situaci trenérky vy-
myslely alespoň alternativu v podobě záznamu 
z akademie. „Natočili jsme všechny sestavy na 
tréninku a rodiče si je budou moci pustit v pohodlí 
domova. To je asi v současné situaci jediné řešení,“ 
říká šéftrenérka Božena Čapková a dodává, že od 
ledna čeká BM Fitness náročná příprava na novou 
závodní sezónu, příprava kostýmů a vymýšlení no-
vých choreografií.

HB Ostrov postoupil do čtvrtfinále  
Evropského poháru!

Cesta stolních tenistů HB Ostrov Havlíčkův Brod 
pohárovou Evropou pokračuje. Poté, co doma 
suverénně vyhráli 1. fázi Evropského poháru, se 
představili v Portugalsku, které hostilo osmifinálo-
vé kolo této druhé nejvýznamnější klubové soutě-
že v Evropě. Jediným cílem bylo vybojovat postup 
do čtvrtfinále, a to se podařilo. Navíc nechybělo 
mnoho, aby HB Ostrov skupinu dokonce vyhrál. 
S největším favoritem, polským celkem Bogoria 
Grodzisk Mazowiecki, sehrál nevídanou bitvou, 
v níž hned čtyřikrát o vítězi rozhodoval tzv. “zlatý 
set“. Nakonec se po téměř třech hodinách z těsné 
výhry 3:2 radoval úřadující polský vicemistr. Vítěz-
ství Bogorie pečetil v závěrečné dvouhře, bývalý 
hráč HB Ostrov Pavel Širuček.
Zkušený trojlístek havlíčkobrodských stolních te-
nistů Tomáš Tregler, Dmitrij Prokopcov a Michal 
Obešlo smolná porážka nijak nesrazila do kolen. 
Naopak. V závěrečném vystoupení ve skupině 
A navázali na výborný výkon z prvního utkání 
a s přehledem zvítězili nad rakouským UTTC Stoc-
kerau 3:0. HB Ostrov tak pohárovou Evropou krá-
čí dál, společně s polskou Bogorií postoupil mezi 
osm nejlepších týmů této druhé nejvýznamnější 
klubové soutěže v Evropě.
Los čtvrtfinále Evropského poháru pak HB Ost-

rov přisoudil dalšího soupeře z Pyrenejského po-
loostrova. Tentokrát se úřadující čeští šampióni 
střetnou se španělským celkem ASISA Borges Vall. 
Čtvrtfinálové zápasy Evropského poháru se hrají 
v termínech 12. až 16. ledna 2022 a 17. až 23. led-
na 2022.
Dlouhodobé domácí soutěže ve stolním tenisu 
mají za sebou první polovinu základní části. Extrali-
gové A mužstvo je průběžné tabulce zatím třetí se 
čtyřbodovou ztrátou na vedoucí SKST Cheb. Dobře 
si vedou ligové týmy HB Ostrov. B družstvo mužů je 
v první lize druhé, když má stejný počet bodů jako 
jeho jediný přemožitel TJ Ostrava KST “B“. Také pr-
voligovým stolním tenistkám HB Ostrov patří dru-
há příčka při shodě bodu s celkem TT Moravský 
Krumlov “B“. Nejlépe je na tom C družstvo mužů, 
které vede tabulku II. ligy skupiny B. “Déčko“ mužů 
je v tabulce III. ligy skupiny C zatím třetí a B druž-
stvo žen HB Ostrov ve své premiérové sezoně drží 
ve druholigové soutěži 6. příčku.
 Spolupráce: František Zálewský

Bruslaři stále pátí
Havlíčkobrodští hokejisté pokračují v nevyrovna-
ných výkonech, čemuž odpovídá i postavení v ta-
bulce. Se třiceti body jim po dvaadvaceti odehra-
ných zápasech patří pátá příčka tabulky skupiny 
Jih ve druhé hokejové lize. Od poloviny listopadu 
Bruslaři zaznamenali čtyři prohry a tři výhry. Jako 
na houpačce byly i výsledky, zatímco v Písku pro-
hráli 0:6, z Řisut si přivezli vysokou výhru 8:0.

Brodským šermířům se v závěru roku dařilo 
Anna Šimková, fleretistka ze sportovního šermu při 
TJ Jiskra Havlíčkův Brod, bojovala v kategorii žákyň 
na turnaji v Opavě, kde se umístila na třetím místě. 
V polovině listopadu se zúčastnila mezinárodního 
turnaje kadetek v Budapešti a v konkurenci 270 
šermířek z celého světa se s jednou výhrou a těs-
nými prohrami umístila na 217. místě. Jak sama 
řekla: „Jsem spokojená, jsou to holky o dva a více 
roků starší.“ Veterán Petr Adamec se pak zúčastnil 
veteránského turnaje Hugo Grafa v Teplicích, kde 
se umístil na třetím místě. O týden později bojo-
vali havlíčkobrodští šermíři na několika frontách. 
Tomáš Augustýn v Uherském Hradišti, kde ab-
solvoval svůj první kvalifikační turnaj na dětskou 

Olympiádu žáků v kordu. Ze 46 závodníků se umís-
til na 32. místě. V Praze na turnaji juniorek a seni-
orek bojovala fleretem kadetka Marie Doležalová 
a žákyně Anna Šimková. Marie obsadila v kategorii 
juniorek 10. místo a v seniorkách 13. místo. Anna 
se tentokrát spokojila s 6. místem (kategorie juni-
orek) a 78. místem (kategorie seniorek).
 Spolupráce: Petr Šimek

Mistrovství světa v softbale se silným 
brodským zastoupením

Mimořádně náročné období čeká na obě naše do-
spělé softbalové reprezentace. Jak muži, tak výběr 
do 23 let, zahájili hlavní část přípravy na mistrov-
ství světa v jednotlivých kategoriích. Muži budou 
hrát svůj šampionát na konci příštího roku v novo-
zélandském Aucklandu a U23 v říjnu v argentin-
ské Paraná. V širší nominaci figuruje řada hráčů 
brodských Hrochů. V týmu mužů Jan Hospodka 
a Petr Kruntorád, v ,,třiadvacítkách“ pak Lukáš 
Hospodka, Jan Voráček, Vojtěch Láska, Jan Hlaváč, 
Filip Kučírek a Dominik Šubrt. V realizačním týmu 
obou reprezentací působí Dušan Šnelly a na pozici 
technického vedoucího Luboš Bukáček.
Oba týmy absolvovaly v listopadu herní přípravu 
v Argentině, kde sehrály během 12 dní porci 14 zá-
pasů, mimo jiné i s úřadujícími mistry světa Argen-
tinci. Koncem ledna pak bude příprava pokračovat 
na Floridě, kde je v prvním týdnu naplánována sé-
rie zápasů s USA, Kanadou a reprezentací Baham. 
Následovat bude turnaj, kde se kromě zmíněných 
reprezentací představí celá řada amerických pro-
fesionálních týmů. Pokud to situace dovolí, tak 
výběr do 23 let odletí v květnu do Japonska, po-
kud ne, bude i tato reprezentace hledat náhradní 
přípravu v USA. Před zahájením ligové sezóny od-
jedou muži stejně jako v letošním roce do chor-
vatského Záhřebu na krátké soustředění. Navíc 
početná skupina reprezentantů má podepsány 
kontrakty s americkými týmy na letní sezónu ISC. 
Pro výběr do 23 let pak bude poslední generálkou 
před MS účast na srpnovém Super Cupu v Praze 
a prakticky ihned po skončení tuzemské sezóny 
odlétá do Argentiny. Přibližně až osm hráčů je ve 
hře o účast na obou šampionátech. Věříme, že se 
ve finálních nominacích objeví i jména zástupců 
brodských Hrochů.

 Stránku připravil Ondřej Rázl
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Marta Štáflová

Marta Štáflová je živou pamětí Havlíčkobrodské-
ho skautingu. Za svůj přínos obdržela dokonce 
nejvyšší skautské vyznamenání – Řád stříbrného 
trojlístku. Ten může mít současně jen dvanáct žijí-
cích skautek v celé zemi.
Skauting poznala Marta Štáflová nejprve z vyprá-
vění své sestřenice, jejíž tatínek skautoval před 
válkou. Děvčata vyprávění o rybaření, ohníčkách 
a výletech natolik nadchlo, že byly rozhodnuté, 
že jakmile bude možnost, do skautu se přihlásí. 
A to v roce 1945 splnily. Paní Štáflové, tehdy ještě 
Čapkové, bylo dvanáct let. A nebyly se sestřenicí 
jediné, které se rozhodly takto trávit volný čas – 
zájem byl tak ohromný, že během několika dní 
vzniklo hned jedenáct oddílů. Pět z kamarádek, 
které s ní do skautu tehdy nastupovaly, jsou, stej-
ně jako ona, členkami dodnes.

Zdánlivě nevýznamné rozhodnutí stát se skaut-
kou jí změnilo život od základů. Nejenže našla 
nový koníček, kterým naplňuje své dny doteď, 
ale zároveň poznala i svou životní lásku, manžela 
Evžena Štáfla. Ten byl starší, nežli ona a většina 
děvčat do něj prý byla platonicky zamilovaná. 
Když odcházel na vojnu, požádal Martu a její se-
střenici, aby, zatímco bude pryč, pomohly jeho 
mamince s nákupy, nošením vody a další péčí 
o domácnost. Děvčata se starala ukázkově, a po 
Evženově návratu přerostlo přátelství s Martou 
v celoživotní láskyplný vztah. Evžen jí řekl, že si ji 
vyhlédl, protože se krásně usmívala. „Označoval 
mě za svoje sluníčko,“ vzpomíná paní Štáflová. 
A není se čemu divit –pozitivní energie z ní srší na 
dálku. Ostatně, její životní heslo je „S úsměvem 
jde všechno lépe.“
Evžen Štáfl bydlel v legendární Štáflově chalupě 
a paní Marta dodnes vesele vzpomíná, jaký to byl 
šok, když se po svatbě do překrásného, ale vel-
mi nemoderního stavení nastěhovala. V chalupě 
nebyla ani toaleta a obyvatelé domku museli 
využívat kadibudku. S pomocí kamarádů skautů 
však brzy stavení zmodernizovali a mohli si užívat 
pohodlného bydlení, které svými vymoženostmi 
v kontrastu s tradičním vzhledem překvapilo ne-
jednoho návštěvníka. „Měli jsme v každé míst-
nosti plynová kamna, a dokonce i elektrickou 
pračku. A pořídili jsme si i moderní nábytek. Ale 

chalupa měla stejně svá tajemná zákoutí a třeba 
do sklepa jsem se bála vždycky,“ říká s úsměvem.
Během komunismu měli skauti život ztížený 
mnohými represemi. Režim zkomplikoval život 
i manželům Štáflovým osobně, když v politic-
kém procesu v padesátých letech odsoudil bratra 
pana Štáfla ke dvaceti letům vězení. Pro rodinu 
to byla nečekaná rána a na období komunistické 
totality nevzpomínají rádi.

Hned po revoluci si paní Štáflová začala užívat 
všech možností, co svoboda přinesla. Skauti z ce-
lého světa nabídli Čechům svá tábořiště a pro-
story, aby mohli čeští skauti navázat přátelství 
a poznat země, do kterých se před rokem 1989 
nedalo vycestovat. Paní Štáflová popisuje, jaké 
překvapení zažili, když poprvé přejeli hranice 
a uviděli krásně upravené domky ozdobené kvě-
tinami na oknech. „Na první pohled bylo poznat, 
že jsme jinde. Tolik květin a všude čisto! Já byla 
u vytržení. Celou cestu jsem seděla u okýnka 
a nadšeně koukala na všechnu tu krásu.“
Nadchl je i přístup cizinců – věnovali se jim nejen 
čeští emigranti, ale i rodáci. Největší zážitek má 
paní Štáflová z Holandska. Jako velká milovnice 
květin byla u vytržení z velkých plantáží květin 
i z květinové burzy, kterou navštívili. Své zahra-
niční cesty si pamatuje velmi přesně. „Je to i díky 
tomu, že po návratu jsem vše začerstva vypově-
děla nejdříve Evženovi, a pak jsem vzpomínky se-
psala do alba a doplnila 
fotkami.“ Alba, která 
paní Štáflová ukazuje, 
jsou hotová umělecká 
díla. Aby ne – paní Štáf-
lová má krásný rukopis 
a je velmi zručná. Dlou-
há léta vyráběla i ručně 
vyšívané skautské vlaj-
ky. „Jedna z nich trvala 

i několik desítek hodin. Mohla jsem na nich navíc 
pracovat jen přes den, když bylo dobře vidět Ale 
dělala jsem je ráda.“
V dnešní době je mnoho různých možností, jak 
trávit volný čas. Skauting však nedostatkem zá-
jmu netrpí. „Mladí tady v Brodě si vedou velmi 
dobře,“ pochvaluje si paní Marta. Oddíl lišek, do 
kterého nastupovala ve svých dvanácti letech, 
zde dodnes existuje a několik let ho vedla její dce-
ra. Tradice tedy přetrvává a rodina si ji předává 
z generace na generaci. 
Překážku nevidí paní Štáflová ani v moderních 
technologiích, naopak. „Já tomu teda moc nero-
zumím, ale jsem nadšená, že mají mladí možnost 
technologie využívat, můžou se spojit na dálku 
a navázat tak přátelství i když se třeba nemůžou 
vidět osobně. I tohle pomáhá rozšiřovat skaut-
skou myšlenku.“

A na co z celého skautingu nejraději vzpomíná? 
„Nejkrásnější bylo, když byly děti šťastné, poved-
ly se dobré hry a povedly se dobré obědy,“ směje 
se. „Krásné byly i večerní ohně, když jsme se sešli, 
zpívalo se… To ohromně obohatilo život. Ale já 
ráda vzpomínám na všechno. Měla jsem krásné 
manželství, krásné děti a krásné zážitky. Nějaká ta 
dřina tam byla, ale to k životu taky patří. Ona i ta 
práce, když ji člověk dělá rád, tak je krásná.“

 Tereza Exnerová

Termíny veřejných jednání výborů zastupitelstva města v měsíci LEDEN 2022

Jednání ZM se bude konat 7. 2. 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.

13. 1. Výbor pro životní prostředí 16.00 hod. MěÚ V Rámech
18. 1. Finanční výbor 15.30 hod. MěÚ V Rámech
20. 1. Výbor pro školství a volnočasové aktivity 15.00 hod. MěÚ Havlíčkovo nám.
25. 1. Výbor pro cestovní ruch, média a kulturu 16.00 hod. MěÚ Havlíčkovo nám.
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Slovo zastupitele
Milí spoluobčané,
mám tu možnost a čest k Vám 
opět po delším čase promluvit 
prostřednictvím našich měst-
ských novin.
V kterékoli jiné době bych zde ur-
čitě psal o běžných komunálních 
záležitostech, které v poslední 
době řešíme na jednáních za-
stupitelstva města. Zřejmě bych 
s mnoha rozhodnutími, které dělá 
vedení města, souhlasil, ale urči-
tě bych se proti celé řadě z nich 
vymezil a nabídl bych Vám svůj 
pohled na věc.
Nicméně, začíná rok 2022 a já Vám 
všem chci především popřát z ce-
lého srdce do nového roku hodně 
zdraví, lásky a vzájemného poro-

zumění. Jsem velmi rád, že Vám 
mohu své přání sdělit touto for-
mou, protože mám v našem krás-
ném městě velké množství zná-
mých, přátel a kamarádů a  kvůli 
této vyšinuté době jsem nemohl 
mnohým z nich popřát osobně. 
Dále nám všem přeji, abychom 
se již dočkali konce koronavirové 
pandemie, přeji nám statečnost, 
abychom dokázali vždy stát za 
svými názory, a také nám přeji 
zdravý rozum, který nám pomůže 
čelit neuvěřitelnému množství bi-
zarních názorů, postojů a slibů.

 Jan Schwarz
 zastupitel za Broďáky

Pozor na vloupání do víkendových chat

V zimním období narůstá majetková kriminalita vloupání do víkendo-
vých chat
Policisté apelují na občany k častějším kontrolám objektů 
KRAJ VYSOČINA – Od začátku letošního roku do konce listopadu evidují poli-
cisté v Kraji Vysočina celkem 51 případů krádeže vloupáním do víkendových 
chat. Pachatelé při nich způsobili majitelům chat odcizením věcí a poškoze-
ním rekreačního objektu a jejího zařízení celkovou škodu přesahující 780 ti-
síc Kč. Policistům se podařilo objasnit celkem 23 těchto případů. V zimním 
období tato kriminalita narůstá, a to především vzhledem k nevelké návštěv-
nosti těchto objektů.
Pachatelé se do chat vloupávají především přes zajištěná okna a dveře za po-
užití násilí. Nejčastějším cílem je v rekreačním objektu zahradní nářadí, moto-
rové pily, elektronika, kuchyňské nádobí, rybářské potřeby, starožitnosti, ob-
lečení, potraviny a alkoholické nápoje. Pachatel odcizí ale prakticky všechno, 
co má nějakou hodnotu a lze to zpeněžit. Pachatelé využívají chaty zvláště 
v chladném počasí také k přespání. Škoda v těchto případech majiteli vznikne 
poškozením dveří, popřípadě okna a zařízení chaty. 
Dopadení pachatele je v případě vloupání do rekreačních objektů velmi 
obtížné, neboť majitelé často krádež zjistí až po delší době. Vlivem časové 
prodlevy dochází k poškození nebo zničení některých stop. Práci policistům 
znesnadňuje i to, že se v těchto lokalitách pohybuje menší množství osob, 
které by se mohly stát svědky vloupání a poskytnout policistům důležité in-
formace.
Majitelům chat doporučujeme, aby ve svých chatách nezanechávali v době 
nepřítomnosti cenné věci. Je vhodné objekt zabezpečit elektronickým zabez-
pečením a mechanickými zábrannými prostředky, jako jsou například bezpeč-
nostní zámkový systém, mříže, uzamykatelné okenice. Není dobré nechávat  
u rekreačního objektu viditelně žebřík. Uklizené by měly být rovněž všechny 
věci, které by pachatel mohl při násilném vniknutí do objektu použít. Jedná 

se především o sekyry, nářadí a předměty, které je možné využít k páčení.
Je vhodné rekreační objekt i v zimních měsících nepravidelně navštěvovat. 
Uklizený sníh budí zdání pobytu majitele v objektu. Dále je vhodné všímat si 
pohybu podezřelých osob a vozidel v chatových oblastech.
Pokud dojde k vloupání do rekreačního objektu, je pro policisty důležité, aby 
majitel nevstupoval dovnitř a tuto věc neprodleně oznámil policii. Vhodné je 
pořídit fotodokumentaci cenných věcí, policisté ji využijí při pátrání a identifi-
kaci odcizených věcí. Policisté provádějí v chatových oblastech nepravidelné 
preventivní kontroly. V zimních měsících jsou intenzivnější a na tyto lokality se 
zaměřují také policejní psovodi.
 Martin Hron
 Krajské ředitelství policie kraje Vysočina

Pro naše bezpečí

Ve zkratce
Havlíčkobrodské listy na webu
Chcete si přečíst Havlíčkobrodské listy 
na webu dříve, než je dostanete do 
schránky?
Potřebujete vyhledat informace ze 
starších let? 
Stáhněte si náš měsíčník  
na www.muhb.cz v levém sloupci pod 
odkazem Radnice – Havlíčkobrodské listy.
Informační SMS
Informační SMS zprávy Vás zdarma 
informují o mimořádných událostech 
ve městě.
Registraci můžete provést na  
www.muhb.cz v levém sloupci pod odka-
zem Úřad online v záložce Informační SMS, 
kde najdete přesný návod na přihlášení 
k odběru zpráv i k případnému odhlášení. 

Inzerce
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Brody v Brodě
Vítěze fotografické soutěže vyhlásili porotci na dálku

Fotostředisko Havlíčkův Brod ve spolupráci s městem každoročně pořádá 
fotografickou soutěž Brody v Brodě, do které se zapojuje pět spřátelených 
Brodů z České republiky. Kromě Havlíčkova zasílají své snímky také foto-
grafové z Českého,Uherského, Železného a Vyššího Brodu. V soutěžních 
kategorich Krajina, Lidé, Architektura a Soutěžící do 20 let se sešlo celkem 
547 snímků od 71 fotografů. Ty nejlepší z nich si můžete prohlédnout ve 
vestibulu a v prvním patře Nové radnice do poloviny února.

Krajina
Květa Lutnerová – Kouzelné molo (HB)1. 
Jan Jelínek – Kaplička u Vysoké (HB)  2. 
Radovan Chvíla – Vlnky za Brodem (UB)
Stanislav Kadlčík – Hranice (UB)3. 

Lidé
Jaroslav Kadlec – Jen račte k Weidenhoferům (HB) 1. 
Stanislav Kadlčík – Hody (UB) 2. 
Martin Soukup – Vzpomínky (HB)  
Vladimír Skuta – Snídaně v sadě (ČB)

Radovan Chvíla – Hlucký král bez Jízdy králů (UB)3. 

Architektura 
Martin Halama – Knihovna 1 (HB) 1. 
Kateřina Mahďáková – Jan Amos Komenský (UB)2. 

Lenka Rázlová – Gotika na radnici (HB) 3. 

Soutěžící do 20 let
Ondřej Hála – Spoutaná na Lipně (VB)1. 
Jakub Mahďák – Vlajka (UB) 2. 
Marlen Hesová – Mami, půjč mi mobil, chci vyfotit koníka (VB)3. 



13LEDEN 2022

Brody v Brodě

Nejlepší fotografie města Český Brod
Kristýna Havlová – Nouzovské rybníky

Nejlepší fotografie města Havlíčkův Brod
Martin Halama – Knihovna 2

Nejlepší fotografie města Uherský Brod
Stanislav Kadlčík – Hody

Nejlepší fotografie města Vyšší Brod
Lenka Hojková – Srdcem stále ve Vietnamu 

Nejlepší fotografie města Železný Brod
Yang Cai – Čekání na Godota
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Od každého trochu

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 výti sků: 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 
Turisti cké 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

Vážení a milí spoluobčané,
před několika dny začal nový rok a s ním přichází i nová očekávání. 
Díváme se dopředu, dáváme si nová předsevzetí . Zároveň se však 
ohlížíme zpět. Rok 2021 byl pro mnohé z nás velmi náročný. To po-
ziti vní je dobré přenést do dalšího roku a naopak, z toho negati vní-
ho se poučit. Jsem přesvědčený, že by nám prospělo více tolerance, 
pochopení a sounáležitosti . Zkusme i přes rozdílné názory naslou-
chat druhým a hledat věci, jež nás spojují. Až budeme bilancovat 
nad rokem 2022, přál bych si, abychom ho mohli vyhodnoti t jako 
krásný a úspěšný rok v našich životech.
Vážení spoluobčané, přeji Vám i Vašim nejbližším hodně zdraví, 
štěstí , lásky, pohody a vzájemného pochopení.
 Váš starosta Jan Tecl

TO MUSÍŠ VIDĚT!

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
GYMNÁZIUM HAVLÍČKŮV BROD

středa 19. ledna 2022 
14:00 - 17:00

součástí budou 
 i přijímačky nanečisto...

www.ghb.cz 
@brodskygympl
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Inzerce
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Společenská rubrika, křížovka

Brodská miminka narozená od 18. 11. do 8. 12. 2021
20. 11. Strnad Přemysl • 21. 11. Staníček Zdeněk, Šindler Dominik • 23. 11. 
Masařová Nina, Semrádová Sofie • 26. 11. Dušková Gabriela, Kratochvíl Matouš 
• 30. 11. Veselá Kristýna • 1. 12. Lacinová Karolína, Lacinová Natálie, Straková 
Anna • 2. 12. Ledl Jonáš, Med Vojtěch, Zachariáš Vojtěch • 3. 12. Bendová Eliška 
• 8. 12. Hospodka Václav • 9. 12. Dundáček Kryštof, Míchal Filip, Tomková Kristýna 
• 14. 12. Vencálková Elen • 15. 12. Beránek Vít, Zeman Dominik

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

12. 11. 2021
• Miroslav Zeman, Michalovice – Zdeňka Bedrníčková, Michalovice
19. 11. 2021
• Tomáš Cempírek, HB – Pavlína Ježková, HB
20. 11. 2021
• Lukáš Nepovím, HB – Kristýna Kišelová, HB
Celkem se konalo 6 sňatků.

V tajence je Senecův citát.

Správné znění tajenky z čísla 12/2021: Lenoch má stále svátek.
Správnou odpověď ze 39 došlých vylosoval Vladimír Slávka.
Výherkyní se stává Jana Pospíchalová.
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. 

Dne 30. prosince 2021 oslavili manželé Anna a František Machovi 
z Havlíčkova Brodu 60 let společného života. Do dalších let hodně 
lásky, štěstí a porozumění přejí děti s rodinami.

Krásných 65 let společného života oslavili dne 26. prosince 2021 
manželé Marie a Miloslav Trtíkovi z Perknova. Do dalších let přejeme 
to, co je v životě nejcennější – zdraví. Dcera a vnoučata s rodinou.
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Dotační projekty za rok 2021
K rozvoji města v roce 2021 velkou měrou přispěly dotační projekty

Město Havlíčkův Brod díky projektům spolufinancovaným nejen ze strukturálních fondů EU podpořilo rozvoj a zkvalitnění občanské vybave-
nosti ve městě a posílilo úlohu Havlíčkova Brodu jako dalšího významného rozvojového centra regionu. S pomocí dotací realizuje nejen své in-
vestiční i neinvestiční záměry v oblasti rozvoje města, školství, dopravy, památek ale také z oblasti životního prostředí a komunitních aktivit.

Oprava povrchu komunikace pro cyklisty 
v k. ú. Klanečná

Název programu: Cyklodoprava a cykloturistika
Poskytovatel dotace: Kraj Vysočina
V měsíci červnu 2021 byly dokončeny stavební 
práce na nezpevněné cestě určené pro cykloturis-
tiku vedoucí mezi obcemi Okrouhlice a místní částí 
Klanečná. V rámci dotačního projektu byl opraven 
povrch přibližně 260 m dlouhého úseku, při kte-
rém došlo k výměně nezpevněného krytu za zpev-
něný s penetračním makadamem. 

Náklady
Celkové náklady projektu 954 833 Kč
Výše poskytnuté dotace 473 311 Kč
Spolufinancování města 481 522 Kč

Rekonstrukce chodníků
Registrační číslo: CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_038/0013776 
– ul. Kokořínská a Na Spravedlnosti
Registrační číslo: CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_038/0014942 
– lokalita Výšina
Název programu: 12. a 15. výzva MAS Královská stezka 
o. p. s. s vazbou na výzvu IROP č. 53 „Udržitelná doprava“
Poskytovatel dotace: Ministerstvo pro místní rozvoj
Realizace obou projektů byla zaměřena na zvýšení bez-
pečnosti chodců a zajištění plynulosti dopravy v místní 
lokalitě Výšina. Stavební práce probíhaly od dubna do 
července tohoto roku, kdy došlo k celkové výměně 
skladby chodníků, osazení nových obrub a pokládce 
zámkové dlažby. 

Náklady
Celkové náklady projektu 3 887 460 Kč
Výše poskytnuté dotace 3 440 763 Kč
Spolufinancování města 446 697 Kč

Havlíčkův Brod 
– Obec přátelská rodině 2021

Název programu: Soutěž Obec přátelská rodině 
a seniorům
Poskytovatel dotace: Ministerstvo práce a sociál-
ních věcí
Neinvestiční projekt je určen na opatření, která zajis-
tí volnočasové vyžití rodin, dětí, seniorů a mládeže, 
zkvalitní sousedské vztahy a podpoří místa, která 
slouží k mezigeneračnímu setkávání. Hlavní klíčové 
aktivity jsou Podpora tradičních kulturních akcí, Zdra-
vý životní styl, Vzdělávání a poradenství, Mezigene-
rační setkávání a Komunitní prorodinné aktivity. 

Náklady
Celkové náklady projektu 320 000 Kč
Výše poskytnuté dotace 320 000 Kč
Spolufinancování města –

Oslavy výročí Karla Havlíčka Borovského
Název programu: Regionální kultura
Poskytovatel dotace: Kraj Vysočina
Hlavním cílem projektu je připomenutí 200 let od 
narození významného českého novináře, básníka, 
spisovatele a politika, který se narodil 31. 10. 1821. 
Karel Havlíček Borovský je považován za zakladate-
le české žurnalistiky, satiry a literární kritiky. 
V rámci projektu byla realizována celá řada akcí 
připomínající život a dílo tohoto významného hav-
líčkobrodského občana. Nejvýznamnější den oslav 
připadl na 11. září 2021, kdy byl program zakončen 
velmi oblíbeným videomappingem.

Náklady
Celkové náklady projektu 363 000 Kč
Výše poskytnuté dotace 50 000 Kč
Spolufinancování města 313 000 Kč

Lesní tůně na pozemku parc. č. 273/1 
v k. ú. Břevnice

Název programu: Péče o krajinu
Poskytovatel dotace: Ministerstvo životního pro-
středí
V lokalitě Ronovec byly za účelem revitalizace kra-
jiny, plnění funkce lesa, zvýšení biodiverzity a zadr-
žování vody v krajině zřízeny tři lesní tůně.
Cílem projektu je zlepšování dochovaných přírod-
ních hodnot dané krajiny.

Náklady
Celkové náklady projektu 144 716 Kč
Výše poskytnuté dotace 72 116 Kč
Spolufinancování města 72 600 Kč
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Dotační projekty za rok 2021

Denní stacionář v Domě s pečovatelskou 
službou Na Výšině

Registrační číslo: CZ.06.4.59/0.0/0.0-
/16_072/0013610
Název programu: 11. výzva MAS Královská stezka 
o. p. s. s návazností na 62. výzvu IROP „Sociální 
infrastruktura“
Poskytovatel dotace: Ministerstvo pro místní rozvoj 
Počátkem října loňského roku byly Na Výšině ote-
vřeny nové prostory denního stacionáře s kapa-
citou 10 klientů, které vznikly rekonstrukcí nevy-
hovujícího stravovacího provozu v přízemí Domu 
s pečovatelskou službou. 

Náklady
Celkové náklady projektu 3 911 000 Kč
Výše poskytnuté dotace 2 850 000 Kč
Spolufinancování města 1 061 000 Kč

Vybudování MŠ Havlíčkův Brod Konečná
Registrační číslo projektu: CZ.06.2.67/0.0/0.0/18
_110/0010121
Název programu: Integrovaný regionální operační 
program 
Poskytovatel dotace: Ministerstvo pro místní rozvoj
Hlavním cílem projektu bylo navýšení kapacity 
mateřských škol v Havlíčkově Brodě.
V lokalitě Základní školy Havlíčkův Brod, Konečná 
byla postavena  nová mateřská škola, kde  byly vy-
budovány dvě třídy pro děti tříleté a starší a jedna 
třída pro děti mladší tří let, které nově školský zá-
kon umožňuje přijímat. Kapacita nové MŠ  činí 64 
míst. 

Náklady
Celkové náklady projektu 59 991 713 Kč
Výše poskytnuté dotace 50 172 673 Kč 
Spolufinancování města 9 819 040 Kč

Nová multifunkční učebna na ZŠ Štáflova
Registrační číslo projektu: CZ.06.2.67/0.0/0.0/16
_063/0004028
Název programu: Integrovaný regionální operační 
program 
Poskytovatel dotace: Ministerstvo pro místní rozvoj
V projektu byla řešena výstavba nové multifunkční 
učebny na ZŠ Štáflova. Cílem projektu bylo zřízení 
nové multifunkční učebny, pořízení nábytkového 
vybavení a digitálních technologií. V rámci projek-
tu došlo k zabudování nové výtahové technologie 
do stávající výtahové šachty, která zajišťuje bezba-
riérový přístup do školy. 

Náklady
Celkové náklady projektu 11 095 247 Kč
Výše poskytnuté dotace 9 985 722 Kč 
Spolufinancování města 1 109 525 Kč

Dům dostupného bydlení
Název programu: Dotační a úvěrový program na 
pořízení sociálních a dostupných bytů a sociálních, 
smíšených a dostupných domů
Poskytovatel dotace: Státní fond podpory investic
Výstavba domu bude uskutečněna v lokalitě „Roz-
koš“, jedná se o klidnou lokalitu v severozápadní 
části města směrem na Ledeč nad Sázavou. Dům 
dostupného bydlení je vzdálen 5 min. chůze od 
autobusové zastávky městské hromadné dopravy. 
Autobusem je možné dojet za 12 min. do centra 
města a za 7 min. do obchodní zóny. Nemocnice je 
vzdálena 3 min. autobusem a 12 min. pěší chůzí.

Náklady
Celkové náklady projektu 27 985 000 Kč
Výše poskytnuté dotace 17 708 825 Kč 
Spolufinancování města 10 276 175 Kč

Výstavba pumptracku, Havlíčkův Brod
Název programu: Cyklodoprava a cykloturistika
Poskytovatel dotace: Kraj Vysočina
S finanční podporou z Fondu Vysočiny byla v letoš-
ním roce vybudována pumptracková dráha s as-
faltovým povrchem. Dráha obdélníkového tvaru 
s celkovou plochou 920 m2 je umístěna v blízkosti 
sportovního areálu Plovárenská směrem k obchod-
ní zóně. Pumptrack je uzavřený, uměle vytvořený 
okruh tvořený vlnami a klopenými zatáčkami, které 
umožňují udržovat nebo dokonce zvyšovat rychlost 
„pumpováním“. Je navržen tak, aby byl zábavný 
a zároveň bezpečný pro všechny typy uživatelů. 

Náklady
Celkové náklady projektu 2 261 419 Kč
Výše poskytnuté dotace 995 010 Kč
Spolufinancování města 1 266 409 Kč
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Dotační projekty za rok 2021

Sociální začleňování cizinců na území 
města Havlíčkův Brod XIII.

Název programu: Integrace cizinců na lokální úrovni
Poskytovatel dotace: Ministerstvo vnitra 
Cílem projektu je vzdělávání cizinců (především 
z třetích zemí) – dětí, mládeže a dospělých. Zrea-
lizované aktivity se snaží motivovat cizince ke stu-
diu českého jazyka a propojovat tak světy cizinců 
a majoritní společnosti.

Náklady
Celkové náklady projektu 381 900 Kč
Výše poskytnuté dotace 337 500 Kč 
Spolufinancování města 44 400 Kč

Havlíčkův Brod, restaurování lunetových 
obrazů Smrt sv.Josefa a Svatá Rodina 

v Josefově dílně
Název programu: Památky
Poskytovatel dotace: Kraj Vysočina
V rámci realizace projektu byly zrestaurovány další 
dva lunetové obrazy ze souboru 45 obrazů z býva-
lého augustiniánského kláštera v Havlíčkově Bro-
dě. Jedná se o obrazy z cyklu „Ze života sv. Rodiny“ 
– Smrt sv. Josefa a Svatá Rodina v Josefově dílně. 
Z tohoto souboru 45 obrazů je již postupným re-
staurováním zajištěno 39 obrazů. 

Náklady
Celkové náklady projektu 141 680 Kč
Výše poskytnuté dotace 70 840 Kč 
Spolufinancování města 70 840 Kč

Regenerace sídliště – Doprava v klidu 
ul. Ledečská, Havlíčkův Brod – I. etapa

Název programu: Regenerace veřejných prostran-
ství na sídlištích 
Poskytovatel dotace: Státní fond podpory investic
V rámci realizace projektu bylo vybudováno 97 šik-
mých a kolmých parkovacích stání včetně rekon-
strukce chodníků a příjezdové komunikace. Byla 
vybudována retenční nádrž, stání pro tříděný od-
pad, bylo zrekonstruováno veřejné osvětlení a vy-
sazena nová zeleň. 

Náklady
Celkové náklady projektu 20 950 000 Kč
Výše poskytnuté dotace 6 000 000 Kč 
Spolufinancování města 14 950 000 Kč

Liniová výsadba v k.ú. Havlíčkův Brod
Název programu: Péče o krajinu
Poskytovatel dotace: Ministerstvo životního 
prostředí
V rámci realizace projektu byly na dotčeném úze-
mí vysazeny ovocné stromy a skupiny keřů, které 
rozdělují větší blok orné půdy. Cílem tohoto pro-
jektu je zmírnění negativního projevu větrné eroze 
a zároveň má opatření sloužit k zadržení povrcho-
vého odtoku a zachycování smyté zeminy. Realiza-
cí výsadby dojde k nárůstu potravní i stanovištní 
nabídky pro volně žijící živočichy, čímž také dojde 
ke zvýšení biodiverzity v dané lokalitě.
 

Náklady
Celkové náklady projektu 102 750 Kč
Výše poskytnuté dotace 94 280 Kč 
Spolufinancování města 8 470 Kč

Regenerace městské památkové zóny
Název programu: Program regenerace městských 
památkových rezervací a městských památkových 
zón ČR
Poskytovatel dotace: Ministerstvo kultury
S přispěním Ministerstva kultury byla v roce 2021 
realizována oprava devíti památkových objektů, 
které se nacházejí v památkové zóně města. Jed-
nalo se především o opravy a nátěry fasád, opravy 
nebo výměny oken, výměny výkladců, klempířské 
práce a rekonstrukci střech. Vlastníkům památek 
přispělo ve výši 10 % uznatelných nákladů také 
město.

Náklady
Celkové náklady projektu 4 583 000 Kč
Výše poskytnuté dotace 2 453 000 Kč
Spolufinancování města 2 130 000 Kč
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Dotační projekty za rok 2021

Město během roku 2021 také podalo úspěšně žádosti o dotaci na projekty, 
které budou realizovány v roce 2022. Jedná se především o dotace z Minister-
stva zemědělství na vybudování vodovodu v obci Občiny, rekonstrukci malé 
vodní nádrže v Perknově na parc. č. 569/2, rekonstrukci malé vodní nádrže 
v Perknově na parc. č. 454, vybudování rybníčku v Perknově parc. č. 457/1 
a dotaci na zmírnění kůrovcové kalamity a na obnovu lesních porostů po ka-
lamitách.

Ze státního zemědělského intervenčního fondu bude podpořena oprava les-
ní cesty v k.ú. Mírovka. Z Kraje Vysočina bude podpořena výstavba autobu-
sové zastávky na Humpolecké ulici. Rok 2022 bude rokem nových výzev na 
projekty podpořené Evropskou unií a město Havlíčkův Brod má připraveny 
projektové záměry do oblastí vzdělávání, životního prostředí, dopravy a vol-
nočasových aktivit. 
 Vladimír Slávka, místostarosta města

Pozemní stavby
Dopravní stavby

DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
15. ledna 2022

08:30–12:30

Inzerce

Rekonstrukce požární nádrže  
v Termesivech

Název programu: Podpora opatření na rybnících 
a malých vodních nádržích ve vlastnictví obcí – 
2. etapa
Poskytovatel dotace: Ministerstvo zemědělství
V Termesivech probíhá celková rekonstrukce po-
žární nádrže – odbahnění, výstavba sdruženého 
objektu, dosypání a opevnění břehů a hráze, 
výstavba opěrné zdi, vybudování zpevněného 
sjezdu do zátopy a položení nového odpadové-
ho potrubí.

Náklady
Celkové náklady projektu 4 722 000 Kč
Výše poskytnuté dotace 2 000 000 Kč
Spolufinancování města 2 722 000 Kč

Hospodaření v lesích 2021
Název programu: Příspěvek na hospodaření v lesích
Poskytovatel dotace: Ministerstvo zemědělství
Město Havlíčkův Brod (prostřednictvím Technic-
kých služeb) v letošním roce žádalo u Ministerstva 
zemědělství o finanční příspěvek na hospodaření 
v lesích. 

Náklady
Výše finančního příspěvku 2 300 000 Kč
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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, Pá od 17. 30 – Modlitební hodi-
na ve sboru, Ne 10.00 – Bohoslužba

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: 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: stredis-
ko.hb@fokusvysocina.cz, www.fokusvysocina.cz. Centrum 
duševního zdraví, komunitní tým, tým podpory v za-
městnávání, Sociální podnik FOVY s.r.o., 774 151 495, 
e-mail: anna.simonova@fokusvysocina.cz. Chráněné 
dílny: 5. května 356, tel. 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
10. 1. – SWAP-SHOP – Bleší trh výměnou, 8.00–17.00
11. 1. – SWAP-SHOP – Bleší trh výměnou, 8.00–17.00
12. 1. – SWAP-SHOP – Bleší trh výměnou, 8.00–15.00
18. 1. – Workshop: Háčkování, podšálky, prostírání, 
dečky, lapače snů (recyklace staré vlny), 8.00–14.00
26. 1. – Montessori prvky v běžném životě: Monika 
Hermannová, 9.00
Poradna 7. 1., 14. 1, 21. 1., 28. 1. 8.00–12.30

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

Dobrovolnické centrum
Pomoc klientům v náročné životní situaci na Oddě-
lení dlouhodobě nemocných či Dětském oddělení 
v Nemocnici Havlíčkův Brod a v jednotlivých zařízeních 
OCHHB. Bělohradská 1128, tel. 731 604 757, 
dobrovolnik@charitahb.cz

Řádková inzerce

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.
• 1.–2. 1. MUDr. Němcevová Ivana, T.G.M.35, Golčův 
Jeníkov, tel. 569 442 394
• 8.–9. 1 MDDr. Hlaváčová Romana, Hrnčířská 2925, 
Havlíčkův Brod, tel. 569 628 176
• 15.–16. 1. MUDr. Kotrbová Věra, Dobrovského 2023, 
Havlíčkův Brod, tel. 569 422 741
• 22.–23.1. MUDr. Teclová Andrea, Dobrovského 2023, 
Havlíčkův Brod, tel. 569 426 109
• 29.–30.1. MDDr. Hlaváčová Romana, Hrnčířská 2925, 
Havlíčkův Brod, tel. 569 628 176
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

PEDIKÚRA AŽ K VÁM DO DOMU.
Kosmetický salon JIMI 

nabízí celkové kosmetické ošetření,
prodej kosmetiky For Life Madaga,

kompletní pedikúra s masáží nohou,
mezoterapie odstranění a vyplnění vrásek

odstranění celulitidy
Sídlo – Havlíčkovo náměstí

v budově Generali pojišťovny, 3. patro výtah k dispozici
tel. 608477428, tel.734401432

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 Rejpal. Narození: květen 2021. Kocourek Rej-
pal je z rodinky sedmi koťátek. Rejpálek je mazlivé hravé ko-
ťátko, které hledá domov v bezpečných bytových podmín-
kách, nejlépe s kočičím kamarádem.

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.
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Krajská knihovna Vysočiny
• Čtenářský klub. 10. 1. 17.00 hod. učebna KKV. Leden 
je zasvěcen knihám Julese Vernea. Kontakt: Jitka Jiráko-
vá, DiS. / jirakova@kkvysociny.cz / 569 400 495
• Rozsviť se mi hlavičko – testík pro děti. 1. 1. – 28. 2. 
Dětské oddělení. V knihovně budou připraveny soutěž-
ní kartičky. Správné odpovědi budou slosovány a pěti 
výhercům bude předána odměna. Vyplněné testíky 
mohou děti odevzdávat na oddělení pro děti a mládež.
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. 5. 1. 
14.00–15.30 hod. • 18. 1. 14.00–15.30 hod. Kontakt: 
detske@kkvysociny.cz / tel. 569 400 484 
• Saša Ryvolová: Zlaté vábení Yukonu. 17. 1. 18.00 
hod. sál KKV. Na lodi, stopem i pěšky se s dvojicí 
českých cestovatelů a dobrodruhů vydáme po stopách 
zlaté horečky“ na konci 19. století na Klondiku a Aljašce. 
Kontakt: Ludmila Bouchnerová / 569 400 494 / 
bouchnerova@kkvysociny.cz
• Slavnostní křest krmítka. 20. 1. 15.00 hod. ROZHLED-
na. Kontakt: detske@kkvysociny.cz / tel. 569 400 484 
• LiStOVáNí: U nás v Evropě (Markéta Hejkalová) aneb 
Cooking show v LiStOVáNí. 21. 1. 18.00 hod. Schody 
KKV. Kontakt: Olga Wasserbauerová / wasserbauero-
va@kkvysociny.cz / 569 400 494
• Biograf v knihovně: Ponor. 31. 1. 18.00 hod. Sál KKV. 
Kontakt: Olga Wasserbauerová / 569 400 494 / 
wasserbauerova@kkvysociny.cz

Městské divadlo a kino Ostrov
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
5. 4. 19.00 – Saturnin. Divadlo na Jezerce, hrají: Jarosla-
va Kretschmerová / Jitka Sedláčková, Martin Sitta, Petr 
Vacek, Martin Bohadlo, Denisa Pfauserová a další.
6. 4. 18.00 – Hypnotizér – Jakub Kroulík. Přednáška
20. 4. 19.00 – Screamers: Obludárium – Travesti show
11. 1. 2023 19.00 – Hradišťan s Jiřím Pavlicou – koncert

Galerie výtvarného umění Havlíčkův Brod
„Rytíř a krásná paní“ – výtvarná tvorba manželů Karla 
a Emilie Tomanových, do 27. 2.
Tradiční lidové dřevěné hračky z Hlinecka, do 27. 2.

Muzeum Vysočiny Havlíčkův Brod
do 23. 1. – výstava Karel Havlíček v našich životech
od 14. 1. – Výstava minerálů a hornin z kamenolomu 
Pohled u Havlíčkova Brodu

ZUŠ J. V. Stamice
19. 1. – Koncert hudebního oboru, sál ZUŠ od 17.00 hod.

Kavárna Ve Vile
3. 1. 19.00 – Chytrý kvíz v Kavárně Ve Vile, týmová hra 
o ceny
10. 1. 19.00 – Chytrý kvíz v Kavárně Ve Vile, týmová 
hra o ceny
13. 1. 18.30 – Ing. Jašek: Uvězněn v cele s bojovníky 
IS – humanitární pracovník P. Jašek vypráví o svém 
věznění IS v Súdánu

17. 1. 19.00 – Chytrý kvíz v Kavárně Ve Vile, týmová 
hra o ceny
18. 1. 18.30 – Severní Korea. Obtížně přístupnou zemi 
za clonou velkého neznáma vám přiblíží Karel Starý, 
průvodce CK Nomád
24. 1. 19.00 – Chytrý kvíz v Kavárně Ve Vile, týmová 
hra o ceny
31. 1. 19.00 – Chytrý kvíz v Kavárně Ve Vile, týmová 
hra o ceny
1. 2. 18.30 – Honza Mráz: Švýcarskem. Spousta tipů 
pro aktivní cestovatele, dotkneme se Matternhornu, 
absolvujeme pár ferrat a singeltrailů a pojedeme i na 
kolečkových bruslích z hor až k Bodamskému jezeru

Klub OKO
www.kluboko.cz
14. 1. – Koncert Debustrol od 19 hod.
15. 1. – Cecek records: Punk fest od 17 hod.
20. 1. – Na stojáka. Stand-up show od 20 hod.
21. 1. – Házenkářský ples od 20 hod.
28. 1. – Drum Sensation /AKIRA,TENSYY/ Drum and 
Bass DJs. 21 hod.

Filmové OKO 
www.filmoveoko.cz
5. 1. 20.00 – Paříž, 13. obvod (drama Francie 2021)
12. 1. 20.00 – Soused (komedie Německo/USA 2021)
19. 1. 20.00 – Dokud nás Bůh nerozdělil (komedie/
drama Itálie 2021)
26. 1. 20.00 – Jedině Tereza (romantická komedie 
Česko 2021)
29. 1. 15.00 – Pohádkové OKO: Dračí princezna (rodin-
ný/pohádka Norsko 2020)

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

1. 1. – 39. Novoroční sestup do údolí Doubravy. 
Odjezd vlakem v 10.03 hod. do Bílku. Start v 10.30 hod. 
v Bílku. Uskuteční se sbírka Novoroční čtyřlístek (min. 
příspěvek 30 Kč) na budování nových stezek pro vozíč-
káře. Trasa 10 km. Vedou: J. Moliš a L. Žáková
5. 1. – Z Brodu do Brodu. Odchod od ZŠ V Sadech 
v 9.30 hod. Trasa 10 km. Vedou: J. Bredová a B. Mege-
lová
8. 1. – Salvátorka a Mamlas. Odjezd vlakem R 
v 8.01 hod. do Žďáru n. S. Trasa 13 km. Vede: A. Hladká
12. 1. – Do Třeště za Betlémy. Odjezd vlakem 
v 8.03 hod. do Třeště. Trasa městem 5 km. Vedou: 
Kohoutovi
15. 1. – Okolo rybníku Řeka. Odjezd vlakem v 8.03 hod. 
do Ždírce n. D. Trasa 11 km. Vede: J. Moliš
19. 1. – Ze Stříbrných Hor. Odjezd vlakem v 9.02 hod. 
do Stříbrných Hor. Trasa 12 km. Vedou: Míla Špačková 
a E. Dočkalová
20. 1. – Výroční a volební členská schůze a promí-

tání. Začátek v 17.30 hod. v zasedací místnosti VČE 
v Humpolecké ul. Program schůze bude upřesněn na 
pozvánkách.
22. 1. – Z Pohledu přes Termesivy. Odjezd vlakem 
v 9.02 hod. do Pohledu. Trasa 12 km. Vedou: E. Dočka-
lová a Míla Špačková
26. 1. – Vrtěšice–Nasavrky. Odjezd vlakem v 9.04 hod. 
do Golčova Jeníkova – města. Trasa 10 km. Vede: 
L. Rasocha
29. 1. – 13. Slavnostní oheň na Čeřínku – memoriál 
Mirka Svatoše. Odjezd vlakem v 8.03 hod. do Kostelce. 
Cíl Turistická chata na Čeřínku. Trasa 11 km. Pořadatel: 
KČT odbor Čeřínek Jihlava. Kontakt: Marie Svatošová, 
misasvatosova@seznam.cz. Tel. 606 194 366. Vedou: 
Kohoutovi
2. 2. – Z Mírovky přes Skřivánčí vrch. Odjezd vlakem 
v 9.05 hod. do Mírovky. Trasa 11 km. Vede: J. Kohou-
tová

Úterní vycházky (rychlostí 3 km/hod.)
4. 1. – Přes Duškův kopec. Odjezd busem z terminálu 
v 10.15 hod. do Pohledu. Trasa 7 km. Vede: J. Kohoutová
11. 1. – Kolem rybníků. Odjezd busem z terminálu 
v 8.05 hod. do Květnova. Trasa 8 km. Vedou: M. Berán-
ková a A. Hlaváčková
18. 1. – Kamenná–Šlapanov. Odjezd vlakem v 9.05 hod. 
do Kamenné. Trasa 8 km. Vede: J. Kohoutová
25. 1. – Kolem studánky. Odjezd busem z terminálu 
v 10.30 hod. do Chválkova. Trasa 6 km. Vedou: A. Hlaváč-
ková a M. Beránková
1. 2. – K Andělovi. Odchod od VÚB v 9.30 hod. Trasa 
6 km. Vedou: Míla Špačková a E. Dočkalová

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

www.facebook.com/MaterskecentrumZvonecek
5. 1. – Korunky. Tříkrálová dílna od 9.00 hod.
20. 1. – „Do hrnečku“. Zimní dekorace od 9.00 hod.
26. 1. – Štrůdlování. Recepty a ochutnávka 9.00 hod.

Divadélko KRÁŤA
Divadelní sál AZ Centra HB, Rubešovo náměstí 171
23. 1. – Tři sněhuláci, od 15.00 hod.

Změna programu všech akcí vyhrazena.

Program kina Ostrov Havlíčkův Brod
Na Ostrově 28/1, HB, tel. 569 421 088, www.mdko.cz. Předprodej kino: e-mail: rezervace@mdko.cz, 

 tel. 569 426 666 (1 h. před začátkem promítání). SLEDUJTE www.mdko.cz a FB: MDKOstrov

1. 1. 17.00   Zpívej 2
1. 1. 19.30   Šťastný nový rok 2
2. 1. 15.00   Spider Man: Bez domova
2. 1. 18.00   Přání Ježíškovi
6. 1. 17.00   Biograf Sen: Zátopek
7. 1. 17.30   Krotitelé duchů: Odkaz
7. 1. 20.00   Prvok, Šampón, Tečka a Karel
8. 1. 17.00   Spider Man: Bez domova
8. 1. 20.00   Šťastný nový rok 2
9. 1. 15.30   Velký červený pes Clifford
13. 1. 19.00  Klan Gucci
14. 1. 17.30  Myši patří do nebe
14. 1. 20.00  Vřískot
15. 1. 17.30  Krotitelé duchů: Odkaz
15. 1. 20.00  Král Richard: Zrození šampiónek
16. 1. 15.30  Tři přání pro Popelku

20. 1. 19.00  Šťastný nový rok 2
21. 1. 17.30  Velký červený pes Clifford
21. 1. 20.00  Srdce na dlani
22. 1. 17.00  Spider Man: Bez domova
22. 1. 20.00  Spencer
23. 1. 15.30  Zpívej 2
23. 1. 18.00  Srdce na dlani
27. 1. 19.00  Srdce na dlani
28. 1. 17.30  Přání Ježíškovi 
28. 1. 20.00  Morbius
29. 1. 17.30  Moje krásná příšerka
29. 1. 20.00  Tři tygři: Jackpot
30. 1. 15.30  Spider Man: Bez domova
 
 
 Změna programu vyhrazena.
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Inzerce

sm
ěr Česká Bělá

směr nádraží

sm
ěr nám

ěstí

Ředitel Krajského úřadu Kraje Vysočina vyhlašuje výběrové řízení na pozici:
úřednice/úředník na úseku právní administrace strukturálních fondů EU

odboru regionálního rozvoje
s místem výkonu práce Žižkova 1936/16, 586 01 Jihlava

Požadujeme:
vysokoškolské vzdělání v magisterském studijním programu nebo v bakalářském studijním •	
programu právního zaměření
znalost legislati vy upravující činnost územních samosprávných celků•	
znalost problemati ky veřejných rozpočtů•	
dobrou znalost běžného kancelářského soft ware (MS Offi  ce, internet)•	
řidičské oprávnění skupiny „B“, schopnost a ochotu řídit služební motorové vozidlo při •	
výkonu svěřených pracovních činností 

Výhodou:
znalost kontrolních postupů ve veřejné správě•	
znalost problemati ky veřejných zakázek•	
znalost procesu daňového řízení•	
znalost problemati ky regionálního rozvoje a grantové politi ky kraje•	

Nabízíme:
perspekti vní pozici•	
pracovní poměr na dobu určitou, zástup za rodičovskou dovolenou•	
zahájení pracovního poměru možné po ukončení výběrového řízení•	
plný pracovní úvazek•	
12. platovou třídu, platové podmínky dle nařízení vlády č. 341/2017 Sb., o platových •	
poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů
odpovídající fi nanční ohodnocení, možnost nadtarifních a mimořádných složek platu•	
trvalou podporu profesního a osobního růstu, podporu k zapracování•	
vstřícné pracovní podmínky a pestrý benefi tní program•	
pozici vhodnou i pro absolventy•	

Přihlášky v písemné podobě spolu s požadovanými přílohami je nutno doručit tak, aby ji 
vyhlašovatel obdržel nejpozději dne 31. 1. 2022 do 12.00 hod., a to prostřednictvím poda-
telny, e-podatelny na adresu posta@kr-vysocina.cz nebo poštou na adresu Krajský úřad 
Kraje Vysočina, Žižkova 1882/57, 586 01 Jihlava.
Plné znění inzerátů a více informací včetně formuláře pro podání přihlášky najdete na 
www.kr-vysocina.cz – volná pracovní místa – pracovní místa pro zaměstnavatele 
Kraj Vysočina (se zařazením do krajského úřadu).
 Kontaktní osoba: Jana Činčárová, telefon: 564 602 151, e-mail: cincarova.j@kr-vysocina.cz
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