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Město známe i neznáme
Od brodu k obchvatu

V  současnosti  si  nedokážeme náš  zcela propojený  svět představit  bez  rychlé 
a spolehlivé dopravy. Zastavila-li by se ona, zůstalo by stát snad i vše ostatní. 
Pro naše město byla někdy požehnáním a jindy ji naopak někteří pasažéři spíše 
proklínali a ještě proklínají. 
V dávných dobách, kdy se cestovalo pěšky, na koni nebo povozem, bývalo pří-
hodné místo, kde se dala překonat překážka v podobě vodního toku, k nezapla-
cení. K takovému brodu se potom sbíhaly dálkové i regionální cesty a místo se 
stávalo přirozenou dopravní křižovatkou. V údolí Sázavy vytvořila příroda jeden 
takový vhodný přechod přes řeku mezi ústím Cihlářského potoka a Žabince. Na 
přesné lokalizaci prvotního brodu se asi někteří badatelé neshodnou, ale jisté 
je, že nedaleko něho vznikla první osada na návrší okolo dnešního kostela sv. 
Vojtěcha, jak by její existenci mohly potvrzovat i nejnovější archeologické nálezy 
na místě nedávno zbořeného bývalého statku vedle starého hřbitova. Za nějaký 
čas o kus dál, směrem západním, pak vyrostlo brzy po polovině 13. století, po 
otevření stříbrných dolů v okolí, pravidelně založené středověké město, později 
obkroužené hradbami, nyní již Brod s velkým B, a řeku překlenul dřevěný most 
u kostela sv. Kateřiny. 
Po dlouhá staletí procházela doprava ze severu na jih i ze západu na východ 
prakticky středem města. Kdo cestoval jakýmkoliv směrem, nemohl Brod mi-
nout a místní řemeslníci i obchodníci z jeho geografické polohy profitovali. Stát 
vědom si významu kvalitních silnic pro obchod i z důvodů vojenských převzal 
od sedmdesátých let 18. století výstavbu a správu těch nejdůležitějších do své 
péče. Od té doby vznikala promyšleně síť erárních silnic, která zůstala v mno-
hém zachována dodnes, odmyslíme-li si dálnice. Brod křižovaly dvě významné 
dálkové silnice, od Prahy vídeňská a od Svitav moravsko-bavorská, nebo také 
nazývaná poličsko-písecká.  Zvláště  po  vídeňské  silnici  proudil  značný  tranzit 
zboží z Čech, ale i ze Saska nejenom do císařské metropole, a často až do Terstu. 
Sídlilo zde rovněž oddělení císařského úřadu pro výstavbu a správu silnic. Úseky 
obou zmiňovaných tras byly dokončeny v našem regionu do roku 1848. V té 
době první železnice však již začínaly odčerpávat dálkovou přepravu zboží ze 
silnic. Tehdy se mohlo zdát, že se dopravní ruch v někdejší míře na silnice nikdy 
nevrátí. Jak mylná to byla představa!
Poté, co i do Brodu dospěla v roce 1870 železnice, zažívalo město zvláště na 
přelomu století a v desetiletí před první světovou válkou nebývalý stavební roz-
mach. Za městskými hradbami vyrůstaly nové továrny, do města se stěhovali 
lidé z venkova, vznikaly celé nové čtvrti. Brod se rozrůstal, rozrůstal se však v ně-
kterých směrech poněkud nekontrolovaně. Od devadesátých let 19. století sice 
existoval schválený geometrický regulační plán Josefa Šupicha, který však řešil 
jenom rámcově výstavbu vesměs podél komunikací jdoucích z města. Většinu 
problémů s tím spojenou však vyřešit nemohl. A problémy nejrůznějšího rázu 
se rychle hromadily, od zásobování vodou a energiemi, přes obecně nevyhovu-
jící hygienické poměry až po stále se zvyšující silniční dopravu. 
Loni v ruchu Havlíčkových oslav zaniklo jiné nenápadné jubileum, které však 

mělo pro další rozvoj našeho města zásadní význam. Právě před sto lety se zro-
dil návrh prvního moderního regulačního a zastavovacího plánu města. Jeho 
autor Ing. arch. Vladimír Zákrejs jej zpracoval komplexně v duchu tehdy platných 
urbanistických zásad a počátkem července 1921 svůj návrh představil obecní-
mu zastupitelstvu a veřejnosti. Plán v sobě zahrnoval i vyřešení tranzitní silniční 
dopravy. Vladimír Zákrejs navrhoval její přenesení mimo historické centrum po 
obvodových komunikacích, které by propojovaly hlavní tahy výpadových silnic. 
Jako nejnaléhavější, ale zároveň nejsnáze proveditelnou viděl přechodnou va-
riantu přenesení nejzatíženější trasy severojižní na průtahovou komunikaci zá-
padně od městských hradeb s vybudováním nového mostu přes Sázavu. Těžko 
mohl tušit, že se jeho plán dočká realizace až téměř za padesát let. V dalších kro-
cích uvažoval o částečném vyvedení severojižního tahu obvodovou komunikací 
z pražské silnice obloukem mezi nemocnicí a budoucí psychiatrickou léčebnou 
přes další most přes řeku U Panských na humpoleckou silnici. Odtud mělo po-
kračovat další rameno po projektovaném mostě přes železnici kolem škrobárny 
s napojením na jihlavskou silnici. Rovněž předpokládal propojení trasy od Ždírce 
na jihlavskou silnici od Stříbrného dvora kolem Sázavy přes most u Bauerovy 
továrny (dnes RICO), přes tehdy ještě nezastavěné pozemky budoucí mlékárny 
(dnes zde stojí Kaufland) a dále po Černém mostě k výpadovce na Jihlavu. 
Dnes se mohou některé návrhy zdát až úsměvné. Je třeba ovšem vzít v úvahu, že 
tehdy nikoho ani ve snu nenapadlo, jak překotný bude rozvoj automobilové do-
pravy. Vědecké předpovídání budoucnosti bylo v plenkách, žádný prognostický 
ústav neexistoval. Některé další nápady se nám mohu jevit jako hrůzné, když se 
například v třicátých letech objevil návrh na spojení Žižkovské ulice s Chotěboř-
skou přes park Budoucnost. Ale ani dopravní odborníci z období plánovaného 
hospodářství si nevěděli příliš rady. Velkorysé řešení obchvatu celého města na-
ráželo na finanční možnosti státu, a tak více méně modifikovali dříve načrtnuté 
varianty. Ještě v sedmdesátých letech se podle dopravního generelu z roku 1972 
a územního plánu z roku 1976 utěšovali předpokladem, že po dostavbě dálnice 
D1 se tranzitní doprava zmenší tou měrou, že alespoň v severojižním směru ob-
chvat nebude v nejbližší době nutný. Opět jedna mylná představa!
Jak plynul čas, dopravní situace ve městě se stávala nesnesitelnou a průjezd 
Brodem byl pro některé  řidiče  zkouškou nervů. Komplexní  řešení a pevněj-
ší  obrysy  dostalo  vedení  obchvatu  v  souvislosti  s  novým  územním  plánem 
města po roce 1993, když ovšem předtím byla dána provozu alespoň spojka  
Pražská–Chotěbořská, plánovaná již v roce 1988 jako obvodová komunikace 
při dostavbě sídliště Na Výšině. Na ni pak navázalo propojení s výpadovkou na 
Svitavy a Pardubice.
V současnosti probíhá výstavba dalšího ramene obchvatu, nejnáročnější úsek 
spojující pardubickou a jihlavskou silnici má být dobudován v roce 2023. Ne-
zbývá než doufat, že se potom v rozumném časovém horizontu dočkáme do-
končení dalších částí propojujících pražskou, humpoleckou a jihlavskou silnici, 
a dojde tak naplnění představa kompletního obchvatu města poprvé načrtnutá 
v daleko skromnějším měřítku před sto lety. 
   Alena Jindrová

Zbudování podjezdu pod železniční tratí na Prahu patřilo k obtížnějším 
úsekům severojižního průtahu městem. Celá přeložka byla dána do provozu 
v roce 1969.  (Foto Jan Jelínek)

Někdejší podoba silnice na Svitavy a Pardubice u Stříbrného dvora, ještě 
bez kruhového objezdu, severozápadní části obchvatu a sousedního 
supermarketu.   (Foto Jan Jelínek) 
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Ubytovna Sport ustoupí fotbalovým hřištím
Na  prosincovém  jednání  zastupitelé  města 
schválili  odstranění  bývalé  ubytovny  Sport 
pod  Ledečskou  ulicí  u  házenkářských  hřišť. 
Montovanou budovu ve špatném technickém 
stavu převzala loni radnice do svého vlastnic-
tví.  Na  jejím místě  by měla  v  budoucnu  vy-
růst nová fotbalová hřiště, která bude stavět 
FC Slovan.
Objekt složený ze stavebních buněk je už ně-
kolik měsíců prázdný a připravený k demolici. 
Tu se městu podařilo dojednat zdarma. Pod-
mínkou dodavatelské firmy bylo,  že  si pone-
chá stavební konstrukce, které obnoví a bude 
nabízet  dál.  Zbourání  by  mělo  proběhnout 
v  zimních měsících. Podle odhadů město na 
demoličních pracích ušetří zhruba 1 mil. Kč. 

Letos projde kompletní opravou ulice  
Kyjovská, s částečným omezením  

provozu počítejte už únoru
Jednou  z  největších  letošních  investičních 
akcí je kompletní rekonstrukce ulice Kyjovská. 
Opravou projde nejen komunikace, ale  i při-
lehlé chodníky v délce zhruba 500 m. Povrch 
komunikace o  šířce 6 m bude  tvořit  asfalto-
beton, na chodnících a vjezdech k  rodinným 
domům  se  objeví  zámková  dlažba.  Součástí 
stavby  je  i  dešťová  kanalizace,  nové  veřejné 
osvětlení s 11 stožáry a sadové úpravy. V rám-
ci stavební akce provede společnost Vodovo-
dy a kanalizace Havlíčkův Brod, a.s. (dále jen 
VaK) přeložku kanalizace. 
Náklady  města  Havlíčkův  Brod  budou  činit 
zhruba 30 mil.  Kč,  společnost VaK  zaplatí  za 
přidruženou investici necelých 5 mil. Kč.
Práce začnou už začátkem února a proběhnou 
ve dvou etapách. Řidiči musí počítat s doprav-
ním omezením. 

Termín: 1. 2. – 16. 12. ve dvou etapách

1. etapa: od 1. 2. 2022 – říjen 2022
Uzavřena bude část komunikace Kyjovská od 
křižovatky s ulicí Konečná po obchvat silnice 
I/34.  Křižovatka  Konečná–Kyjovská    zůstane 
průjezdná. Autobusy MHD budou obsluhovat 
zastávku Kyjovská. 
2. etapa: od 19. 4. 2022 – prosinec 2022
V  této  době  dojde  k  uzavření  zbývající  části 
komunikace Kyjovská, tedy od křižovatky s uli-
cí Žižkova. Křižovatka Konečná–Kyjovská   ne-
bude  průjezdná.  Autobusy  MHD  nebudou 
obsluhovat zastávku Kyjovská, trasa autobusů 
bude přemístěna do ulice Na Spádu.
Ukončení 2. etapy je plánováno na prosinec 
2022. 
Po  celou dobu uzavírky  bude umožněn prů-
chod  pěších  a  přístup  k  nemovitostem.  Pří-
jezd k nemovitostem bude možný vždy po in-
dividuální  dohodě  se  stavbyvedoucím  podle 
postupu stavebních prací na staveništi.

Výše poplatku za „odpad“ i psa zůstává 
v roce 2022 stejná

Poplatek za „odpad“ se v roce 2022 nemění, 
jeho základní sazba zůstává 720 Kč na dospě-
lou  osobu.  Shodli  se  na  tom  zastupitelé  na 
prosincovém  jednání.  Všechna  zvýhodněná 
nastavení zůstávají také v platnosti. Stejně tak 
se v  letošním roce nezmění poplatek za psa. 
Obyvatelé  rodinného  domu  zaplatí  za  jed-
noho psa 750 Kč, v bytovém domě 1 500 Kč. 
Přesné znění všech obecně závazných vyhlá-
šek města najdete na www.muhb.cz – Město 
a samospráva – Vyhlášky a nařízení města. 

Brod uzavřel memorandum  
s opatovickou elektrárnou

Podle  nového  zákona  o  odpadech  vejde  od 
roku  2030  v  účinnost  zákaz  skládkování  ko-
munálního  odpadu  soustředěného  v  popel-
nicích. Radnice na tuto skutečnost reagovala 
uzavřením memoranda o  spolupráci  s  Elekt-
rárnou Opatovice,  kde  by  v  budoucnu měla 
vzniknout spalovna. V současné době město 
ukládá  komunální  odpad  na  skládku  města 
Přibyslav v Ronově nad Sázavou.

Elektrárna  Opatovice  plánuje  investici  v  po-
době vybudování zařízení na energetické vyu-
žití zbytkových komunálních odpadů s uvažo-
vaným uvedením do provozu nejdříve v roce 
2028. Spalování odpadů se stane doplňkovým 
zdrojem k  zemnímu plynu, kterým bude po-
stupně nahrazeno dosavadní hnědé uhlí. Na 
základě  jednání se zástupci elektrárny zastu-
pitelé města rozhodli o uzavření Memoranda 
o  partnerství  a  spolupráci  při  systémovém 
řešení odpadového hospodářství města Hav-
líčkův Brod. 

Zájemci se mohou hlásit o finanční  
podporu na vyhlášené grantové programy
V prosinci 2021 zastupitelé vyhlásili grantové 
programy  pro  rok  2022,  které  podpořili  cel-
kovou  částkou 650 tis.  Kč. Na oblast  kultury 
bylo  vyčleněno  410  tis.  Kč,  životní  prostředí 
195 tis. Kč a sociální oblast 45 tis. Kč. Zájemci 
tak mohou žádat o finanční podporu na níže 
uvedené zveřejněné výzvy.

Oblast kultury
Obnovení, zakládání a udržování kulturních 
tradic města 2022  100 000 Kč 
Havlíčkobrodské kulturní léto 2022  250 000 Kč 
Dechové a folklórní festivaly 2022  60 000 Kč  

Oblast životního prostředí 
Farmářské trhy Koudelův talíř 2022  175 000 Kč
Ptačí a netopýří budky 2022  10 000 Kč  
Květnaté louky 2022  10 000 Kč 

Sociální oblast 
Město bez bariér 2022  45 000 Kč 

Žádosti o grantové programy musí být podá-
ny na předepsaném formuláři, který najdete 
na webových stránkách města. Žádost si také 
můžete  vyzvednout  v  době  úředních  hodin 
na  Městském  úřadě  na  Havlíčkově  náměstí 
na  odboru  vnějších  a  vnitřních  vztahů.  Po-
drobnější  informace  včetně  formuláře  jsou 
k dispozici na www.muhb.cz v  levém sloupci 
v sekci Investice a podnikání pod odrážkou Fi-
nanční podpory z rozpočtu města.

  Stránku připravila Alena Doležalová

Z důvodu opravy plynovodu bude 
uzavřena komunikace ke sportovištím 

na Ledečské
 Od 1. února bude v oblasti ulice Ledečská probíhat 
rekonstrukce  plynovodu.  Práce  si  vyžádají  úplnou 
uzavírku provozu na místní komunikaci v ul. Ledečská 
v úseku od křižovatky se silnicí II/150 podél hřbitovní 
zdi ke sportovnímu areálu v délce cca 100 m. Řidi-
či se tedy nedostanou do 15. října ke sportovištím 
FC Slovan Havlíčkův Brod a TJ Jiskra Havlíčkův Brod. 
Více  informací  najdete  na  www.muhb.cz  v  sekci  
Dopravní omezení ve městě.
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LEDEN 
Krajská knihovna se otevřela veřejnosti

Nová budova Krajské knihovny Vysočiny, která má své sídlo na Žižkově ulici, 
otevřela v lednu své brány veřejnosti. V první polovině roku 2021 museli čte-
náři ještě respektovat omezení, která přinesla epidemická situace. Tato mo-
derní budova se stala významnou kulturní institucí ve městě. 

ÚNOR 
Očkovací centrum se přemístilo do pavilonu onkologie

Zatímco první zájemci o vakcínu proti nemoci COVID-19 byli očkováni v hlav-
ní budově nemocnice, v únoru se očkovací centrum přemístilo z kapacitních 
důvodů do areálu onkologie, kde funguje do současné doby. Za výbornou or-
ganizaci si všichni zdravotníci a zaměstnanci centra jistě zaslouží pochvalu.

BŘEZEN 
U koupaliště začalo město stavět skatepark

Na jaře město začalo stavět skatepark. Toto specificky zaměřené sportoviš-
tě se nachází mezi letním koupalištěm a lokalitou Na Nebi. Jeho rozloha činí 
necelých 1 000 m2. Park se sketovými překážkami začali sportovci využívat 
loni v září. 

DUBEN 
Hasiči vyjíždějí k událostem z nové stanice

Od 1. dubna začali hasiči vyjíždět k mimořádným událostem z nové stani-
ce, která vyrostla na Humpolecké ulici. Původní sídlo v ulici Žižkova opustili 
po 51 letech. Do zásahového obvodu stanice Havlíčkův Brod patří 41 obcí, 
ve kterých žije více než 43 tis. obyvatel.

KVĚTEN 
Spolek Mezi Stromy nezískal dotaci na hospic,  

iniciativu převzal Kraj Vysočina
Spolek Mezi Stromy, který usiloval od roku 2017 o výstavbu prvního kamen-
ného hospice na Vysočině, nezískal na tento projekt dotaci. Pozemek mezi 
Psychiatrickou nemocnicí a Nemocnicí Havlíčkův Brod darovaný městem tak 
musel vrátit. Zájem o výstavbu zdravotnického zařízení projevil Kraj Vysočina. 
Podle předběžného plánu by měl hospic začít fungovat koncem roku 2024.

ČERVEN 
Město Havlíčkův Brod se stalo Historickým městem 2020

Havlíčkův Brod zvítězil v celostátním kole soutěže o Historické město 2020. 
Součástí výhry byl 1 mil. Kč, který podle pravidel soutěže muselo město po-
užít na opravu kulturních památek, které se nacházejí v městské památkové 
zóně. Poslední etapy opravy se tak dočkala střecha farního úřadu. Zbytek fi-
nancí byl použit na restaurování fresek v kostele sv. Trojice v ulici U Stadionu. 
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ČERVENEC 
Město začalo stavět dlouho očekávanou cyklotezku do Perknova
V červenci zahájila dodavatelská firma práce na výstavbě cyklostezky do 
Perknova, která vede od kruhového objezdu v délce 645 m podél Ledeč-
ské ulice. Její šířka činí 2,5 m. Jde o dlouhodobě plánovanou stavbu, která 
propojila s městem nejen místní část Perknov, ale také nově vybudova-
nou obytnou zónu na Rozkošské ulici. Kompletní dokončení cyklostezky 
je naplánováno na jaro letošního roku. 

SRPEN 
Řidiči začali využívat nové záchytné parkoviště  

za minimální poplatek
Od začátku srpna začalo řidičům sloužit záchytné parkoviště pod Krajskou 
knihovnou Vysočiny u řeky Sázavy. Stání v době od 7.00 do 17.00 hod. 
vyjde na dvě koruny za hodinu. Nová odstavná plocha pojme 126 auto-
mobilů. Její součástí je i místo pro dobíjení elektromobilů.

ZÁŘÍ 
Děti začaly chodit do nové mateřinky na Žižkově

S novým školním rokem se otevřela nová mateřská škola u Základní školy 
Konečná na Žižkově. Moderní prostory navýšily kapacitu pro děti v před-
školním vzdělávání o 65 míst. Součástí školky je dětské hřiště a parkoviště. 

ŘÍJEN 
Město se zapsalo do České databáze rekordů

Martin Pluhař a město Havlíčkův Brod zorganizovalo 30. října (den před 
výročím 200. výročí narození Karla Havlíčka) geocachingovou akci, v rám-
ci které byl na Havlíčkově náměstí vytvořen rekord v počtu „Havlíčků“ (lidí 
s knírkem) na jednom místě. Sešlo se jich celkem 655. Akce byla zaregis-
trována do České databáze rekordů. 

LISTOPAD 
Město zbouralo starý statek na Ledečské ulici

Na křižovatce ulic Masarykova – Ledečská došlo v  listopadu k demolici 
starého statku. Práce trvaly zhruba měsíc. Do dubna bude na vzniklé plo-
še založen trávník. Podle územního plánu by mělo uvolněné území sloužit 
ke zlepšení dopravního režimu v této části Havlíčkova Brodu.

PROSINEC 
Na jihovýchodním obchvatu dělníci pracovali po celý rok 2021, 

Ředitelství silnic a dálnic zprovoznilo nový kruhový objezd
Před vánočními svátky byl uveden do provozu v režimu předčasného užívání 
stavby první stavební objekt v hlavní trase jihovýchodního obchvatu Havlíč-
kova Brodu na silnici I/38. Jedná se o okružní křižovatku propojující stávající 
silnici I/38 s trasou obchvatu u Highland sportu. V budoucnu by tato křižo-
vatka měla propojit také obchvat silnice I/38 s obchvatem silnice I/34. Řidiči 
začnou po nové komunikaci jezdit koncem roku 2023.

 Stránky připravila Alena Doležalová
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Kroužek mladých strážníků
Kroužek mladých strážníků je akcí Městské policie Havlíčkův Brod konanou 
v rámci prevence kriminality, které se již delší dobu věnuje. Jedná se o zájmo-
vý kroužek, na který přihlášené děti ze základních škol jednou týdně dochází 
přímo na služebnu městské policie (dále jen MP). Služebnu navštíví celkem 
10krát. 
Mají zde možnost nahlédnout do prostor, kde má MP své zázemí. Mohou 
si prohlédnout veškeré pomůcky, které strážníci potřebují ke své činnosti, 
včetně služebního vozu a kamerového systému, který je pro práci MP velice 
přínosným pomocníkem.
Každý „mladý strážník“ dostane své vlastní identifikační číslo a pracovní sešit 
s vlastní fotografií v policejní uniformě. Pro děti je na služebně vyhrazena spe-
ciální místnost. Poté, co se děti seznámí s činností MP, se zde nenásilnou for-
mou dozvídají řadu nových informací. Pomocí her a soutěží se učí být správ-
nými účastníky silničního provozu (chodci, cyklisty, spolujezdci). Poznávají, jak 
komplikované jsou mezilidské vztahy. Jak se chovat k cizímu zvířeti, co udělat 
s nalezenou injekční stříkačkou, jak poskytnout první pomoc, jak se mají děti 
chovat na cestě ze školy a do školy, co se může všechno stát, když jsou děti 
samy doma. Dozvídají se o problematice alkoholu, kouření a drog. Zjišťují, co 
je vlastně šikana, kyberšikana, nebo jaká číhají nebezpečí na internetu apod.  
„Mladí strážníci“ se dostanou i do terénu. Tam mají možnost při pochůzkové 
činnosti poznat město Havlíčkův Brod „očima strážníka“, vyhledávat přestup-
ky nebo si vyzkoušet měření radarem. 
Po absolvování ústních a písemných testů, fyzických testů a střelby ze zbraní 
na střelnici jsou na radnici za přítomnosti pana starosty a ředitele MP oficiál-
ně jmenováni „mladými strážníky“. Dostanou osvědčení o absolvování krouž-
ku, odznak, uniformu a drobné odměny. 
Cílem této akce je motivovat děti k tomu, aby dokázaly lépe vnímat všechna 
rizika, která je dennodenně obklopují. Děti dostanou možnost pohlédnout na 
veškerou problematiku ze strany policie a zároveň se strážníky navázat dob-
rý vztah. Městská policie si od toho slibuje větší bezpečnost dětí a motivaci 
k tomu, aby stály na správné straně zákona. 
  Věra Vaňkátová a Ivana Novotná
  preventistky městské policie

Prvním letošním brodským občánkem byl malý Josífek
Prvním  letošním  brodským miminkem  narozeným  v místní  nemocnici 
byl Josef Křenek. Na svět přišel v úterý 4. ledna hodinu a půl po půlnoci  
a vážil 3 800 g. 
„Havlíčkobrodská porodnice pro mě byla jasnou volbou. Rodila jsme poprvé 

a nebylo to jednoduché, ale lékaři dělali, co mohli, jsem naprosto spokojená,“ 
řekla novopečená mamimka Jitka Křenková. S úsměvem dodala, že i v pří-
padě dalšího porodu by znovu volila brodskou nemocnici. Mamince přišel 
popřát hodně štěstí starosta Havlíčkova Brodu Jan Tecl, který ji předal kytičku 
a album na fotky a malému Josefovi hračku. Vůbec prvním miminkem, naro-
zeným v brodské porodnici v roce 2022, byla holčička Malvína z Čáslavi, která 
přišla na svět 2. 1. 2022. 
Loňský rok byl pro brodskou porodnici vydařený, v  počtu rodiček se stala nej-
úspěšnější v Kraji Vysočina „Uskutečnilo se u nás 1 431 porodů, při kterých 
přišlo na svět 20 párů dvojčat. Největším dítětem byl Štěpán s porodní váhou 
6 000 gramů, nejmenší pak Áron s 1 500 gramy,“ upřesnil primář gynekologic-
ko porodnického oddělení Pavel Antonín. 
Nejoblíbenějšími jmény se v uplynulém roce staly Matyáš a Eliška. Rodiče pak 
často pro své potomky vybírali také jména Matěj, Jakub, Jan a Vojtěch. Pro 
holčičky Anna, Amálie, Natálie či Ema.
Největší počet rodiček, které přivedly svoje dítě na svět v Brodě, byl samozřej-
mě z Havlíčkobrodska, následoval okres Žďár nad Sázavou, Jihlava, Pelhřimov, 
Chrudim, Kutná Hora, Pardubice a Praha. Přijely k nám však i ženy z Mostu, 
Ostravy či Olomouce. Služby zdejší nemocnice vyhledaly i dvě maminky ze 
Slovenska a jedna z Ukrajiny. 
Předporodní kurzy pro nastávající maminky a jejich partnery nabízí porodnice 
v současné době online zdarma. Kromě toho mohou rodičky využít také indi-
viduální konzultace či online poradny. 

Havlíčkobrodská nemocnice chystá pro rodičky novinku 
Letošní novinkou na porodnici  je nabídka voňavého porodu. Ženská bylin-
ná napářka je druh parní lázně, jednoduchá a 100% přírodní metoda, která 
připravuje porodní cesty na porod, změkčuje tkáň a tak působí preventivně 
proti poranění hráze. Je možné ji využít v těhotenství (od 38. týdne), během 
porodu i v období šestinedělí. Bylinná napářka je rodičkami v současné době 
stále častěji vyhledávána jako jedna z oblíbených úlevových technik během 
porodu, kde je využíváno principů termoterapie, hydroterapie, fytoterapie 
a aromaterapie.

Světová akordeonová soutěž CMA 
V průběhu podzimu 2021 se konala jedna z největších světových akordeo-
nových soutěží CMA. Kvůli současné koronavirové situaci soutěž probíhala 
částečně prezenčně a částečně on-line formou. Všichni účastníci se nejprve 
museli kvalifikovat z prezenčních národních kol. V České republice se hráči 
kvalifikovali z Národní akordeonové soutěže v Dobřanech. 

Ze ZUŠ J. V. Stamice Havlíčkův Brod byli do mezinárodního kola vybráni 3 žáci 
do celkem 4 kategorií: Viktor Stocker (2. kat. – zábavná hudba do 12 let, 3. kat. 
– vážná hudba do 12 let), Anna Zajíčková (8. kat. – zábavná hudba do 18 let) 
ze třídy paní učitelky Markéty Laštovičkové a Kristina Veletová (6. kat. – zá-
bavná hudba do 16 let) ze třídy paní učitelky Ivany Laštovičkové. 
V mezinárodním kole soutěže CMA naši žáci potvrdili své kvality a vybojova-
li tak pro Českou republiku skvělá umístění: Viktor Stocker soutěžil v jedné 
z nejpočetnějších kategorií a získal krásné 6. místo v zábavné hudbě a 7. místo 
v klasické hudbě. Kristina Veletová svým výkonem velmi zaujala porotu a zís-
kala taktéž 6. místo. Anna Zajíčková obdržela 3. místo a stala se tak jedním 
z nejúspěšnějších kandidátů České republiky.
Všem soutěžícím i jejich pedagogům gratuluji k vynikajícím výsledkům a dě-
kuji jim za přípravu soutěžního programu i reprezentaci našeho města Havlíč-
kova Brodu na světové úrovni.
  Jindřich Macek, ředitel ZUŠ

Anna Zajíčková – jeden z nejúspěšnějších kandidátů České republiky v soutěži CMA
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Jak můžeme zlepšit třídění odpadů ve městě?
Obyvatelé  našeho města  třídí  odpad  vesměs  dobře,  ale  zjišťujeme 
i nevhodné a chybné postupy, díky kterým dochází ke znehodnocení 
tříděného odpadu, a na ty chceme upozornit. 

 

1. Odpad neodkládejte volně nebo v pytlích vedle separačních nádob. 
Ve  větrném počasí  dochází  k  rozfoukání  odpadů po  okolí.  Papírové 
odpady,  textil a oděvy při dešti nebo sněhu zvlhnou a  jejich použití 
k recyklaci není možné. 

2.  Papírové  krabice  vkládejte  rozložené,  ať  objem  kontejneru  neza-
berou jen ony. Nevkládejte do kontejneru to, co tam nepatří. Zbyteč-
ně se tím snižuje kapacita nádoby pro odpady, pro které  je určena. 
Na každém kontejneru najdete samolepku s tím, co do něj vhazovat. 
Např. autoplasty ve žlutém kontejneru měly být odvezeny do sběrné-
ho dvora. 

3. Rostlinný odpad nevhazujte do hnědého kontejneru v pytlích. Na 
kompostárně musí odpad z pytlů před dalším zpracováním vysypat, 
a to není příjemná ani jednoduchá práce. 

4. Jestliže vám jednorázově vznikne tolik odpadu, že by zaplnil celou 
nádobu, je ohleduplnější k ostatním občanům užívajícím kontejner ho 
individuálně odvézt do sběrného dvora. Pamatujte, že odpad podle 
vyhlášky města o nakládání s odpady patří do sběrných nádob!

5. Rodiče, pokud z výchovných důvodů posíláte s tříděným odpadem 
ke kontejnerům děti, doporučujeme vyzkoušet, jestli už dokáží samy 
kontejner otevřít a odpad do kontejneru vhodit.

  Připravil odbor ŽP

Termíny veřejných jednání výborů zastupitelstva města v měsíci ÚNOR 2022

Jednání ZM se bude konat 7. 2. 2022 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.

16. 2. Výbor pro sociální a zdravotní problematiku 15.00 hod. MěÚ V Rámech
17. 2. Výbor pro školství a volnočasové aktivity 15.00 hod. MěÚ Havlíčkovo nám.
22. 2. Výbor pro cestovní ruch, média a kulturu 16.00 hod. MěÚ Havlíčkovo nám.
24. 2. Výbor pro životní prostředí 16.00 hod. MěÚ V Rámech
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Sport

Havlíčkobrodská šermířka ovládla  
turnaj v Praze

Šermířka  Anna  Šimková  z  TJ  Jiskra  Havlíčkův 
Brod uzavřela loňský rok výhrou na žákovském 
turnaji mládeže v Praze. Na celém turnaji oku-
sila pouze  jednu porážku, a  to hned v prvním 
kole. Poté díky svým úžasným výkonům vybojo-
vala první místo.

Šachový turnaj připomněl  
významné výročí Havlíčka

Mladí šachisté si připomněli 200. výročí naroze-
ní Karla Havlíčka Borovského.
Šachy a Karel Havlíček Borovský spolu překva-
pivě souvisí. Jednu z nejstarších deskových her 
do Čech přivezli  kupci  z  Byzance  v  11.  století. 
Postupně se rozšiřovaly do většiny českých měst 
a v době Karla Havlíčka se vyskytly i v Německém 
Brodě. Na dlouhé hodiny se uzavírali před nepří-
znivým životním osudem do této královské hry 
také Karel Havlíček Borovský se svým nejbližším 
brodským přítelem Václavem Žákem. V  těchto 
chvílích pro ně šachy byly všemocným lékem.
Jako  vzpomínku  a  připomenutí  významného 
200. výročí narození Karla Havlíčka Borovského 
uspořádal ŠK Jiskra Havlíčkův Brod seriál pěti ša-
chových turnajů pro mládež. Do celkového hod-
nocení  se  započítalo  nejlepší  umístění  ze  čtyř 
turnajů. Celkem se zapojilo 21 žáků rozdělených 
do kategorií: starší – ročník narození 2006–2010 
a mladší – ročník narození 2011 a mladší. Ně-
kteří účastníci odehráli z různých důvodů méně 
jak čtyři  turnaje, což se projevilo  i v bodovém 
zisku. Ve starší kategorii zvítězil Tomáš Koumar, 
nejlepší  dívkou  v  kategorii  byla Hana Bártová. 
Mezi mladšími hráči posbíral nejvíce bodů Ma-
rek Rataj, z dívek pak Klára Jiráková. Cenu pro 
nejmladší  účastnici  turnaje  převzala  Eva  No-
votná. Všichni účastníci turnaje získali pamětní 
medaili.

HB Ostrov si dal pod stromeček  
Český pohár!

Závěr  roku  2021  přinesl  stolním  tenistům  HB 
Ostrov Havlíčkův Brod další velmi cenný úspěch. 
V  havlíčkobrodské  Birell  Aréně  se  uskutečnil 
závěrečný  turnaj  31.  ročníku  Českého  poháru 
družstev. Jeho vítězem se stali stolní tenisté HB 
Ostrov,  kteří domácí pohárovou soutěž ovládli 
podruhé v krátké historii klubu.
V  tzv.  Final  Four  Českého  poháru  2021  si  HB 
Ostrov nejprve v semifinále poradil s Libercem 
hladce 5:0, aby pak ve finálovém utkání trojlís-
tek Tomáš Tregler, Dmitrij Prokopcov a Michal 
Obešlo  vyhrál  nad  jedenáctinásobným  držite-
lem české pohárové trofeje, pražským El Niněm 
5:2. Havlíčkobrodští stolní tenisté tak zopakovali 
svůj triumf z roku 2015, kdy ovládli Český pohár 
v  Hodoníně.  I  tehdy  ve  finále  porazili  pražské 

ElNiňo (5:1), ze stávajícího hráčského kádru HB 
Ostrov u toho byl Tomáš Tregler.
Hned  první  lednový  týden  se  roztočil  kolotoč 
zápasů v české Extralize. HB Ostrov v úvodním 
utkání roku 2022 nezaváhal a v domácí hale po-
razil Sokol PP Hradec Králové 3:1. Tento extrali-
gový duel byl pro havlíčkobrodské stolní tenisty 
generálkou na čtvrtfinále Evropského poháru se 
španělským celkem ASISA Borges Vall. 
Úvodní  dějství  souboje o postup do  semifiná-
le Evropského poháru viděla v pátek 14. ledna 
havlíčkobrodská Birell Aréna. Zaplněná hala se 
dočkala sladké odměny! HB Ostrov zdolal Bor-
ges Vall po velkém boji 3:2 a k odvetě do Španěl-
ska poletí s hodně nadějným výsledkem.

Leden zahájily házenkářské turnaje
V Havlíčkově Brodě se o víkendu 8. a 9.  ledna 
odehrály dva kvalitně obsazené turnaje házen-
kářek kategorií mladších a starších dorostenek. 
Oba  turnaje  byly  prověrkou  po  zimní  pauze 
a přípravou na pokračování jarní části sezóny.

V turnaji mladších dorostenek zvítězil Jindřichův 
Hradec, házenkářky havlíčkobrodské Jiskry byly 
třetí. 

Turnaj  starších dorostenek ovládly Otrokovice. 
Domácí  házenkářky  se  za  své  výkony  nemusí 
stydět. V oslabené sestavě ukázaly, že možnos-
ti tu jsou, zbývá pouze chtít. Nakonec se třemi 
body  skončily  na  čtvrté  příčce  s  vyrovnaným 
skóre 84:84. 
Podle trenérů splnily oba turnaje plně svůj účel 
prvotní herní přípravy v roce 2022. Každý tým 
si zahrál tři utkání a odhalil, co se na trénincích 
povedlo holky naučit a co je ještě potřeba na-
cvičovat.

Softbalisté TJ Jiskra bilancují uplynulý rok
Vzhledem  k  tomu,  že  softbal  má  jako  jeden 
z mála sportů sezónu v režimu jaro-podzim, tak 
i přes  různá omezení,  související  s  covidovými 
opatřeními, nakonec proběhl rok 2021 v plném 
rozsahu. 
A ani v  letošním roce nevyšli brodští softbalis-
té naprázdno. Naopak se jim podařilo přidat do 
zlaté klubové pokladnice další dva tituly mistra 
republiky a v současné době jich vlastní už 55. 
Hrochům se dařilo i v reprezentačních výběrech 
ČR a rovněž na poli pořadatelském.

V nejmladší  kategorii  hráčů do  9  let  dokráčeli 
malí Hrošíci až k premiérovému titulu, když na 
domácím mistrovství republiky nenašli přemo-
žitele.  Tento  úspěch  napodobili  i  jejich  starší 
kolegové kadeti, kteří přivezli titul z Chomutova. 
Jen těsně unikl Hrochům titul v juniorské Extrali-
ze. Hroši prošli až do finálové série play-off, kde 
ale podlehli Mostu 1:2 na zápasy. Muži  tento-
krát neprošli přes síto čtvrtfinále play-off, když 
potrápili budoucího mistra z Ledenic a prohrá-
li po boji 1:2 na zápasy. Muži se navíc v srpnu 
představili i na poháru Mistrů evropských zemí 
Super  Cupu.  Vyhráli  svoji  kvalifikační  skupinu 
a probojovali se do finálové šestky turnaje. Na-
konec obsadili v konkurenci patnácti týmů solid-
ní 5. místo.
Velkou porci zlatých medailí získali Hroši i v re-
prezentačním dresu. Titul mistrů Evropy v kate-
gorii  kadetů  vybojovali Ondřej  Zborovský,  Ště-
pán Sychra, Tadeáš Tůma a Jiří Kotlas. V kategorii 
juniorů získali  stejný kov  i Matěj Macas,  Jonáš 
Voráček, Filip Kučírek a Ondřej Wasserbauer. 
Nejcennější titul vybojovali na ME mužů Michal 
Holobrádek a Petr Kruntorád. Společně s nimi se 
z titulu radovali i členové realizačního týmu Du-
šan Šnelly, Luboš Bukáček a Martin Zakouřil.
Po dvouleté pauze se v červenci v Hippos aréně 
odehrála další mezinárodní akce, už  jedenáctá 
od vzniku arény. Havlíčkův Brod hostil ME kade-
tů a ME juniorů. Pořadatelský klub s podporou 
Kraje Vysočina, města Havlíčkův Brod, mateřské 
TJ Jiskra HB a partnerů klubu zvládl akci opět na 
výbornou. Všech těmto organizacím patří velký 
dík za dlouhodobou podporu.

Futsalisté musí na jaře zabrat
Havlíčkobrodští  futsalisté  v  současnosti  nastu-
pují ve třetí nejvyšší futsalové soutěži. Po pod-
zimní části jsou po šesti výhrách, dvou remízách 
a dvou porážkách na průběžném pátém místě 
z  jedenácti.  Vzhledem  k  tomu,  že  cílem  pro 
tuto  sezónu  je umístění mezi nejlepšími  třemi 
týmy, mají Broďáci před sebou ještě dost práce. 
V deseti odehraných utkáních se bodově nejví-
ce prosadili hráči Daniel Fikar, Michal Votoupal 
a Jiří Prchal. 

Bruslaři poskočili na čtvrtou příčku
Havlíčkobrodští hokejisté si v druholigové tabul-
ce skupiny Jih polepšili a posunuli se na čtvrté 
místo.  Uplynulý  rok  uzavřeli  domácími  výhra-
mi s Pískem (7:3) a Chebem (4:3), čímž odčinili 
předchozí porážku s Táborem (2:7) a s Klatovy 
(4:5p). První novoroční duel ale Bruslařům ne-
vyšel, když si z Příbrami dovezli „desítku“ (4:10). 
Na domácím ledě pak ještě před uzávěrkou to-
hoto čísla porazili ambiciózní Kobru Praha 3:2. 
Po  osmadvaceti  odehraných  zápasech  měli 
svěřenci  trenéra Michala Konečného na kontě 
40 bodů.

  Stránku připravil Ondřej Rázl
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Slovo zastupitele

Oběma nohama  jsme  již  skočili  do 
druhého měsíce roku plného dvojek. 
V březnu uplynou dva roky od chví-
le, kdy na nás dolehla vlna covido-

vých opatření a omezení do té doby 
nepředstavitelných – naše Městské 
divadlo a kino Ostrov se pro veřej-
nost uzavřelo ve středu 11. března 
2020, tehdy na 2,5 měsíce. Stalo se 
tak v průběhu hlavní divadelní a fil-
mové  sezóny.  Další  uzávěra  přišla 
na podzim 20 a přetrvala do loňské-
ho  jara.  Provoz  jsme obnovili  před 
prázdninami  a  druhým  rokem  na-
bídli promítání v letním kině u řeky 
za budovou MDKO. Do distribuce šla 
řada divácky úspěšných českých fil-
mů – Matky, Prvok od Patrika Hartla, 
Gump,  Zátopek, Karel  či  povedená 
animovaná  pohádka Myši  patří  do 
nebe. 
Jsme  rádi,  že  kultura  aspoň  zčás-
ti  žije  a  děkujeme  divákům,  že  si 
k  nám  i  v  této  době  najdou  cestu 
i  přes  všechna  omezující  opatře-
ní!  Je nepochybné,  že  se  zrušením 
možnosti  samotestů,  rostoucími 

covidovými čísly a listopadovým vy-
hlášením nouzového stavu návštěv-
nost poklesla. Zatímco v říjnu přišlo 
do kina 2 736 diváků, v listopadu již 
jen 1 200 a v prosinci jen něco přes 
tisíc.
U  divadel  je  pokles  dlouhodobě 
velmi  citelný – před  covidem  jsme 
hráli  průměrně  2  zájezdová  před-
stavení do měsíce, nyní pouze jedno 
a zdaleka není vyprodáno – návštěv-
nost je přibližně na 40 % stavu roku 
2019. Školní představení se nekonají 
vůbec.  To má  přirozeně  dopad  do 
hospodaření  společnosti –  zatímco 
příjmy z prodeje vstupenek a proná-
jmu sálu jsou výrazně nižší, náklady 
na provoz, opravy a údržbu budovy 
zůstávají víceméně fixní. K tomu při-
počtěme skokové zvýšení cen ener-
gií i dalších služeb. 
Všichni vyhlížíme návrat do normá-
lu – ale  zatím není  v dohledu. Pro 

dokreslení  –  v  době  psaní  článku 
jsme  museli  pro  nemoc  narychlo 
přesunout divadelní představení na 
květen… 
Přesto platí, že budovu MDKO chce-
me postupně vylepšovat a moderni-
zovat. Na  jaro  je plánována oprava 
čelní fasády a také kompletní rekon-
strukce  toalet  pro  veřejnost  –  na 
tu probíhá výběrové řízení. S doda-
vatelem  se  chceme  domlouvat  na 
podmínkách, stavební práce budou 
probíhat za provozu, což bude zna-
menat určitá omezení pro program 
i návštěvníky – věříme však,  že vý-
sledek jim dočasný diskomfort vyna-
hradí! Budeme se o to snažit. 
Vážení  čtenáři,  přeji  vám,  aby  rok 
dvojkový vám přinesl hodně radosti 
a pohody a na konci jste ho hodnoti-
li na jedničku! 
 Tomáš Hermann
  Společně pro Brod 

Dodržujte důležité zásady před odjezdem na zimní dovolenou
Zimní období je pro některé dobou, kdy se lidé začínají připravovat na dovole-
nou na horách nebo v jiných obdobných rezortech. Policisté Krajského ředitel-
ství policie kraje Vysočina v této souvislosti apelují na všechny občany, aby do-
držovali některá základní pravidla prevence tak, aby jejich cesta na dovolenou 
nenarušila její průběh a i návrat. Stačí dodržovat ta nejzákladnější pravidla. 
Před odjezdem na dovolenou si náležitě  zkontrolujte  svůj byt nebo  rodinný 
dům, zda je uzamčený. V dnešní době internetu není vhodné sdělovat termín 
odjezdu na dovolenou třeba i prostřednictvím sociálních sítí (tuto činnost uhlí-
dat zejména u svých dětí). Po dobu nepřítomnosti v místě bydliště by si měli 
občané své doklady, peníze a cenné věci, zejména šperky, uschovat nejlépe do 
bezpečnostní schránky nebo do prostoru, kde tyto věci budou v bezpečí.
Důležité je zkontrolovat pečlivě všechna okna, zda jsou zavřená. Není dobré 
mít po dobu nepřítomnosti v bytě na oknech zatažené závěsy nebo stažené 
rolety a žaluzie. V okolí, především rodinného domu, je vhodné uschovat žeb-
říky a jiné nástroje, které by pachatel mohl použít při vloupání do domu. Klí-
če od bytu je možné svěřit spolehlivému sousedovi nebo příbuznému, který 
bude byt pravidelně kontrolovat a vybírat poštovní schránku. Před odjezdem 
na dovolenou lze v bytě vytvořit zdání, že je uvnitř někdo přítomen. K tomuto 
lze využít například nejrůznější elektronická spínací zařízení, která podle nasta-
vení například rozsvítí světla. 
Na každou cestu na zimní dovolenou se velmi dobře připravte. Vozidlo je důležité 
před cestou zkontrolovat – jedná se zejména o plně funkční brzdy, pneumatiky 
s předepsanou hloubkou dezénu, a také osvětlení vozidla. Pro zimní pneumatiky 
je stanovena minimální předepsaná hloubka dezénu 4 milimetry. Pozornosti by 
neměla uniknout ani chladicí kapalina, u které hraje důležitou úlohu její množství 
a správný poměr naředění, který zabrání zamrznutí chladící soustavy. Zejména 
v zimním období je vhodné zkontrolovat dostatek množství kapaliny v odstřikova-
čích a také funkčnost stěračů. Nejlépe je nechat automobil zkontrolovat odborní-
ky. Ve výbavě by v zimním období při cestě na dovolenou neměly chybět sněhové 
řetězy a každý řidič by si měl nanečisto vyzkoušet jejich nasazování. Každý by se 
také měl přesvědčit, zda typ a rozměr sněhových řetězů je určen pro rozměry kol, 

která má nasazena na vozidle. V žádném autě by pak neměla chybět povinná 
výbava a pro jistotu je vhodné přibalit i skládací lopatu a smetáček. 
Současná právní úprava dle zákona o provozu na pozemních komunikacích kro-
mě jiného ukládá povinnost odstranit z vozidla námrazu nebo sníh a zajistit si tak 
dostatečný výhled. Znění příslušného ustanovení zní: „Řidič nesmí řídit vozidlo, 
na němž jsou nečistoty, námraza nebo sníh, které zabraňují výhledu z místa řidiče 
vpřed, vzad a do stran, a dále nesmí řídit vozidlo, na němž nebo na jehož nákla-
du je led, který by při uvolnění mohl ohrozit bezpečnost provozu na pozemních 
komunikacích.“ Za nesplnění této povinnosti může být udělena řidiči pokuta v pří-
kazním řízení ve výši do 2 000 Kč. 
Řidič by si měl před odjezdem důkladně prostudovat trasu a je důležité si dob-
ře plánovat tankování pohonných hmot. Je lepší mít stále dostatek pohonných 
hmot, protože řidiče může při cestě překvapit množství nepředvídatelných situací 
(hodinové kolony na dálnici atd.). Během cesty je vhodné sledovat dopravní situ-
aci na trase, kterou se chystáte cestovat.
Každá jízda musí být i pro osádku vozidla bezpečná. Nejdůležitější je, aby řidič ne-
přeceňoval při řízení vozidla vlastní síly. Dále by řidič neměl vozidlo nákladem pře-
těžovat a myslet také na skutečnost, že se při přepravě většího množství zavazadel 
mění jízdní vlastnosti automobilu. Řidič musí mít z vozidla dobrý výhled. Zejména 
na palubní desce a krytu zavazadlové prostoru by neměly být odložené žádné 
věci, které by bránily ve výhledu z vozidla. Řidič se musí před každou jízdou cítit 
odpočatě, a nejezdit pod vlivem léků či být ovlivněn alkoholickými nápoji nebo 
omamnými a psychotropními látkami. 
  Martin Hron
  Krajské ředitelství policie kraje Vysočina

Pro naše bezpečí

Ceník samovýroby palivového dřeva 
dle hmotnatostí a dřeviny
(ceny jsou bez DPH)
Středisko městských lesů TSHB
Platnost od 5. 10. 2021 

Ø Hmotnatost Jehličnaté Listnaté měkké Listnaté tvrdé
0–0,09 m3 50 Kč 180 Kč 250 Kč
0,10–0,14 m3 70 Kč 200 Kč 280 Kč
0,15–0,19 m3 90 Kč 220 Kč 310 Kč
0,20-0,29 m3 100 Kč 240 Kč 340 Kč
0,30–0,49 m3 120 Kč 260 Kč 370 Kč
0,50–0,69 m3 150 Kč 275 Kč 400 Kč
0,70–0,99 m3 180 Kč 290 Kč 430 Kč
1 m3 + 200 Kč 300 Kč 450 Kč
Úklid nehroubí 30 Kč 30 Kč 30 Kč
Potěžební zbytky 30 Kč 30 Kč 30 Kč

Více informací: Zdeněk Kadlec, tel. 569 429 818
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Zastupitelé města Havlíčkův Brod schválili  v prosinci vyrovnaný  roz-
počet na rok 2022. Jeho deficit  je nulový, což znamená stejnou výši 
příjmů a výdajů, které činí 617,5 mil. Kč.
Město  nemá  žádnou  dluhovou  službu.  Celý  dokument,  ve  kterém 
naleznete podrobné informace o hospodaření města v roce 2022, je 
zveřejněn na webových stránkách města www.muhb.cz v sekci Město 
a samospráva. 
Aktuální  vývoj  hospodaření  v  daném  roce můžete  sledovat  pomocí 

klikacího rozpočtu, prostřednictvím kterého můžete zobrazit, jak jsou 
jednotlivé limity ze strany města plněny.

Druh rozpočtu:     VYROVNANÝ
Rozpočtové příjmy:         617,5 mil. Kč 
Rozpočtové výdaje:        617,5 mil. Kč
Dluhová služba – splátka      0 Kč
Cizí zdroje – úvěry a půjčky      0 Kč

Popis Návrh rozpočtu 2022

Životní prostředí, Rybníky, kaskáda, Cihl. potok, Vodní díla v zeměděl. krajině 2 000 Kč

Životní prostředí 2 000 Kč

Školství, Úsek školství, ZŠ – účelové transfery – opravy škol. objektů 5 000 000 Kč

Školství, ZŠ Konečná, Základní školy 74 000 Kč

Školství, ZŠ V Sadech, Základní školy 125 000 Kč

Školství, ZŠ Wolkerova, Základní školy 147 000 Kč

Školství, ZS Nuselská, Základní školy 95 000 Kč

Školství 5 441 000 Kč

Vnitřní správa MěÚ, Hasičský záchranný sbor HB, PO – profesionální část 250 000 Kč

Vnitřní správa MěÚ, Požární ochrana – dobrovolná, PO – dobrovolná část 90 000 Kč

Vnitřní správa MěÚ, Městský úřad, Činnost místní správy 1 550 000 Kč

Vnitřní správa MěÚ, Měst. část Březinka 4 000 Kč

Vnitřní správa MěÚ, Měst. část Herlify 4 000 Kč

Vnitřní správa MěÚ, Měst. část Květnov 4 000 Kč

Vnitřní správa MěÚ, Měst. část Mírovka 4 000 Kč

Vnitřní správa MěÚ, Měst. část Poděbaby 4 000 Kč

Vnitřní správa MěÚ, Měst. část Suchá 4 000 Kč

Vnitřní správa MěÚ, Měst. část Svatý Kříž 4 000 Kč

Vnitřní správa MěÚ, Měst. část Šmolovy 6 000 Kč

Vnitřní správa MěÚ, Měst. část Termesivy 4 000 Kč

Vnitřní správa MěÚ, Měst. část Veselice 4 000 Kč

Vnitřní správa MěÚ, Měst. část Zbožice 4 000 Kč

Vnitřní správa MěÚ, Měst. část Perknov 5 000 Kč

Vnitřní správa MěÚ, Měst. část Vršovice 4 000 Kč

Vnitřní správa MěÚ, Měst. část Hor. Papšíkov 4 000 Kč

Vnitřní správa MěÚ, Měst. část Jilemník 4 000 Kč

Vnitřní správa MěÚ, Měst. část Vysočany 3 000 Kč

Vnitřní správa MěÚ 1 956 000 Kč

Vnější a vnitřní vztahy, TJ JISKRA Havl. Brod, Ostatní sportovní činnost 15 000 000 Kč

Vnější a vnitřní vztahy, Městské divadlo a kino Ostrov, spol. s r. o., Zájmová činnost v kultuře 1 800 000 Kč

Vnější a vnitřní vztahy 16 800 000 Kč

Informatika, Oddělení informatiky, Činnost místní správy 500 000 Kč

Informatika 500 000 Kč

Městská policie, Městská policie, Bezpečnost a veř. pořádek 990 000 Kč

Městská policie 990 000 Kč

Předpokládané výdaje na opravy, technická zhodnocení a investice v roce 2022

Zastupitelé schválili rozpočet na rok 2022 
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Odd. řízení projektů, Vodovod Občiny u Šmolov, Pitná voda 5 500 000 Kč

Odd. řízení projektů, Realizace MVN č. p. 569/2 Perknov, Vodní díla v zeměděl. krajině 500 000 Kč

Odd. řízení projektů, Realizace MVN č. p. 454 Perknov, Vodní díla v zeměděl. krajině 1 200 000 Kč

Odd. řízení projektů, Realizace MVN č. p. 457/1 Perknov, Vodní díla v zeměděl. krajině 500 000 Kč

Odd. řízení projektů, Úsek školství, Základní školy 5 000 000 Kč

Odd. řízení projektů, Zastávka Humpolecká, Ost. záležit. pozem. komunikací 300 000 Kč

Odd. řízení projektů, Rekonstrukce MVN Poděbaby, Vodní díla v zeměděl. krajině 112 000 Kč

Odd. řízení projektů, Dům dostupného bydlení, Havlíčkův Brod, Bytové hospodářství 15 000 000 Kč

Odd. řízení projektů, TC ORP 2014–2015 – projekt, Činnost místní správy 500 000 Kč

Odd. řízení projektů, Rekonstrukce požární nádrže Termesivy, Vodní díla v zemědělské krajině 4 000 000 Kč

Odd. řízení projektů, Památková zóna – dotace, Zachování a obnova kulturních památek 2 600 000 Kč

Odd. řízení projektů 35 212 000 Kč

Místní hospodářství – EO majetek, Novotnův Dvůr vodovod a kanalizace, Pitná voda 12 300 000 Kč

Místní hospodářství – EO majetek, Parkovaci automaty, Ostatní záležistosti pozemních komunikací 550 000 Kč

Místní hospodářství – EO majetek, Městský úřad, Komunitní služby a územní rozvoj 3 000 000 Kč

Místní hospodářství – Ekonomický rozvoj – majetek, Nebytové prostory, Nebytové hospodářství 10 000 Kč

Místní hospodářství – Ekonomický odbor – majetek, Bytové hospodářství města, Bytové hospodářství 225 000 Kč

Místní hospodářství – Ekonomický odbor – majetek 16 085 000 Kč

Odbor rozvoje města, Dům dostupného bydlení, Havlíčkův Brod, Bytové hospodářství 2 200 000 Kč

Odbor rozvoje města, Občiny u Šmolov – doplnění ZTI, Veřejné osvětlení 1 500 000 Kč

Odbor rozvoje města, Revitalizace budovy Obchodní akademie, Ostatní záležitosti základního vzdělávání 600 000 Kč

Odbor rozvoje města, Vodní hospodářství Městského úřadu  600 000 Kč

Odbor rozvoje města, Kontejnerové stání – BD Jihlavská, Bytové hospodářství 500 000 Kč

Odbor rozvoje města, Komunikace, aut. čekárny, H. Brod, Silnice 19 002 000 Kč

Odbor rozvoje města, Komunikace, aut. čekárny, H. Brod, Ostatní záležitosti pozemních komunikací 500 000 Kč

Odbor rozvoje města, Komunikace, aut. čekárny, H. Brod, Odvád. a čist. odp. vod 1 700 000 Kč

Odbor rozvoje města, Nebytové prostory, Nebytové hospodářství 2 700 000 Kč

Odbor rozvoje města, Ostatní záležitosti pozemních komunikací 600 000 Kč

Odbor rozvoje města, Jihovýchodní segment obchvatu, Ostatní záležitosti pozemních komunikací 9 000 000 Kč

Odbor rozvoje města, Cyklostezka – ul. Ledečská – Perknov, Ostatní záležitosti pozemních komunikací 2 600 000 Kč

Odbor rozvoje města, Komunikace Šubrtova, Ostatní záležitosti pozemních komunikací 1 200 000 Kč

Odbor rozvoje města, AČR – kasárna Letiště/Humpolecká, Komunitní služby a územní rozvoj 150 000 Kč

Odbor rozvoje města, Bytové hospodářství města, Bytové hospodářství 15 000 000 Kč

Odbor rozvoje města, Komunikace Kyjovská, Silnice 31 000 000 Kč

Odbor rozvoje města, Projekt stavebniho rozvoje, Územní plánování 1 500 000 Kč

Odbor rozvoje města, ZTV Ledečská–Rozkošská, Péče o vzhled obcí a veřejná zeleň 5 500 000 Kč

Odbor rozvoje města, ZTV stav. pozemky Na Nebi, HB, Ostatní záležitosti pozemních komunikací 250 000 Kč

Odbor rozvoje města, ZTV Suchá – 14 parcel pro RD, Bytové hospodářství 4 500 000 Kč

Odbor rozvoje města 100 602 000 Kč

Financování rozpočtu – Ekonomická odbor – finance, Rezerva kapit. výdajů, Činnost místní správy 3 000 000 Kč

Financování rozpočtu – Ekonomický odbor – finance, Rezerva vyúčtování účelových transferů 200 000 Kč

Financování rozpočtu – Ekonomický odbor – finance, Soc. služby města HB – investiční příspěvek, Domovy pro seniory 150 000 Kč

Financování rozpočtu – EO finance 3 350 000 Kč

Celkem 180 938 000 Kč
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Pandemie zasáhla i do rodinných a partnerských vztahů.  

Co se léta skrývalo, vyplulo na povrch
Vědci  z  Národního  ústavu  duševního  zdraví  zjistili,  že  v  souvislos-
ti  s  pandemií  COVID-19  vzrostl  vloni  výskyt  duševních  onemocnění 
u dospělé populace v Česku téměř na 30 %. Dopad je znatelný i v mezi-
lidských vztazích, s problémy se potýkají rodiny, manželské i partnerské 
páry. „Na začátku pandemie to byla především obava o zdraví a pak se 
začaly objevovat další úzkosti a strachy, které pramenily především ze 
sociální izolace,“ potvrzuje ředitelka Marie Freiwaldová z Psychocentra 
– manželské a partnerské poradny působící na celé Vysočině.
Rodiče byli  často na home office, děti měly distanční výuku. Zatím-
co před covidem spolu rodiny trávily málo často, v době lockdownu 
se situace změnila na další extrém. Rodina byla pořád spolu, děti se 
nestýkaly s kamarády a spolužáky, rodiče zase neměli osobní kontakt 
s kolegy z práce. V takovém prostředí, kdy člověk nemá prostor sám 
pro sebe, pro své koníčky a zažité rituály, se velmi snadno propadne 
do špatné nálady, která může vyústit v úzkostné až depresivní stavy. 
„Pokud měli manželé nějaké problémy, tak v této době se ještě více 
prohloubily,“ říká Marie Freiwaldová, která se denně věnuje konzul-
tacím a pomoci rodinám, manželům i partnerům, aby dokázali zvlád-
nout své obtíže a vrátit se do normálního života. 

Některé problémy se projeví s odstupem času
Mnoho rodin se nedokázalo vypořádat se ztrátou režimu, najednou 
nevěděly, co mají společně dělat, a často docházelo ke stavu tzv. po-
norky. „Když se děti dozvěděly, že nepůjdou do školy, zpočátku měly 
radost, ale pak se to změnilo a začaly  jim chybět kamarádi. Sociální 
izolace dopadla také na seniory, kteří se ocitli ze dne na den sami,“ 
poukazuje Marie Freiwaldová. Dopady, které na lidské psychice zane-
chala pandemie, se projevují i s odstupem času. Potvrzuje to aktuální 
nárůst klientů, kterým v Psychocentru pomáhají. 

Člověk nesmí zapomínat sám na sebe
Lidský život není bez problémů a každý se s nimi potýká. Důležité je se 
naučit problémy zvládat a řešit je. Člověk by neměl zapomínat sám na 
sebe, měl by o sebe pečovat, udržovat sociální kontakty nebo je znovu 
začít vyhledávat. Pro rodinné soužití platí, že by každý člen měl mít své 
místo, které je jeho a kde se cítí dobře a také by měl mít čas jen sám 

pro sebe. Pandemie  ještě více umocnila problémy, které v rodinách 
byly, proto je potřeba jim věnovat pozornost a řešit je. 

Říct si o pomoc není slabost
O pomoc se na Psychocentrum obracejí manželé i partneři, kterým se 
nedaří řešit své problémy. Pro některé je těžké říct si o pomoc, ale je to 
krok, který jim může pomoci zachránit vztahy v rodině. Často pomůže 
i to, že je někdo vyslechne a případně nasměruje. Vedle úzkostných 
a depresivních stavů se objevuje ztráta motivace, vyčerpanost, dlou-
hodobá únava, ztráta chuti do života, často také porucha příjmu po-
travy. Podle ředitelky Psychocentra se všichni snaží, aby se od prvního 
kontaktu klienta uskutečnila  konzultace  co nejdříve,  většinou do  tří 
týdnů. Pomáhají rodinám i párům se zvládáním těžkých sociálních si-
tuací, jak je například ztráta blízkého, ztráta zaměstnání, rozvod nebo 
rozchod, změny zdravotního stavu, ale třeba také vyčerpání ze života. 
Aby tyto těžké situace nezanechaly dlouhodobé následky na psychice 
a ve vztazích, je potřeba je řešit. A člověk na to nemusí být sám.

Zvažujete pomoc? Obraťte se na odborníky v Kraji Vysočina: Psycho-
centrum – manželská a rodinná poradna Kraje Vysočina, p. o.

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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Od každého trochu
Město zřizuje vnitřní oznamovací systém 

– „whistleblowing“
V souladu se Směrnicí EP a Rady EU 2019/1937 
o ochraně osob, které oznamují porušení prá-
va Unie, zřizuje město Havlíčkův Brod vnitřní 
oznamovací systém, který slouží oznamování 
porušení nebo hrozícího porušení zákona 
v  působnosti   města Havlíčkův Brod a jím 
vlastněných nebo ovládaných právnických 
osob (organizací) se zajištěním ochrany iden-
ti ty oznamovatele a důvěrnosti  komunikace.
Oznámení může podat fyzická osoba, které • 
se v souvislosti  s prací či jinou obdobnou 
činností  pro město Havlíčkův Brod nebo 
jeho organizaci dozvěděla o proti právním 
jednání zejména v oblasti  veřejných zaká-
zek, ochrany soukromí, ochrany veřejného 
zdraví nebo bezpečnosti  informačních 
systémů.
Oznámení musí být •  určité a srozumitelné, 
musí být zřejmé, proti  komu směřuje a ja-
kého jednání se týká, aby bylo možno jej 
prošetřit a přijmout odpovídající opatření. 
Oznamovatelům je zaručena naprostá • 
ochrana osobních údajů a informací 
uvedených v oznámení a ochrana před od-
vetnými opatřeními ze strany města Hav-
líčkův Brod či jeho organizací. Oznámení 
lze učinit i anonymně, bez uvedení jména 
a příjmení a kontaktních údajů. Anonym-
ního oznamovatele ale nelze vyrozumět 
o přijetí  oznámení a přijatých opatřeních.
Pravidla ochrany oznamovatele se nevzta-• 
hují na vědomě nepravdivá oznámení. 
Předmětem řešení rovněž nebudou urážli-
vá nebo vulgární oznámení.

Do všech oznamovacích systémů má přístup 
výhradně příslušná osoba,  která  má  povin-
nost chránit identi tu oznamovatele.
Příslušnou osobou je Ing. Ivana Zukalová.
Oznamovatelům jsou k dispozici níže uvedené 
komunikační kanály:
1)  Přes  níže  uvedený  banner  na webu měs-
ta  www.muhb.cz  nepřetržitě přístupný ko-
munikační kanál NNTB  (přímý  vstup  také 
www.nntb.cz/c/aaa0aaa0  nebo můžete  vyu-
žít přístupový kód na stránkách www.nntb.cz 
pro město HB: HB1S2SPO10

Oznamuje  se  vyplněním formuláře,  kde  je 
třeba  provést  výběr organizace,  které  se 
oznámení týká a uvést popis porušení, ozná-
mení  může rovněž obsahovat podkladové 
materiály a důkazy  a  kontaktní  údaje  ozna-
movatele.
Po posouzení obsahu sdělení může být ozna-
movatel kontaktován se žádostí  o doplnění či 
bližší objasnění uvedených  informací  (komu-
nikační kanál zaručuje důvěrnost této komu-
nikace).
2)  Písemně  listi nným  podáním  na  adresu: 
Městský úřad Havlíčkův Brod, Havlíčkovo ná-
městí  57, 580 61 Havlíčkův Brod s označením 
obálky NEOTVÍRAT – whistleblowing – pouze 
k rukám příslušné osoby

3) Ústně na žádost oznamovatele lze oznáme-
ní podat i osobně po předchozí dohodě s pří-
slušnou osobou.
Pokud  bude  oznámení  podáno  prostřednic-
tvím  jiného komunikačního kanálu nebo 
jiným způsobem  (prostřednictvím  datové 
schránky,  emailem,  písemně  bez  označení 
obálky),  nelze zaručit ochranu totožnosti  
oznamovatele a informací uvedených v ozná-
mení v souladu se Směrnicí.
Do 7 dnů obdrží oznamovatel potvrzení o při-
jetí  oznámení a do 3 měsíců poté bude vyro-
zuměn o vyřízení oznámení.
  Ivana Zukalová
  pověřenec pro ochranu osobních údajů

sm
ěr Česká Bělá

směr nádraží

sm
ěr nám

ěstí

Inzerce

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 od-
kazem Radnice – Havlíčkobrodské listy.

Informační SMS
Informační SMS zprávy Vás zdarma infor-
mují 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. 
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Společenská rubrika, křížovka

Brodská miminka narozená  
od 19. 12. do 17. 1. 2022

• 19. 12. Vávra Matěj • 21. 12. Pavlasová Eliška 
• 23. 12. Kratochvíl Jan • 26. 12. Dlouhý Jindřich, 
Prchalová Nela • 30. 12. Dvořáčková Nela • 4. 1. Coj-
ocaru Matei, Křenek Josef • 6. 1. Bezák Jan, Vašáková 
Eliška • 11. 1. Staňková Anežka • 13. 1. Kopecká Anna 
• 14. 1. Bárta Nathanael • 15. 1. Leder Damian, Pra-
chař Jiří • 17. 1. Bárta Jakub, Bártová Štěpánka

Poděkování
Vážení, dovolte mi vyjádřit Zastupitelstvu města Hav-
líčkův Brod poděkování  za  rekonstrukci  komunikace 
a chodníků v obytné zástavbě na Ledečské ulici, bě-
hem které ulice prošla  velkou  změnou. Díky  rekon-
strukci, kterou dodavatelská firma bezvadně zvládla, 
se pro místní, ale i návštěvníky Ledečské stal život po-
hodlnější jak z důvodu parkování, tak i z pohledu běž-
ného chodce. Městu Havlíčkův Brod i stavební firmě 
přeji mnoho úspěchů v další činnosti, která povede ke 
zlepšení kvality života a prostředí našeho města.
 Václav Novotný, obyvatel ulice Ledečská

V tajence je anglické přísloví.

Správné znění tajenky z čísla 1/2022: Sláva je stínem ctnosti.
Správnou odpověď z 39 došlých vylosoval Libor Honzárek.
Výherkyní se stává Jana Hausvaterová.
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. 

Soutěž „World Open“ v srbském Bělehradu 
V prosinci roku 2021 se konala mezinárodní hudeb-
ní on-line soutěž „World Open“ v srbském Bělehra-
du. Ze ZUŠ J. V. Stamice v Havlíčkově Brodě se této 
soutěže  zúčastnil  žák Viktor Stocker  ze  třídy paní 
učitelky Markéty Laštovičkové. V kategorii do 12 let 
Viktor potvrdil své hráčské kvality, stal se vítězem 
celé  kategorie  a  porazil  svým  výkonem  hráče  ze 
Slovinska, Polska, Ruska, Bosny a Hercegoviny, Por-
tugalska  a  Finska.  Viktorovi  Stockerovi  blahopřeji 
k mimořádnému úspěchu a děkuji mu za skvělou 
reprezentaci školy na mezinárodní úrovni, velké po-
děkování za přípravu patří také paní učitelce Mar-
kétě Laštovičkové.
  Jindřich Macek, ředitel ZUŠ
Na fotografii: Viktor Stocker a získaná ocenění

Výběrové řízení na obsazení místa  
ředitele příspěvkové organizace  
Technické služby Havlíčkův Brod

Město Havlíčkův Brod vyhlašuje výběrové řízení 
na obsazení místa ředitele příspěvkové organizace 

Technické služby Havlíčkův Brod. 
 Požadujeme vysokoškolské vzdělání, nejlépe tech-
nického směru, bezúhonnost, uživatelskou znalost 
obvyklých informačních aplikací a řidičský průkaz 

sk. B. Výhodou je praxe v řízení zaměstnanců, znalost 
legislativy upravující oblast poskytování komunálních 
služeb (např. nakládání s odpady). Vítána je rovněž 
praxe v řízení příspěvkové nebo obdobné organizace.
Nabízíme stabilní zaměstnání s ohodnocením odpo-

vídajícím zařazení do 12 platové třídy. 
Nástup možný od 1. 4. 2022.

Uchazeči musí podat písemnou přihlášku na poda-
telnu Městského úřadu nebo e-mailem na centrální 
adresu posta@muhb.cz, nebo emailem se zaruče-

ným elektronickým podpisem na adresu  
epodatelna@muhb.cz, popřípadě do datové schrán-

ky 5uvbfub, nejpozději do 20. 2. 2022.
Přihláška musí obsahovat profesní životopis s infor-
macemi o dosavadních zaměstnáních a odborných 
znalostech a dovednostech, výpis z Rejstříku trestů 
ne starší než 3 měsíce a ověřenou kopii o nejvyšším 

dosaženém vzdělání.
Více informací podá místostarosta Zbyněk Stejskal,  

tel. 569 497 106, zstejskal@muhb.cz.
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Sbírka na kostel sv. Kateřiny probíhá od konce roku 2017,  
přinesla 652 tis. Kč

Veřejnou  sbírku na  kostel  sv.  Kateřiny,  která probíhá od  roku 2017, 
organizuje Spolek Epigram. Ten dlouhodobě usiluje o záchranu této 
významné kulturní památky.
Kostel svaté Kateřiny patří k nejstarším historickým památkám Havlíč-
kova Brodu, která návštěvníka přivítá při vjezdu do centra města. Je to 
poslední historická stavba dolního předměstí, připomínající tuto kdysi 
malebnou část starého Brodu. Kostel chátral od 50. let minulého sto-
letí, kdy byly provedeny poslední opravy, a pohled na něj byl již dlou-
ho neutěšený. Bohužel stojí mimo památkovou zónu města, a proto 
se prostředky na jeho opravy shánějí o něco komplikovaněji. Členové 
Spolku Epigram přemýšleli o možnostech, jak co nejefektivněji kostelu 
pomoci. Byla uspořádána celá řada kulturních akcí a projektů, vedena 
četná jednání. Na financování generálních oprav, které byly zahájeny 
na podzim roku 2018, se nejvíce podílí vlastník kostela, tedy brodská 
farnost, dále město Havlíčkův Brod, Ministerstvo kultury a Kraj Vyso-
čina. Pomoci mohou ale i jednotlivci, buď poskytnutím svých služeb, 
stavebního materiálu nebo finančně. Pro tento účel jsme již koncem 

roku 2017 vyhlásili na pomoc Kateřině veřejnou sbírku. Lidé přispívají 
jednorázově i pravidelně. Buď zasílají peníze přímo na transparentní 
účet, nebo je vkládají do sbírkových pokladniček, které jsou rozmístě-
ny v brodských obchodech, v divadle či v nemocnici. Naposledy byly 
sbírkové  pokladničky  rozpečetěny  před  vánočními  svátky,  ukrývaly 
více než 17 tis. Kč. 
Prostředky  spolek  získává  také  prodejem  registrovaných  předmě-
tů.  Snažíme  se  jejich  nabídku  obměňovat  a  rozšiřovat.  Zájemci  tak 
mohou  Kateřinu  podpořit  nákupem  háčkovaných  klíčenek,  magne-
tek na auta či dřevěných vánočních ozdob s motivem Kateřiny. Velký 
úspěch zaznamenal prodej  registrovaných „trámů“. Při  jejich  zakou-
pení  obdrží  kupující  Certifikát  stavitele  a  jeho  jméno  (nebo  jméno 
toho, komu „trám“ zakoupil) bude uloženo spolu s ostatními listinami 
v nové časové schránce v makovici věže kostela. Na letošním Trhu ře-
mesel byl pak mezi lidmi největší zájem o autentické varhanní píšťaly 
z pozůstalosti varhanáře Pavla Doubka. I peníze z jejich prodeje jsme 
vložili na transparentní účet součástí sbírky,“ přiblížil Vít Vodrážka ze 
Spolku Epigram.
Lidé do dnešního dne přispěli  na  veřejnou  sbírku  celkovou  částkou 
652 228 Kč, samotnými pokladničkami bylo vybráno 109 633 Kč. Po-
děkování patří všem dárcům, mimo jiné brodským junákům, kteří vlo-
ni přispěli částkou 10 tisíc Kč.
„Ze sbírky jsme již nakoupili řezivo na nový krov kostela, za které jsme 
zaplatili  257 tis.  Kč.  V  letošním  roce bude  z  veřejné  sbírky  hrazeno 
restaurování cenného zvonu z roku 1693. Zvon projde rukama odbor-
níka Michala Votruby. Po dohodě s děkanem Oldřichem Kučerou bu-
dou letos sbírkové prostředky použity i na restaurování oken kostela,“ 
přiblížil plány Vodrážka. 
  Vít Vodrážka a Michaela Krpálková
  Spolek Epigram

Podpora pečujících osob 
Oblastní charita Havlíčkův Brod nově nabízí pečujícím osobám, tedy 
osobám, jež pečují o osobu se zdravotním postižením či seniora, zdar-
ma pravidelnou podporu. Podpora bude probíhat formou individuál-
ního osobního setkávání v prostorách Oblastní charity Havlíčkův Brod, 
telefonických konzultací a nepřetržitého písemného kontaktu. 
Pečující získají potřebné informace, dostanou možnost se účastnit te-
oretického a praktického vzdělávání, charita je rovněž schopna zpro-
středkovat  odbornou  pomoc  sociální,  zdravotní,  psychologickou  či 
duchovní.
Tyto služby budou pravidelně doplňovány o přednášky, které budou 
vycházet z potřeb pečujících a o osobní setkávání ve skupině pečují-
cích osob.
Více informací najdete na www.hb.charita.cz – Jak pomáháme – Pod-
pora pečujících osob
Kontaktní osoba: 
Eva Dvořáková 
telefon: 603 416 546
e-mail: dvorakova.eva@charitahb.cz

Dne 22. 2. 2022 od 17.00 hodin se v prostorách Oblastní charity Havlíč-
kův Brod odehraje přednáška, na které se dozvíte informace o dostup-
ných zdravotních a sociální službách (pečovatelská služba, osobní asis-
tence, odlehčovací služby, denní stacionáře, domovy pro seniory…).
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Od každého trochu
Do akce Čistá Vysočina se můžete přihlásit do konce února

Osvětová  akce  Čistá  Vysočina  v  rámci  kampaně Den  Země  (22.  4.), 
spojená  s  jarním  úklidem  přírody,  proběhne  také  v  letošním  roce. 
Bude  se  jednat  již o  třináctý  ročník.  Tradiční  sběr odpadků probíhá 
především v okolí silnic a na veřejných prostranstvích v obcích a měs-
tech na Vysočině.
Vzhledem k situaci ohledně koronavirové pandemie  je nutné sledo-
vat aktuální nařízení státních a krajských odpovědných orgánů a řídit 
se podle nich. Veřejnost bude Vysočinu uklízet v termínu od 11. do 
24. dubna 2022. Registrace nových přihlášek je již spuštěna a potrvá 
až  do  konce února pod odkazem www.kr-vysocina.cz/cistavysocina. 
Zde si může dobrovolník nebo zástupce organizované skupiny vybrat 
úsek  silnice,  který  chce  zbavit  odpadků.  Sebrané odpadky  na  takto 
nahlášených úsecích silnic I., II. a III. třídy mimo obce odveze a jejich 
likvidaci zajistí spolupracující Krajská správa a údržba silnic Vysočiny 
(KSUSV). U ostatních úseků si musí odvoz a uložení zajistit sbírající po 
domluvě s vlastníkem pozemku. Zanesením informace o úklidu kon-
krétního úseku komunikace do mapy dostává veřejnost přehled o již 
„zabraných“ úsecích a organizace akce je tak přehlednější. S výsled-
nou mapou úseků pracuje i KSUSV a samotné obce, ve kterých sběr 
probíhá. 
Důležitou skutečností také je, že úklid může probíhat kdekoli u veřej-
ných komunikací. Zbylé extrémně frekventované úseky silnic, které si 
veřejnost nevybere, budou uklizeny v průběhu roku pracovníky Kraj-
ské správy a údržby silnic Vysočiny, což je praxe obvyklá.
V letech před pandemií se zapojovalo více než 20 tisíc dobrovolníků 
a vždy vysbírali 73 až 104 tun odpadků. V loňském roce to bylo za při-
spění  téměř 13 tisíc účastníků 72  tun. Čistá Vysočina  je  realizována 
v rámci projektu Zdravý Kraj Vysočina a MA21 již od roku 2009 a pro 
letošní rok čeká přihlašující na www stránce několik vylepšení. 
Harmonogram akce je následující:
Přihlášení probíhá od 1. 1. do 28. 2. 2022 prostřednictvím elektro-• 
nického formuláře na webových stránkách Kraje Vysočina:  
www.kr-vysocina.cz/cistavysocina. Na tomto odkazu také nalezne-
te aktuální mapu již přihlášených úseku pro Vaši větší přehlednost.
Dne 28. 2. bude přihlašování uzavřeno. Zájemce vyplní krátký do-• 
tazník, tím nám pomůže zajistit dobrou organizaci celé akce.
Úklid bude probíhat v termínu 11. 4. – 24. 4. 2022.• 
Registrovaní účastníci obdrží zdarma pytle na odpadky (průhledné • 
na plasty a černé na ostatní komunální odpad).
Odpadky se třídí a nechávají se v zavázaných pytlích vedle komuni-• 
kací.
Svoz sebraného odpadu u silnic I., II. a III. třídy mimo obec, tedy • 
v úsecích, které budou dobrovolníky nahlášeny, zajistí zdarma 
Krajská správa a údržba silnic Vysočiny.
V případě úklidu přímo v obcích a městech budou poskytnuty pou-• 
ze pytle a účastníci si musí zajistit odvoz odpadků s firmou, která 
v místě provádí svoz odpadu.
Sběr a svoz odpadu z ostatních ploch je nutné konzultovat s jejich • 
vlastníkem.
Akce nenahrazuje svoz domácího velkoobjemového odpadu!• 

  Jitka Svatošová, tisková mluvčí Kraje Vysočina

Město podalo žádost o dotaci, úpravy se dočkají  
malé vodní nádrže v Perknově

Díky úspěšným žádostem o dotaci podaným na Ministerstvo zeměděl-
ství doznají změn tři rybníky v městské části Perknov. Finance budou 
poskytnuty v rámci programu „Podpora opatření na rybnících a ma-
lých vodních nádržích ve vlastnictví obcí“ .
Účelem těchto ekologických opatření je především revitalizace kraji-
ny a zvýšení zásoby vody v daných lokalitách, které by měly zabránit 
nepříznivým následkům sucha. Úpravy s sebou zároveň přinesou aku-
mulaci a zadržení povrchových vod a rozšíření chovu ryb. 
Rekonstrukce malé vodní nádrže na pozemku parc. č. 454 v k.ú. Perk-
nov (u Myslivců) zahrnuje odbahnění zdrže, překop hráze pro umístě-
ní sdruženého objektu, dosypání tělesa hráze s hutněním po vrstvách 
a vysvahování návodního svahu hráze.
K odstranění sedimentu dojde po dostatečném odvodnění a následně 
bude dosypána hráz,  jejíž součástí je i betonové schodiště zajišťující 
přístup  k manipulačnímu objektu.  Schodiště  bude  zakončeno  třemi 
kusy silničních panelů, které budou sloužit jako kádiště a zároveň jako 
zpevněná část loviště. Pro manipulaci s vodou a zajištění bezpečného 
převedení povodňových průtoků bude vystavěn sdružený objekt. Ten 
se bude skládat z výpustného zařízení a šachtového bezpečnostního 
objektu. Jeho součástí bude betonová sádka zbudovaná pod odpad-

ním potrubím. Stavbu doplní zpevněná koruna hráze, na které se na-
chází účelová komunikace. 
Při  druhé akci  bude vybudován rybníček na pozemku par.č. 457/1 
v k.ú. Perknov.
V průběhu této trvalé stavby dojde k vyhloubení nové zdrže malé vod-
ní nádrže a provedení zemní sypané hráze. Přípravné práce zahrnují 
geodetické vytyčení  stavby, provedení  skrývky humózní vrstvy,  revi-
ze a pročištění melioračního drénu a kácení dřevin. Následovat bude 
výkop zdrže, čímž se vytvoří akumulační prostor s plochou provozní 
hladiny 503 m3 a objemem vody 377 m3. 
Stavbu doplní manipulační objekt v podobě výpustného zařízení, kte-
ré bude tvořit betonový otevřený požerák se dvěma dlužovými stě-
nami o celkové délce 2,20 m. Usazený bude do betonového základu 
a opatřen uzamykatelným poklopem a ocelovou lávkou. Objekt doplní 
betonové schodiště o šířce 2 m. 
Posledním projektem je Rekonstrukce malé vodní nádrže na pozem-
ku parc. č. 569/2 v k.ú. Perknov.
Stavba zahrnuje odbahnění stávající nádrže, rekonstrukci hráze a zpev-
nění sjezdu. Na nové výpustné potrubí bude navazovat manipulační 
objekt. Pro převedení povodňových průtoků bude malá vodní nádrž 
osazena bezpečnostním lichoběžníkovým přelivem.
Zrekonstruovaná malá vodní nádrž bude významným krajinným prv-
kem. Akumulovaná voda bude příznivě ovlivňovat mikroklima v oko-
lí  svým  výparem.  Nádrž  zvýšením  své  schopnosti  akumulovat  vodu 
v krajině bude udržovat vhodné prostředí pro život flóry a fauny v je-
jím okolí v době narůstajícího sucha.

Město  získalo na úpravy  tří  vodních ploch dotaci  z Ministerstva  ze-
mědělství  ve  výši  70  %  z  uznatelných  nákladů,  která  činí  celkem 
2 630 000 Kč.
Všechny tři stavby budou probíhat zároveň. Jejich dokončení je pláno-
váno na příští rok. 
  Marie Kudrnová
  oddělení řízení projektů
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Od každého trochu
Kraj Vysočina fi nančně podpoří fi lmaře

Kraj Vysočina se v nejbližší době bude fi nančně podílet na dvou sním-
cích, které vznikají v regionu. Stoti sícová dotace pomůže s pracemi na 
fi lmu režiséra Šimona Holého s názvem „A pak přišla láska…“. Padesáti  
ti síci pomůže  i  s dokončením dotáček dokumentu s názvem Plná 6. 
Snímek je věnován mapování kariéry motocyklového závodníka Kami-
la Holána, rodáka ze Žďáru nad Sázavou.
Celovečerní hraný fi lm „A pak přišla láska…“ má být podle tvůrců psy-
chologickým melodramatem s prvky ironického humoru. Štáb pro na-
táčení vybral lokace v okolí Petrovického mlýna nebo Bílé skály u Luk 
nad Jihlavou. Ve snímku si zahrají herci Horáckého divadla Jihlava Sára 
Venclovská  a Marián  Chalány.  Dokument  Plná  6  připravovaný  pro-
dukční společností  Sounderground mapuje sportovní dráhu jednoho 
z nejlepších motocyklových závodníků, žďárského rodáka Kamila Ho-
lána. 
V posledních letech fi nančně podpořil Kraj Vysočina natáčení přede-
vším pohádek – Princezna zakletá v čase nebo Čertí  brko, ale i výrobu 
snímku SLOVO režisérky Beáty Parkanové nebo dokumentárního fi l-
mu Bojovníci v odboji a ilegalitě – vzpomínky partyzánů, který vznikl 
díky akti vitě Spolku židovských odbojářů a vojáků.

Partnerem pro fi lmové produkce při mapování vhodných  lokací pro 
natáčení nebo zprostředkování kontaktů pro doprovodné služby je už 
od roku 2017 Filmová kancelář pod krajskou desti nační agenturou Vy-
sočina Tourism. Disponuje archivem originálních regionálních lokací, 
které splňují nejčastější požadavky fi lmařů. 

Tříkrálová sbírka letos proběhla v plné parádě
Po roční pauze, kdy koledování probíhalo pouze online, se Tříkrálová 
sbírka opět vráti la do ulic. Díky tomu byla opět plna milých setkání. 
Koledníci navští vili mnoho domácností , jejich obyvatele potěšili zpě-
vem a požehnáním do nového roku. 
V době uzávěrky tohoto čísla byla rozpečetěna většina kasiček, přibliž-
ná částka, která se vybrala, je 134 484 Kč. Přesnou částku naleznete 
na internetových stránkách www.charitahb.cz. 
Výtěžek  Tříkrálové  sbírky  letos  pomůže  například  klientům  domácí 
hospicové péče, která umožňuje strávit poslední dny života v domá-
cím prostředí  s  rodinou. Díky vybraným penězům sbírky bude moci 
Oblastní  charita Havlíčkův Brod  zakoupit  nový automobil,  který na-
hradí stávající dosluhující a umožní tak lékařům a zdravotním sestrám 
i nadále jezdit za klienty. Peníze dále poputují do Nízkoprahových cen-
ter pro děti  a mládež v nepříznivé sociální situaci, nebo na provoz cha-
ritních 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. 

Děkujeme všem dárcům, kteří na Tříkrálovou sbírku přispěli. Právě díky 
vám můžeme i nadále pomáhat lidem, kteří se ocitli v nepříznivé situaci.
  Tereza Exnerová
  Oblastní charita Havlíčkův Brod

Natáčení pohádky Princezna zakletá v čase v Lipnici nad Sázavou
  Autor: Kraj Vysočina

Infolinka: 737 007 875   

Inzerce
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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. ne-
děli v měsíci), 18.00 NPM HB • Pondělí: 18.00 NPM HB 
• Úterý: 18.00 NPM HB (23.4.–2.11. kostel sv. Vojtěcha) 
• Středa: 8.00 NPM HB • Čtvrtek: 10.00 DpS Husova, 
15.00 DpS Reynkova (pouze pro klienty), 17.00 eucha-
ristická 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, e-mail  
ccshhb@seznam.cz. Administrující farář Mgr. Fran-
tišek Tichý , tel. 736 265 817. Úřední hodiny na faře: 
Út a Čt 14.30–17.00 hod. Bohoslužby: Ne 10.00 hod. 

v Husově sboru, v zimním období na faře v modlitebně
Kolumbárium je otevřeno denně od 8.00–18.00 hod. 
a slouží k ukládání uren s popelem zemřelých všem 
zájemcům ze širokého okolí. 

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: fskalamajka@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
2. 2. 13.00–16.00 – Péče o pleť, líčení, relax s Monikou 
Literovou
4. 2. 8.00–12.30 – Poradna
7. 2. 9.00–16.00 – SWAP-SHOP Bleší trh výměnou – 
výběr věcí
8. 2. 9.00–16.00 – SWAP-SHOP Bleší trh výměnou 
9. 2. 9.00–16.00 – SWAP-SHOP-Bleší trh výměnou 
11. 2. 8.00–12.30 – Poradna
14. 2. 9.00–16.00 – Sv. Valentin - Workshop - šití deko-
rací (recyklace starých oděvů)
18. 2. 8.00–12.30 – Poradna
23. 2. 9.00 – Finanční gramotnost: Jak se učit zacházet 
s penězi – Irena Nejedlá
25. 2. 8.00–12.30 – Poradna

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

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

Řádková inzerce
• HB Ostrov vás zve 18. 2. od 18.00 na domácí utkání 
extraligy ve stolním tenisu proti KT Praha a 24. 2.  
na výjezd proti EL Niňo Praha. Přihlášky 731182919.

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.
• 5.–6. 2. MUDr. Ulybinová Kateřina   tel. 569 722 318
Husovo náměstí 235, Ledeč nad Sázavou
• 12.–13. 2. MUDr. Staňková Milena   tel. 569 426 108
Dobrovského 2023, Havlíčkův Brod  
• 19.–20. 2. MDDr. Langrová Veronika  tel. 777 121 044 
Habrecká 450, Ledeč nad Sázavou  
• 26.–27. 2. MUDr. Coufalová Petra  tel. 725 583 733
Družstevní 568, Ždírec nad Doubravou 
Veterinární kliniky 
MVDr. Vlček – 569 428 857, 603 349 285 denně 
MVDr. Štursa – 569 428 868, pohotovost 604 569 831 
MVDr. Potocký – 731 533 348 i pohotovost 
VetHB Žižkov MVDr. Jan Šťastný, 724 704 470 i pohotovost 
MVDr. Daniela Mičkalová, tel. 773 617 856 i pohotovost

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

• Nabídka kočičího útulku na www.mikeshb.cz 
• e-mail: mikeshb@seznam.cz • Návštěvní hodiny: 
dle domluvy • Prosíme, kastrujte své i toulavé kočky. 
S kastrací rádi pomůžeme. • Účet sbírky na kočičky: 

2300735542/2010
Domov hledá Štístková (Happy). Narození: květen 2021.
Štístková je mazlivá holčička, prima kotě, má ráda své brášky, 
lidi i dobré jídlo. Hledá domov v bezpečných bytových pod-
mínkách, 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.

Připravujeme knihu o panu PhMr. Liboru Žákovi. Po-
kud můžete poskytnout  svědectví,  vzpomínky,  foto-
grafie, písemné či jiné materiály, ozvěte se prosím na 
tel. 731 568 171 nebo na email: jp.brod@seznam.cz



Kultura – Sport – Volný čas – Inzerce

22 Havlíčkobrodské listy

Krajská knihovna Vysočiny
• Radomír Čížek: Kyrgyzstán – sám na kole horskou di-
vočinou Ťan-Šanu. 7. 2. 18.00 hod. sál KKV. Cyklocesto-
vatel Radomír Čížek se podělí o své zážitky z dobrodruž-
né sólo výpravy na kole po Kyrgyzstánu, jejímž cílem 
bylo zdolání některého z nejvýše položených průsmyků 
pohoří Ťan-Šan. Kontakt: Ludmila Bouchnerová / 
bouchnerova@kkvysociny.cz / 569 400 494
• Čtenářský klub. 14. 2. 17.00 hod. učebna KKV. Pravi-
delné setkání s těmi, kteří rádi čtou a rádi si o knihách 
povídají. Každý měsíc jiné téma – únor je zasvěcen 
Židovské literatuře. Kontakt: Jitka Jiráková, DiS. /  
jirakova@kkvysociny.cz / 569 400 495
• Knihovnický časostroj – testík pro děti. do 28. 2. Dět-
ské oddělení. Soutěž pro děti o ceny, tentokrát na téma 
Knihovnický časostroj. Kontakt: detske@kkvysociny.cz / 
tel. 569 400 484 
• Duhové hrátky – zábavná odpoledne pro děti. Dět-
ské odd. 3. 2. 14.00–15.30 a 14. 2. 14.00–15.30 hod. 
Kontakt: detske@kkvysociny.cz / tel. 569 400 484 
• Večer španělských a jihoamerických rytmů a melo-
dií. 24. 2. 18.00 hod. sál KKV. V podání flétnistky Mariie 
Mikhailové i kytaristy Libora Janečka se můžete těšit 
na především na hudbu světoznámého argentinské-
ho skladatele, zakladatele stylu Tango nuevo, Astora 
Piazzolly. Kontakt: Mgr. Táňa Horáková /  
horakova@kvysociny.cz / 569 400 487
• Biograf v knihovně: Naše svoboda. 28. 2. 18.00 hod. 
sál KKV. Teodora Vásquez byla obviněna, že záměrně 
porodila mrtvé dítě, a šla za to do vězení. Roky za mříže-
mi ji nezlomí. Naopak odstartují její boj za práva dalších 
nespravedlivě trestaných žen v Salvadoru. Kontakt: Olga 
Wasserbauerová / wasserbauerova@kkvysociny.cz / 
569 400 494

Městské divadlo a kino Ostrov
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.
Výstava Humor Jiřího Slívy – do 13. března 2022. 
Vzhledem k aktuálním vládním nařízením prosíme 
návštěvníky, aby byli připraveni se před vstupem na 
vernisáž prokázat splněním jedné z podmínek tzv. ON 
(očkování/prodělání nemoci).

ZUŠ J. V. Stamice
8. 2. 17.00 – Koncert žáků hudebního oboru, sál ZUŠ

Kavárna Ve Vile
Info na www.kavarnavevile.cz, FB nebo v Kavárně Ve Vile
1. 2. 18.30 – Cestopis: Honza Mráz – Švýcarskem, spous-
ta typů pro aktivní cestovatele, uvidíme Matternhorn, 
ferraty, singetraily a na závěr na kolečkových bruslích 
z hor až k Bodamskému jezeru, vstupné 100,– Kč
7. 2. 19.00 – Chytrý kvíz v Kavárně Ve Vile – týmová hra 
o ceny
14. 2. 19.00 – Chytrý kvíz v Kavárně Ve Vile – týmová hra 
o ceny

21. 2. 19.00 – Chytrý kvíz v Kavárně Ve Vile – týmová hra 
o ceny
22. 2. 18.30  – Cestopis: manželé Bezděčkovi – Omán – 
ve vyprávění a promítání o cestách, přírodě i lidech
28. 2. 19.00 – Chytrý kvíz v Kavárně Ve Vile – týmová hra 
o ceny

Klub OKO
www.kluboko.cz

4. 2. 19.00 – ZÁVIŠ (Osobitý porno folk), PSYCHOHLÍNA 
(Akordeonový orchestr), A STALI SE OVCÍ (Alternativní 
grunge), PAN KAREL (Jazz punk)

Filmové OKO 
www.filmoveoko.cz

2. 2. 20.00 – Narušitel systému (psychologické drama 
Německo 2019)
9. 2. 20.00 – Ninjababy (komedie/drama Norsko 2021)
16. 2. 20.00 – Benedetta (erotické drama/historický 
Francie/Belgie/Nizozemsko 2021)
19. 2. 20.00 – Severská filmová noc: Utéct (animova-
ný dokument), Žena na válečné stezce (dobrodružná 
komedie/drama)
23. 2. 20.00 – Každá minuta života (dokument Česko/
Slovensko 2021)
26. 2. 15.00 – Pohádkové OKO: Můj soused Totoro 
(animovaný/rodinný/dobrodružný Japonsko 1988)

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

2. 2. – Z Mírovky přes Skřivánčí vrch. Odjezd vlakem 
v 9.05 hod. do Mírovky. Trasa 11 km.  
Vede: J. Kohoutová
5. 2. – 28. Zimním Podoubravím aneb Memoriál 
Ladislava Dymáčka. Start od 7.00–9.00 hod. v hostinci 
U Štefana v Sobíňově. Kontakt: Miloš Starý, tel. 569 694 
534, ou@obecsobinov.cz, www.obecsobinov.cz. Odjezd 
vlakem v 8.03 hod. do Sobíňova. Trasa 10 km.
9. 2. – Bezejmenná studánka. Odjezd vlakem v 9.05 hod. 
do Dobronína. Trasa 10 km. Vede: L. Rasocha
13. 2. – 19. Za svatým Valentýnem – kaple  
sv. Antonína na Rounku. Odjezd vlakem v 10.03 hod. 
do Rantířova. Trasa 12 km. Pořadatel: KČT, odbor Čeří-
nek, Věra Veselá, vves@gmail.com, tel. 737 713 828. 
Vedou: Kohoutovi
16. 2. – Vepřové hody v Nové Vsi. Odjezd vlakem 
v 9.46 hod. do Pohledi. Trasa 9 km. Přihlášky na občer-
stvení a balíček domů přijímá Míla Špačková do 6. 2. 
Vedou: M. a B. Špačkovi
19. 2. – Do Kolína. Odjezd vlakem R v 8.01 hod. do Kolí-
na. Trasa 6 km. Vedou: J. a J. Roseckých
23. 2. – Ze Ždírce. Odjezd vlakem v 8.03 hod. do Ždírce 
n. D. Trasa 10 km. Vede: J. Moliš

26. 2. – Údolím řeky Jihlavy. Odjezd vlakem v 8.03 hod. 
do Luk n. J. s přestupem v Jihlavě. Trasa 9 km. Vede: 
A. Hladká
2. 3. – Žďár nad Sázavou. Odjezd vlakem R v 8.01 hod. 
do Žďáru n. S. Trasa 10 km. Vede: A. Hladká

Úterní vycházky (rychlostí 3 km/hod.)
1. 2. – K Andělovi. Odchod od VÚB v 9.30 hod. Trasa 
6 km. Vedou: Míla Špačková a E. Dočkalová
8. 2. – Od Poutníka na Plovárenské ul. Odchod od 
Poutníka v 9.30 hod. Trasa 7 km. Vedou: B. Megelová 
a J. Bredová
15. 2. – Do prodejny jezdeckých potřeb. Odjezd busem 
z terminálu v 8.05 hod. do Štoků. Trasa 8 km. Vedou: 
M. Čiplová, M. Beránková a M. Domkářová
22. 2. – Z Květnova do Lípy. Odjezd busem z terminálu 
v 11.10 hod. do Květnova. Trasa 8 km. Vede: J. Kohou-
tová
1. 3. – Přes Dolík. Odchod od Stavební školy v 9.00 hod. 
Trasa 7 km. Vedou: J. Píšová a M. Sedláková

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 čtvrtek (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
Informace na 734 267 423

8. 2. 9.00 – Valentýnská srdíčka – tvoření srdíček z pa-
píru pro maminky i děti včetně nápadů na valentýnské 
pochoutky
9. a 10. 2. 8.30– 11.30 a 12.00–15.00 – Attavena. Kurz 
pro ženy, které se chtějí připravit na návrat do práce, 
obnovit, doplnit či rozšířit počítačové a další znalosti
16. a 17. 2. 8.30–11.30 a 12.00–15.00 – Attavena
18. 2. 9.00 – Masopust a výroba masek – výroba 
masek s dětmi a povídání o tradicích masopustu
22. 2. 9.00 – Setkání s Městskou policií

Divadélko Kráťa
13. 2. – 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

3. 2. 17.00 Biograf SEN: Zbožňovaný
4. 2. 18.00 Tři přání pro Popelku
4. 2. 20.00 Moonfall
5. 2. 17.00 Spider-Man: Bez domova
5. 2. 20.00 Mimořádná událost
6. 2. 15.00 Velký červený pes Clifford
6. 2. 17.00 Srdce na dlani
10. 2. 17.00 Tajemství staré bambitky 2
10. 2. 19.00 Mimořádná událost
11. 2. 17.30 Tajemství staré bambitky 2
11. 2. 20.00 Vem si mě 
12. 2. 17.30 Uncharted
12. 2. 20.00 Moonfall
13. 2. 15.30 Tajemství staré bambitky 2
13. 2. 17.30 Srdce na dlani
14. 2. 16.00 Zpívej 2
14. 2. 18.30 V létě ti řeknu, jak se mám
15. 2. 16.00 Tajemství staré bambitky 2

15. 2. 18.00 Uncharted
16. 2. 16.00 Myši patří do nebe
16. 2. 18.00 Srdce na dlani
17. 2. 15.00 Haftaňan a tři mušteriéři
17. 2. 17.00 Tajemství staré bambitky 2
17. 2. 19.00 V létě ti řeknu, jak se mám
18. 2. 17.00 Spider-Man: Bez domova (3D)
18. 2. 20.00 Mimořádná událost
19. 2. 17.30 Tajemství staré bambitky 2
19. 2. 20.00 Srdce na dlani
24. 2. 19.00 V létě ti řeknu, jak se mám
25. 2. 17.30 Tajemství staré bambitky 2
25. 2. 20.00 Smrt na Nilu
26. 2. 17.30 Tajemství staré bambitky 2
26. 2. 20.00 Mimořádná událost
27. 2. 15.00 Haftaňan a tři mušteriéři
27. 2. 17.00 Srdce na dlani
  Změna programu vyhrazena.
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