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2 Havlíčkobrodské listy

Město známe i neznáme
Splněný sen

Bereme to dnes jako samozřejmost, když nám hoří střecha nad hlavou, hro-
zí vytopení nebo nás postihne jiná nehoda či havárie, voláme 150 a hasiči 
vždy rychle pomohou. 
Za rok vzniku sboru dobrovolných hasičů v Brodě je někdy považován rok 
1873, jindy se klade založení sboru již do roku 1872, jak ostatně hlásá leto-
počet na jeho historickém jubilejním praporu. Většinou se bere za počátek 
sboru schválení jeho stanov v roce 1873, v menšině případů se v minulosti 
připomínalo datum 27. října 1872, kdy byla svolána první ustavující valná 
hromada a zvolen prozatímní výbor, který měl zajistit všechny náležitosti 
vedoucí k faktické i právní existenci sboru. Ať bereme za počátek ten či onen 
letopočet, na přesném datu příliš nezáleží. Jisté je, že od těch dob obětavě 
zasahovali brodští hasiči u stovek a stovek požárů a zdejší občané si zdolává-
ní nejrůznějších katastrof a kalamit bez jejich pomoci ani nedokázali před-
stavit. Přitom brodští hasiči disponovali po dlouhá desetiletí zázemím více 
než skromným, nepříliš důstojným jejich významu. Sbor měl hlavní sídlo na 
Staré radnici, ale další části techniky musel skladovat ještě na dvou místech 
ve městě, což pro výjezd k zásahu nebylo rozhodně ideální. 
Hlasy hasičů volající po výstavbě zbrojnice, která by plně odpovídala potře-
bám sboru, se začaly ozývat opět ve větší míře po skončení druhé světové 
války. Ještě předtím v dramatických květnových dnech zasahovali hasiči 
hned u několika požárů na nádraží či na letišti. Stejně tak záhy po okupaci 
osvědčili svoji připravenost likvidovat válečné škody na různých místech 
ve městě. Záměr výstavby zbrojnice však nepřerostl ani v padesátých le-
tech minulého století rámec diskuze a úvah. Údajně již v té době začal sbor 
schraňovat stavební materiál z demolic ve městě pro výstavbu zbrojnice. 
Plánů, jak uskutečnit sen několika generací hasičů, se vyrojilo bezpočtu. 
Uplynulo však ještě mnoho vody v Sázavě, než začaly nabývat v první polo-
vině šedesátých let reálnou podobu. 
Rozhodnutí, kde by měla být postavena budoucí požární zbrojnice, padlo 
na místo u vstupu do parku ze Žižkovy ulice. V tomto prostoru stály budovy 
náležející k č.p. 61 (Dolní předměstí), typický uzavřený hospodářský dvůr 
na předměstí Karlov před hradbami, kterých bylo v minulosti několik dal-
ších podobných při Pohledské silnici. Tehdejší MNV v roce 1965 vykoupil 
hospodářství lidově zvané „Na kopečku“ od rodiny Hromádkovy a vydal 
demoliční výměr. Poslední majitel Hubert Hromádko si jenom vymínil, 
že sám zbourá některé hospodářské stavby, zřejmě proto, aby mohl dál 
využít stavební materiál. Taková o něj byla nouze, že se později projevila 
i při budování zbrojnice. Stavba nové hasičské základny byla naplánována 
jako akce „Z“ a měla být dokončena v roce 1967. V praxi to znamenalo, že 
město zajistí stavební materiál a hasiči si zbrojnici pod odborným vede-
ním postaví sami, protože kapacity stavebních podniků byly podle plánu 
vyčerpány na jiných investicích. Chuť do práce hasičům rozhodně nechy-
běla, nedostával se ale stavební materiál, jak to bylo v těch dobách obvyk-

lé. V roce 1966 tak byla dokončena hrubá stavba garáží a hlavní budova 
vyzděna do úrovně I. podlaží. V následujícím roce byla výstavba zbrojni-
ce vyhlášena stěžejní akcí „Z“. Podařilo se sice dohnat částečně zpoždění 
za přispění brigádníků z některých brodských závodů, ale stále chybělo 
ústřední topení, nebyly dokončeny terénní úpravy. Teprve na září 1968 se 
mohlo chystat slavnostní otevření nové požární zbrojnice, které však na 
první pokus zhatila předcházející srpnová okupace vojsky států Varšavské 
smlouvy. Druhý pokus už byl úspěšný a 10. listopadu 1968 předseda MNV 
Jaroslav Beránek slavnostně předal klíč od nové zbrojnice veliteli sboru Ja-
roslavu Blažkovi a předsedovi sboru Karlu Špalkovi. Při té příležitosti byla 
v prostorách zbrojnice na týden otevřena pro veřejnost výstava o historii 
hasičského hnutí v Brodě a vystavena požární technika. Místní tisk psal 
o slavnostním otevření zbrojnice jako o „splněném snu“. 
Jednoposchoďová budova měla v suterénu kotelnu, sklep, prádelnu a su-
šárnu, údržbářskou dílnu a místnost pro čištění výzbroje. V  přízemí byla 
ložnice hotovosti, sklad pohotovosti, sklad výzbroje, sklad civilní obrany, 
místnost velitele. První poschodí zabírala učebna, kabinet, klubovna a jed-
na bytová jednotka. 
Patrně již v té době se počítalo do budoucna s profesionalizací brodských 
hasičů, ke které později skutečně došlo. V polovině následujícího roku vy-
dal Krajský národní výbor v Hradci Králové usnesení o zakládání profesio-
nálních útvarů v sídlech okresů. V Brodě tak vznikl veřejný požární útvar 
a od 1. července 1970 zahájil svou činnost ve zbrojnici na Žižkově ulici a do 
jeho řad přešla část zdejších dobrovolných požárníků. 
Jak přibývalo nových úkolů a činností kladených na profesionální sbor, tak 
se rozrůstal počet jeho příslušníků i množství speciální techniky. Odrazilo 
se to i na podobě areálu, který vyžadoval další stavební úpravy v devade-
sátých letech. V prvé řadě mu byla převedena a zrekonstruována budo-
va na Žižkově ulici, původně postavená v roce 1855 pro potřeby městské 
nemocnice. V dalších letech byla realizována přístavba garáží a dílny na 
opravu techniky a přístavba provozní budovy. Rozsáhlé stavební úpravy 
zakončilo v roce 1997 vybudování garáží pro kontejnerový systém a celý 
areál uzavřela budova Okresního sdružení hasičů ČMS. 
Přes všechny stavební úpravy přestával areál hasičům v současnosti stačit. 
Chyběl zde další prostor k jeho možnému rozšíření a rovněž výjezd k zása-
hům na velmi frekventovanou Žižkovu ulici zvláště v čase dopravní špičky 
byl problematický. Na jaře loňského roku někdejší zbrojnice osiřela a ha-
sičský záchranný sbor se přestěhoval do moderní stanice na Humpoleckou 
ulici, proti bývalým kasárnám na letišti. Jaký bude další osud opuštěného 
hasičského areálu na Žižkově? 
  Miloš Tajovský

V únorovém  čísle Havlíčkobrodských listů jsme pod článkem na str. 2 
mylně uvedli jméno autora. Autorem článku s názvem Od brodu k ob-
chvatu  je Miloš Tajovský. Za vzniklou chybu se velmi omlouváme!

Původní vzhled hlavní budovy požární zbrojnice dokončené v roce 1968. 
 (foto ze sbírek SOkA Havlíčkův Brod)

Hromádkova usedlost č.p. 61 (Dolní předměstí) byla v roce 1965  
vykoupena a následujícího roku zbourána, aby uvolnila místo  
pro stavbu požární zbrojnice.  (foto ze sbírek SOkA Havlíčkův Brod)
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Obchodní akademie by mohla zůstat 
vzdělávací institucí

Třináct let nevyužívaná budova bývalé ob-
chodní akademie by znovu mohla sloužit pro 
potřeby vzdělávání. V současné době radnice 
zadala vypracování projektu na celkovou re-
konstrukci objektu, na kterou chce požádat 
o dotaci z Integrovaného regionálního ope-
račního programu. V budově mají vzniknout 
učebny pro výuku cizích jazyků, digitálních 
technologií, přírodních věd a polytechnického 
vzdělávání. Celý objekt bude řešen bezbarié-
rově, součástí bude sociální zázemí, šatny, ka-
binety apod. Nositelem projektu a správcem 
budovy se v případě realizace projektu stane 
Základní škola Štáflova.

Město dokončuje Dům dostupného  
bydlení, žadatelé musí splňovat  

stanovená kritéria
V lokalitě Na Rozkoši město dokončuje výstav-
bu Domu dostupného bydlení. V třípodlažním 
objektu bude čtrnáct malometrážních bytů 
s bezbariérovým přístupem a výtahem. Cel-
kové náklady na výstavbu budou činit zhru-
ba 28 mil. Kč. Z této částky pokryje necelých 
18 mil. Kč dotace ze Státního fondu podpory 
investic. 
Ve druhé polovině letošního roku začne rad-
nice přijímat žádosti o bydlení, u kterých 
bude rozhodovat výše příjmu zájemce a ne-
vyhovující bytové podmínky. Byty v novém 
městském domě nebudou určeny k trvalému 
bydlení. V případě, že nájemce přestane spl-
ňovat některá ze stanovených kritérií, uvolní 
byt dalším zájemcům. 

Park Budoucnost projde  
druhou etapou revitalizace

Jednou z priorit občanů, které vzešly z veřejné-
ho fóra a následné ověřovací ankety, byl zájem 
o pokračování úprav veřejného prostranství 
v parku Budoucnost. Na letošní rok radnice 
připravila druhou etapu jeho revitalizace. 

Změnu zaznamená hlavně prostor od kostela 
Nanebevzetí Panny Marie směrem k AZ Cent-
ru a rybníku Hastrman. Práce budou probíhat 
především při vstupu do parku z ulice B. Něm-
cové, na páteřní parkové komunikaci vedoucí 
podél objektu AZ Centra, dále na hrázi ryb-
níka Hastrman a navazujících propojovacích 
parkových chodnících. Dojde také k odstraně-
ní nevyhovující zeleně, kterou nahradí nové 
stromy a trávníky. Zcela obnovenou cestní 
síť doplní probarvený asfalt či vkusně použi-
tá žulová mozaika. K zatraktivnění prostředí 
přispějí i dvě nově instalovaná mola na břehu 
rybníka Hastrman. Nezbytnou součástí rela-
xačního prostoru bude nové veřejné osvětlení 
a vkusně zvolený mobiliář. 
Práce začnou v dubnu, ukončení stavební čás-
ti plánuje město na listopad 2022. Nově zalo-
ženou zeleň a trávníky přebere město do své 
správy až na jaře roku 2023.
Předpokládaná cena se podle projektové do-
kumentace bude pohybovat okolo 20 mil. Kč. 

První etapa se stala v roce 2019 Stavbou 
Kraje Vysočina
První etapa revitalizace parku Budoucnost, 
která proběhla v letech 2018–2019, zvítězi-
la v soutěži Stavba roku Kraje Vysočina. Toto 
ocenění získala v kategorii Revitalizace ve-
řejných prostor za oživení symbiózy přírody 
s městskou zástavbou. Úpravy se dotkly úze-
mí o rozloze zhruba 4 tis. m2. Kromě nového 
kiosku, dětského hřiště a úprav vodohospo-
dářských staveb byly v parku provedeny také 
terénní úpravy. Nově vzniklo i molo u rybníku 
Očko. Tato část parku se stala oblíbenou od-
počinkovou zónou nejen pro obyvatele, ale 
i návštěvníky města.
Projektového řešení celkové revitalizace par-
ku Budoucnost, která je rozdělena vzhledem 
k rozsáhlému území parku do několika etap, 
se před více než dvanácti lety ujal zahradní ar-
chitekt Zdeněk Sendler. 

Farmářské trhy Koudelův talíř  
oživí Havlíčkovo náměstí i letos

Zastupitelé města na svém posledním zasedá-
ní schválili poskytnutí grantu ve výši 175 tis. Kč 
na pořádání Farmářských trhů Koudelův talíř. 
O pořadatelství oblíbené akce se stejně jako 
v předchozích letech postará zkušená Alena 
Čechová, která byla jedinou žadatelkou o tuto 
finanční podporu. „Stačí si pamatovat, že Far-
mářské trhy oživí Havlíčkovo náměstí od květ-
na do října vždy první sobotu v měsíci, tedy 
v termínech 7. května, 4. června, 2. července, 
6. srpna, 3. září, 1. října. Poslední, sedmý trh, 
ukončí sezonu v sobotu 22. října,“ upřesnila 
Alena Čechová.

Do konce října si pořiďte  
nové čipové karty na MHD

Technické služby Havlíčkův Brod přecházejí 
na nový typ čipových karet. Jejich postupná 
výměna probíhá už téměř rok. Původní kar-
ty budou platit do konce října bez ohledu 
na datum, kdy byly vydány. „Od 1. listopadu 
2022 bude možno k odbavení v autobusech 
MHD Havlíčkův Brod použít už jen nový typ 
čipových karet, které si můžete pořídit v infor-
mační kanceláři Na Valech 3523 v Havlíčkově 
Brodě v úředních hodinách,“ upřesnil vedoucí 
střediska MHD Technických služeb Lubomír 
Hepner a dodal, že vzhledem k současné epi-
demické situaci doporučuje cestujícím, aby si 
zřízení nové čipové karty telefonicky předjed-
nali na č. 569 427 146 z důvodu předcházení 
front na přepážce. „Z tohoto důvodu také pro-
síme cestující, aby výměnu karet nenechávali 
na poslední chvíli,“ zakončil Hepner.

 Stránku připravila Alena Doležalová
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Školy zapíší prvňáčky v první polovině dubna
V souladu se školským zákonem je zákonný zástupce povinen přihlásit dítě 
k zápisu k povinné školní docházce v době od 1. dubna do 30. dubna kalen-
dářního roku, v němž má dítě zahájit povinnou školní docházku. K zápisu 
na školní rok 2022/2023 by se tedy měly dostavit děti narozené v období 
od 1. 9. 2015 do 31. 8. 2016. 
Za předpokladu, že epidemiologická situace dovolí osobní přítomnost 
dětí a rodičů při zápisu, uskuteční se zápisy do všech pěti havlíčkobrod-
ských základních škol presenční formou v pátek 8. dubna 2022 od 9.00 do 
17.00 hodin. K zápisu budou rodiče potřebovat rodný list dítěte a občan-
ský průkaz. 
V případě, že s ohledem na aktuální epidemiologickou situaci bude vydá-
no Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR doporučení k elek-
tronické formě organizace zápisů (tedy bez osobní přítomnosti dětí a ro-
dičů), uskuteční se zápisy do všech pěti havlíčkobrodských základních škol 
v termínu od pondělí 4. dubna do pátku 8. dubna 2022.
O zvolené formě zápisu a bližších podrobnostech organizace zápisu budou 
rodiče dětí operativně informováni na webových stránkách škol a města 
Havlíčkův Brod, a to nejpozději do konce března 2022. 
K zápisu se dále mohou dostavit i duševně a tělesně vyspělé děti, které do-
sáhnou šesti let v období od září 2022 do června 2023. Podmínkou přijetí 
dítěte, které dovrší šesti let v období od září do prosince 2022, je dopo-
ručující vyjádření školského poradenského zařízení. U dítěte, které dovrší 
šest let v období od ledna do června 2023, je pak nutné doložit navíc i do-
poručující vyjádření odborného lékaře. 
Ředitelé základních škol mají dle školského zákona povinnost přednostně 
přijmout děti s místem trvalého pobytu v jejich příslušném školském ob-
vodu. Školské obvody spádové školy jsou vymezeny obecně závaznou vy-
hláškou města č. 5/2019. Určující vyhláškou není ale dotčeno právo rodičů 
vybrat si pro své dítě jinou („nespádovou“) školu. Důvodem nepřijetí dítě-
te s trvalým pobytem mimo spádový obvod do vybrané základní školy pak 
ale může být obsazení nejvyššího počtu volných míst v otvíraných třídách 
prvních ročníků, který je školou předem stanoven ve zveřejněných kritéri-
ích pro přijímání dětí. 
Bližší podrobnosti o organizaci zápisu, školském obvodu a kritériích pro 
přijímání dětí do 1. ročníků základních škol najdete na webových strán-
kách jednotlivých havlíčkobrodských základních škol: 
ZŠ Havlíčkův Brod, Konečná 1884  www.zs-konecna.cz
ZŠ Havlíčkův Brod, Štáflova 2004 www.zsstaflova.cz
ZŠ Havlíčkův Brod, V Sadech 560 www.zssady.cz
ZŠ a MŠ Havlíčkův Brod, Wolkerova 2941 www.zswolkerova.cz
ZŠ Havlíčkův Brod, Nuselská 3240 www.zsnuselska.cz

Jednotné přijímací zkoušky na střední školy proběhnou  
v celé republice ve stejných termínech

Řádné termíny konání didaktických testů jednotné přijímací zkouš-
ky z českého jazyka a literatury a z matematiky se ve školním roce 
2021/2022 uskuteční v polovině dubna. Náhradní termín je pak v první 
polovině května.
V souladu se školským zákonem Ministerstvo školství, mládeže a tě-
lovýchovy určilo termíny konání jednotné přijímací zkoušky v 1. kole 
přijímacího řízení pro přijetí do 1. ročníku u oborů středního vzdělání 
s maturitní zkouškou  ve všech formách vzdělávání, včetně nástavbové-
ho studia, ve školním roce 2021/2022 na následující dny.
Jednotné testy vyhodnotí pracovníci Centra pro zajišťování výsledků 
vzdělávání a nejpozději do 28. dubna hodnocení zpřístupní školám. Po 

vyhodnocení ředitel střední školy vyhlásí konečné výsledky do 30. dub-
na, resp. 2. května. Úspěšní uchazeči musí svůj zájem o studium potvr-
dit odevzdáním zápisového lístku nejpozději do deseti pracovních dní 
ode dne oznámení. 

Trenéři zamířili do škol i Havlíčkově Brodě
Program Trenéři ve škole odstartovali v lednu i v Havlíčkově Brodě. Proško-
lení trenéři klubových sportů začali docházet do čtyř státních a dvou sou-
kromých základních škol, kde v tandemu s paní učitelkou učí žáky prvních 
ročníků v hodinách tělocviku základy různých sportů. Děti si díky trené-
rům „osahají“ atletiku, fotbal, hokej, házenou, stolní tenis, šerm, tenis, ale 
i zápas. Cílem programu Trenéři ve škole je především rozpohybovat děti 
a prostřednictvím atraktivních a pestrých hodin je získat pro sport.
Trenéři do škol docházejí v Havlíčkově Brodě do čtyř státních základních 
škol, a to do ZŠ a MŠ Konečná, ZŠ a MŠ Wolkerova, ZŠ V Sadech a ZŠ Nusel-
ská. V Základní škole Wolkerova jsme na hodině tělocviku zastihli trenéra 
šermu Petra Šimka. „Při přípravě hodin čerpám z toho, co jsem se za léta 
trénování naučil. Každý sport má specifický trénink, šermíři se hodně vě-
nují rychlosti a motorice. Právě tyto prvky do sportovních hodin vkládám,“ 
popsal Petr Šimek. 

S trenéry už sportuje bezmála deset tisíc dětí 
Aktuálně je v programu Trenéři ve škole celkově zapojeno téměř deset ti-
síc dětí z prvního stupně základních škol v různých městech. Program vzni-
kl spontánně před třemi lety mezi trenéry klubových sportů, kteří chtěli 
pomoci s výukou tělocviku. Mottem projektu je rozpohybovat všechny 
děti, nejen ty nadané, a nadchnout je pro sport, aby z nich vyrostli aktivní 
dospělí.

 Stránky připravila Alena Doležalová

Typ oboru vzdělání 1. řádný 
termín

2. řádný 
termín

1. náhradní 
termín

2. náhradní 
termín

Čtyřleté obory a obory  
nástavbového studia

12. dubna 
2022

13. dubna 
2022 10. května 

2022
11. května 

2022Obory šestiletých a osmiletých 
gymnázií

19. dubna 
2022

20. dubna 
2022
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Program Mládež kraji může v Havlíčkově Brodě  
finančně podpořit i tvůj nápad

Mladí lidé mohou získat finanční prostředky na své projekty, kterými 
budou chtít zlepšit život v Havlíčkově Brodě. Program „Mládež kraji“ 
v Havlíčkově Brodě realizuje Rada dětí a mládeže Kraje Vysočina ve 
spolupráci s Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy. Na reali-
zaci programu se finančně podílí i město Havlíčkův Brod.
„V rámci programu zafinancujeme zajímavé nápady mladých lidí na 
zlepšení života v místě. Částkou 5 až 30 tis. Kč budeme podporovat 
nejrůznější aktivity – akce pro děti, aktivity na podporu seniorů, zlep-
šení prostředí ve městě, pomoc hendikepovaným, a tak dále.“ říká ko-
ordinátorka projektu Ivana Tvrdá. 
Žádat o finanční příspěvek může skupina minimálně čtyř lidí ve věku 
15–26 let. Projekty bude možné realizovat od poloviny dubna do kon-
ce listopadu.
„Jeden ze skupiny mládežníků musí být starší 18 let. Žadatelé nejdříve 
předloží své nápady, následně budou pozváni na víkendové školení 
a potom budou svoje projekty prezentovat před komisí, která rozhod-
ne o jejich podpoře.“ dodává Ivana Tvrdá.
Nápady je nutné přihlásit – pomocí jednoduchého formuláře – do 
6. března.
Veškeré podrobnosti o programu najdou zájemci na facebookové strán-
ce Mládež kraji – Vysočina nebo na webu vysocina.mladezkraji.cz.
 Ivana Tvrdá, 605 190 633, info@rdmkv.cz
 

První pololetí na Wolkerovce...
Máme za sebou první pololetí školního roku, které navázalo na velmi 
náročný předchozí rok. Žáci trávili spoustu času u počítače, byly zaká-
zány aktivity, které dětské duši přináší radost a potěšení. Na každém 
z nás se uplynulé měsíce nesmazatelně podepsaly. Nejtěžší to však 
mají děti. Obtížně se vrací do školního prostředí, které vyžaduje opě-
tovné navrácení ke každodennímu režimu a přizpůsobení se daným 
pravidlům. 
Chtěli jsme dětem co nejvíce zpříjemnit začátek školního roku, a proto 
jsme pro jednotlivé třídy připravili na září projektové dny, které byly 
realizovány v duchu zážitkové pedagogiky. V říjnu se žáci prvního stup-
ně vydali za poznáním do Žďáru nad Sázavou. V Muzeu nové generace 
prožili příjemné dopoledne a pod vedením lektorek se zúčastnili edu-
kačního programu. Bohužel některé třídy se tohoto programu nemoh-
ly zúčastnit vzhledem k aktuální situaci, která ve společnosti panuje. 
Všichni si v současné době začínáme uvědomovat, že tou největší 
prioritou v našem životě je právě zdraví, ke kterému neodmyslitelně 
patří sport. Proto jsme oslovili trenéry Stanislava Dubna a Vlastimila 
Saviho, kteří od října docházeli na hodiny tělesné výchovy k žákům 
prvního stupně. Děti tak měly možnost cvičit pod jejich vedením. Tě-
lesná výchova se tak pro většinu žáků stala hodinou plnou akrobatic-
kých cviků, dynamiky a hlavně zábavy a radosti. 
Protože se učitelům i dětem myšlenka zalíbila, přihlásila se naše škola 
do dalšího projektu, v rámci kterého budou docházet na hodiny tělo-
cviku i trenéři jiných sportů.

Na letní prázdniny připravujeme ve spolupráci s předsedou tenisové-
ho klubu Jindřichem Kučerou příměstský tábor se sportovním zamě-
řením, který se uskuteční v týdnu od 11. 7. do 15. 7. 2022. 
 Jana Doležalová
 ZŠ a MŠ Wolkerova Havlíčkův Brod

Ve virtuální realitě se žáci učí svařovat
Střední průmyslová škola stavební akademika Stanislava Bechyně 
v Havlíčkově Brodě zavádí novinku – práci ve virtuální učebně. Pomocí 
technologie virtuální reality si záči stavebních oborů vyzkouší zdění, 
instalatéři třeba svařování plastů. Díky této metodě mohou učitelé na-
vodit i takové situace, které jsou v praxi s ohledem na bezpečnost ne-
proveditelné. Například žáci z oboru elektro mohou vidět, jak praskne 
žárovka při přepětí. Učitelé i mistři odborného výcviku si pochvalují, že 
veškeré práce ve virtuální realitě si mohou nahrát a poté celý proces 
projít s žáky znovu, podívat se na správnost postupu a případně na-
jít chyby, kterých se mají řemeslníci v budoucnu vyvarovat. Na vývoji 
softwaru virtuální reality se podílí i sama střední škola. Aktuálně je 
připraveno šest výukových modulů a další dva jsou před dokončením. 
Využití moderních digitálních technologií na třiceti základních a střed-
ních školách na Vysočině je součástí projektu Učíme se ze života pro 
život, který podporuje Kraj Vysočina. 
 Zdroj: www.novinykrajevysocina.cz
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Brodští turisté….
Ve čtvrtek 20. ledna 2022 se za dodržení všech stanovených pravidel, 
nařízení a doporučení v souvislosti s pandemií Covid-19 uskutečnila 
výroční schůze KČT, odboru Havlíčkův Brod. Rok 2022 pro brodské 
turisty začal akčně hned na jeho začátku. Výroční schůze byla totiž 
volební. Pět členů ze stávajícího devítičlenného výboru odstoupilo, 
a protože se k 31. 12. 2021 i lehce snížil počet turistů naší členské zá-
kladny, tak nové vedení odboru bude ve volebním období 2022–2026 
pracovat jako sedmičlenný tým. Tímto bych chtěla všem odstupujícím, 
v čele s paní předsedkyní Jaroslavou Kohoutovou, místopředsedou Ji-
řím Molišem a hospodářem Milanem Bartákem velmi poděkovat za 
jejich dlouholetou a obětavou práci pro odbor a popřát jim především 
pevné zdraví a mnoho našlapaných kilometrů ve zdraví nejen na na-
šich společných vycházkách. Pomyslná „laťka“ byla nově zvolenému 
výboru nastavena velmi vysoko a snad se podaří ji takto udržet i v dal-
ších letech. Určitě se o to alespoň pokusíme.
Kromě vycházek, pravidelných pochodů, pobytových i poznávacích 
zájezdů a dalších akcí, kterých bylo v loňském roce, oslabeném Covi-
dem-19, celkem 160 a účastnilo se jich 3 300 turistů, nás v srpnu čeká 
oslava 130. výročí založení Klubu českých turistů tehdy v Německém 
Brodě. Slavit budeme s úctou a v turistickém duchu, jak jinak než tu-
ristickým výšlapem. Zdrávi došli!
 Lenka Žáková, KČT, odbor Havlíčkův Brod

Český statistický úřad prosí o spolupráci při šetření  
v domácnostech 

Český statistický úřad organizuje i v roce 2022 v souladu se zákonem 
č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě, ve znění pozdějších předpi-
sů, každoroční výběrové šetření o životních podmínkách domácnos-
tí v České republice pod názvem „Životní podmínky 2022“. Smyslem 
tohoto zjišťování je získávat dlouhodobě srovnatelné údaje o soci-
ální a ekonomické situaci obyvatel v celkem 34 evropských zemích.  
Dalším cílem je získat data pro výpočet ukazatelů peněžní a materiální 
chudoby. 
Šetření se uskuteční na území celé České republiky v 11 473 domác-
nostech, z nichž se 6 723 zúčastnilo šetření již v předchozích letech. 
Všechny domácnosti byly do šetření zahrnuty na základě náhodného 
výběru provedeného počítačem. 
Vlastní šetření proběhne do 12. června 2022 prostřednictvím speci-
álně vyškolených tazatelů. Do šetření budou zahrnuty všechny osoby, 
které mají ve vybraném bytě obvyklé bydliště. Aktivní účast občanů 
na tomto významném statistickém šetření a jejich ochota spolupraco-

vat s ČSÚ je nesmírně důležitá. Umožní v zájmu nás všech získat řadu 
důležitých informací o sociální situaci domácností v ČR, které nelze 
zjistit žádným jiným způsobem. 
Terénní pracovníci zapojení do šetření se budou prokazovat průka-
zem tazatele a zároveň průkazem zaměstnance ČSÚ nebo dokladem 
totožnosti. Ve všech fázích zpracování je zaručena anonymita zjiště-
ných údajů a získaná data jsou důsledně chráněna. Český statistický 
úřad plně respektuje evropský právní rámec ochrany osobních úda-
jů (GDPR) a jedná v souladu s ním. Všichni pracovníci ČSÚ jsou navíc 
podle zákona č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě, vázáni mlčen-
livostí o veškerých šetřených skutečnostech. 
Prosím, abyste případné dotazy občanů, kteří budou osloveni našimi 
zaměstnanci, zodpověděli ve smyslu této informace, nebo je odkázali 
na pracovníka Krajské správy ČSÚ pověřeného řízením šetření Životní 
podmínky 2022, kterým Jana Daněčková, mobil 731 622 004, e-mail 
jana.daneckova@czso.cz.

Přehled dopravních omezení ve městě
Ulice Kyjovská 
1. 2. – 19. 4. 2022
Z důvodu opravy uzavřena část komunikace Kyjovská do křižovatky 
s ulicí Konečná po obchvat silnice 1/34. Křižovatka Konečná–Kyjovská 
zůstala průjezdná. Zastávek autobusů MHD se omezení nedotklo. 

Komunikace ke sportovištím na ulici Ledečská 
8. 3. – 15. 11. 2022
Z důvodu rekonstrukce plynovodu je omezen vjezd ke sportovištím 
FC Slovan a TJ Jiskra na místní komunikaci ulice Ledečská v úseku od 
křižovatky se silnicí II/150 podél hřbitovní zdi. 

Více informací na www.muhb.cz v sekci Dopravní omezení ve městě.

Ve zkratce

Havlíčkobrodské listy na webu 
Chcete si přečíst Havlíčkobrodské listy na webu dříve, než je dosta-
nete do schránky? Potřebujete vyhledat informace ze starších let? 
Stáhněte si náš měsíčník na www.muhb.cz v levém sloupci pod 
odkazem Radnice – Havlíčkobrodské listy.

Doručení Havlíčkobrodských listů do vaší e-mailové schránky 
Chcete dostávat Havlíčkobrodské listy přímo do své e-mailové 
schránky dříve, než vyjdou v tištěné podobě?  
Napište na adolezalova@muhb.cz a do předmětu zadejte  
DORUČOVÁNÍ LISTŮ E-MAILEM. Připište e-mailovou adresu,  
na kterou si přejete Havlíčkobrodské listy dostávat.
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S jakými odpady do sběrných dvorů?
Sběrné dvory jsou místem, kam občan města Havlíčkův Brod může 
odvézt veškerý odpad, který mu v domácnosti vznikne, a to:

odděleně soustřeďovaný vytříděný odpad – papír, plasty, nápo-• 
jové kartony, sklo čiré a barevné, kovy včetně hliníku, jedlé oleje 
a tuky, textil – jde zejména o případy, kdy v domácnosti jednorázo-
vě vznikne větší množství těchto odpadů, např. při stěhování (kar-
tónové obaly), zařizování nové domácnosti (papírové a plastové 
obaly), vyklízení domácnosti (textil, oděvy) a je v množství větším, 
než je objem nádob ve veřejných stáních separačních kontejnerů,
nebezpečné odpady•  – domácí chemie (čistidla, barvy a ředidla, 
použité oleje, autokosmetika, provozní kapaliny do automobilů, 
lepidla, tmely, kyseliny a louhy, prostředky na ochranu rostlin proti 
škůdcům a chorobám rostlin, fotochemie) a nádoby od domácí 
chemie, tyto odpady obsahují látky nebezpečné pro životní pro-
středí nebo zdraví lidí, a proto nepatří do popelnice ani do veřej-
ných kontejnerů pro tříděné odpady,
objemný odpad (tj. odpad, který se vzhledem k rozměrům • 
nevejde do popelnice) – představte si pod tím vyřazený nábytek, 
koberce a jiné podlahové krytiny, dřevo, kočárky, sportovní potře-
by – např. lyže, sáňky,
rostlinný odpad (větve, tráva, zbytky rostlin ze zahrad nebo • 
domácností). 

Tyto odpady jsou ve sběrných dvorech přijímány bezplatně a jejich 
množství není omezeno množstvím, objemem ani četností použití 
sběrných dvorů. Při příjezdu do sběrného dvora se občan prokáže od-
padovou kartou, obsluha načte QR kód ze zadní strany karty do apli-
kace a k němu uvede, které odpady občan do sběrného dvora přivezl. 
Po těchto administrativních úkonech už může občan odpady vhodit 
do určených kontejnerů.

Do sběrného dvora je možné dovézt i stavební odpady a zeminu, ale 
ty jsou již zpoplatněny podle aktuálního ceníku, a proto musí být nej-
dříve zváženy, zaplaceny a pak vysypány na určené místo nebo do 
příslušného kontejneru. Jde především o odpad z rekonstrukcí nemo-
vitostí, roztříděný na jednotlivé druhy – beton, cihly, keramika nebo 
ve směsi, dřevěná okna a dveře. Sběrné dvory převezmou od občana 
i eternitovou střešní krytinu, ale ta musí být zabalena v utěsněných 
obalech nebo nádobách.
Ve sběrném dvoře je zpoplatněno i uložení nevytříděného objemné-
ho odpadu. To je např. směs odpadů z vyklízení bytu, sklepa, garáže, 
které musí být ve sběrném dvoře dotříděny.  
Sběrné dvory fungují i jako místa zpětného odběru výrobků s ukonče-
nou životností – elektrozařízení, baterií a akumulátorů. Jejich předání 
je vždy bezplatné. Občané dováží do sběrných dvorů elektrozařízení 
větších rozměrů – ledničky, mrazničky, sporáky, pračky a sušičky, te-
levize a monitory. Drobné elektrozařízení lze odevzdat v prodejnách 
elektro nebo vhodit do červených kontejnerů umístěných ve vybra-
ných spádových veřejných separačních stáních.
Provozní doba sběrných dvorů:

 Připravil odbor ŽP

Putovní výstava „Zodpovědná domácnost“  
v budově V Rámech

V přízemí a prvním patře budovy městského úřadu V Rámech je  
od 22. 2. do 30. 3. veřejnosti přístupná výstava „Zodpovědná domác-
nost“ na environmentální téma. Na panelech představujících běžné 
vybavení  kuchyně, koupelny a obývacího pokoje jsou uvedeny pří-
klady předcházení vzniku odpadů, opětovného použití, využívání vý-
robků s obsahem recyklátu a úspor energií a finančních prostředků 
v domácnosti. 
Výstavu lze navštívit po dobu otevíracích hodin úřadu.
Výstava je realizována ve spolupráci s Krajem Vysočina a autorizova-
nou obalovou společností EKO-KOM, a.s. v rámci realizace projektu 
Zdravé město a místní Agenda 21.

Termíny veřejných jednání výborů zastupitelstva města v měsíci březnu 2022

Jednání ZM se bude konat 11. 4. 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. 3. Výbor pro sociální a zdravotní problematiku 15.00 hod. MěÚ V Rámech
17. 3. Výbor pro životní prostředí 16.00 hod. MěÚ V Rámech
17. 3. Výbor pro cestovní ruch, média a kulturu 16.00 hod. MěÚ Havlíčkovo nám.
22. 3. Finanční výbor 15.30 hod. MěÚ V Rámech
23. 3. Výbor pro územní plán a rozvoj města 15.30 hod. MěÚ Havlíčkovo nám.

Technické služby Havlíčkův Brod
Reynkova ulice 2886
duben–září: po–pá 7–18, so 8–15
říjen–březen: po–pá 7–17, so 8–15 
tel. 569 427 670, 730 807 476
bezplatná linka: 800 183 549
e-mail: ts@tshb.cz
www.tshb.cz

HBH odpady s.r.o.
Havířská ulice 1124
po – pá 6 – 16, so 8 – 12 
tel.: 569 422 306
bezplatná linka: 800 260 200 
e-mail: ondrej@holesak.cz
www.holesak.cz
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Sport

Futsalisté vstoupili do druhé části sezóny
Havlíčkobrodští futsalisté rozehráli čtyřmi zápasy jarní část sezóny. 
V nich si připsali shodně dvě prohry a dvě výhry. Díky tomu, že se 
jim podařilo zvítězit se silnými soupeři, stále se drží na dostřel medai-
lovým příčkám. Střelecky se nejvíce dařilo Antonínu Plichtovi, který 
soupeřům nasázel ve čtyřech zápasech jedenáct branek.

Michal Prášek vloni bodoval ve čtyřech šampionátech
Sezóna 2021 byla pro havlíčkobrodského motocyklového závodníka 
Michala Práška úspěšná. „Bodovali jsme ve čtyřech šampionátech: 
Mezinárodním mistrovství ČR na motodromech, Mezinárodním Mis-
trovství republiky na přírodních okruzích – obě pod federací AČR, Me-
zinárodním Mistrovství ČR na přírodních okruzích pod federací CAMS 
a Evropském šampionátu Alpe Adria championship),“ popisuje Prášek, 
který ve všech šampionátech startoval v nejsilnější kubatuře Superbi-
ke v barvách týmu Roháč & Fejta motoracing. Všechny tři mezinárodní 
mistrovství se mu podařilo vyhrát a v Alpe Adrii skončil na druhém 
místě. V celosvětové sérii BMW Race Trophy skončil havlíčkobrodský 
závodník na celkovém pátém místě. 
Pro sezónu 2022 má obdobné plány jako v té minulé. „Pojedu všechny 
zmíněné šampionáty, ve kterých chci znovu bojovat o vítězství. Chtěl 
bych si také požádat o divokou kartu na závod Mistrovství světa Su-
perbiku, který se pojede na mosteckém motodromu. Přes zimu jsme 
s týmem hodně makali, abychom vylepšili motorku. Přes BMW se 
nám podařilo vyjednat závodní motor, který by měl mít o několik koní 
víc než ten, se kterým jsem závodil vloni,“ doplňuje Prášek, který už se 
těší na start sezóny.

Smolné vyřazení HB Ostrov z Evropského poháru
Neuvěřitelná smůla potkala stolní tenisty HB Ostrov Havlíčkův Brod 
v odvetném utkání čtvrtfinále Evropského poháru ve španělském 
Borges. Po domácím vítězství 3:2 byli úřadující čeští šampióni blízko 
největšímu úspěchu v historii klubu. Odveta však přinesla nevídané 
drama, které vstoupilo do historie. V Borges nakonec o postupu ne-
rozhodl samotný odvetný zápas. Domácí totiž vyhráli, stejně jako HB 
Ostrov o týden dříve, 3:2. Muselo se prodlužovat a poprvé v historii 

evropských pohárů o postupujícím týmu rozhodl tzv. „Zlatý zápas“. Na 
jeho konci byli šťastnější hráči španělského Borges, kteří se po více 
než čtyřech hodinách lÍtého boje radovali z postupu do semifinále 
Evropského poháru. I přes velké zklamání se HB Ostrov s pohárovou 
Evropou rozloučil se ctí.
Po smolném vyřazení se brodští stolní tenisté přeorientovali na ob-
hajobu mistrovského titulu v české extralize. V letošním kalendářním 
roce si vedou výborně, ještě ani jednou neklopýtli. V průběžné tabul-
ce se HB Ostrov po 14. kolech pohyboval mezi druhou a třetí příčkou.

Fotbalové jaro odstartuje derby se Žďárem
Fotbalisté FC Slovan vstoupí do jarní části divizní sezóny v sobotu 
26. března domácím zápasem se Žďárem nad Sázavou. Hrát se bude 
od 10.30 hod. na umělé trávě. Celkem je v jarní části sezóny čeká tři-
náct utkání. Zimní přestávku přečkal Slovan v polovině divizní tabulky 
skupiny D, s devatenácti body jim patřilo sedmé místo. 

Šermířka Anna Šimková stříbrná
Anna Šimková, žákyně ze sportovního šermu TJ Jiskra Havlíčkův Brod, 
se zúčastnila 29. ročníku Tuláčkova memoriálu. V kategorii juniorek 
se těsně nedostala do finálové osmičky a skončila na devátém místě. 
V kategorii kadetek se do finálové osmičky probojovala a nakonec ob-
sadila šesté místo.
Na konci ledna se účastnila 1. ročníku ceny Sovy v Praze v kategorii 
žákyň. V základních dvou skupinách okusila shodně po jedné poráž-
ce. Ve vyřazovacích eliminačních zápasech prohrála až ve finále a díky 
skvělému výkonu vybojovala druhé místo.

Hokejisté drží čtvrtou příčku
Čtyři vysoké prohry v řadě zaznamenali havlíčkobrodští hokejisté ve 
druhé polovině ledna. Vítězství si Bruslaři připsali až na začátku úno-
ra v dohrávce 29. kola s Řisuty (3:1), které porazili i o tři dny později 
(7:4). Následovala ale další vysoká prohra, tentokrát svěřenci trenéra 
Konečného podlehli na domácím ledě vedoucímu celku tabulky Tá-
boru (2:9). Po sedmatřiceti odehraných zápasech patřila Bruslařům 
se 49 body čtvrtá příčka druholigové tabulky skupiny Jih. 

V Brodě se slavilo 15. výročí založení  
České Federace Okinawa Karate a Kobudo 

V sobotu 22. ledna se v sále Staré radnice konalo slavnostní setkání 
u příležitosti 15 let od založení České Federace Okinawa Karate a Ko-
budo. Jejím zakladatelem je předseda, hlavní instruktor a neúnavný 
lídr Jan Kopecký. Česká federace je součástí mezinárodní organizace 
World Osku-kai Okinawa Shorin-ryu Karate Kobudo federation vede-
né okinawským velmistrem Kenyu Chinenem. Hosté se mohli sezná-
mit s historií a vývojem tohoto bojového umění, které vzniklo na Oki-
nawě. Nechyběl ani výčet úspěchů české reprezentace na světových 
šampionátech i představení plánů do dalších let. V rámci doprovod-
ného programu se konaly společné tréninky členů oddílů a výměna 
cenných zkušeností.
Akce se zúčastnil i starosta Jan Tecl, který ocenil činnost organizace 
a vyzdvihl sportovních úspěchy. V závěru byli oceněni hosté a členo-
vé organizace. Zvláštní ocenění bylo uděleno zakladateli a stávajícímu 
předsedovi Janu Kopeckému.

 Stránku připravil Ondřej Rázl
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Veronika Pavlasová

„Koledníkem Tříkrálové sbírky může být kdoko-
li, sbírka je o milých setkáních,“ říká její koor-
dinátorka. 
Veronika Pavlasová je koordinátorkou Tříkrálové 
sbírky. Tu pořádá Charita České republiky. V rámci 
Oblastní charity Havlíčkův Brod vynesla sbírka v le-
tošním roce 2 516 366 Kč. Její zorganizování přitom 
není vůbec snadné. Stojí za ní stovky hodin práce 
a koordinace velkého množství dobrovolníků, kteří 
se na ní podílejí.
Sbírka probíhá v lednu, nicméně přípravy na ni 
zaberou v podstatě celý rok. „Například pozor-
nosti  pro dárce objednáváme už v únoru, nejdéle 
v březnu,“ říká paní Pavlasová. Každý, kdo do kasič-
ky přispěje, dostane cukřík a kapesní kalendářík. 
A právě tyto dárky se musí objednat s předsti hem. 
„Cukříky nám plní pracovníci chráněné dílny. Na 
kalendářících jsou moti vy spojené s Tříkrálovou 
sbírkou a ty přímo pro naši diecézi navrhuje každý 
rok stejná umělkyně,“ vysvětluje Veronika Pavlaso-
vá. Již na začátku roku také musí koordinátor mys-
let na to, zdali není potřeba objednat nové kasičky 
pro sbírku následující.
S kasičkami chodí dobrovolníci, letos jich bylo 
v rámci havlíčkobrodské oblastní charity okolo 
1 300. „Koledníkem se může stát kdokoliv, kdo má 
zájem, nemáme žádná omezení. Pouze vedoucímu 
skupinky musí být alespoň patnáct let,“ uvádí paní 
Pavlasová. Shánět dobrovolníky není vždy snadné. 
Na malých vesnicích se ke koledování často hlásí 
ty samé skupinky dětí  a koledování se tu navíc 
mnohdy dědí z generace na generaci. Ve větších 
městech je situace více proměnlivá a někdy bývá 
problém dostatek dobrovolníků sehnat. Činnost 
je dobrovolnická, nicméně děti  s prázdnou ne-
odchází: „Od charity koledníci dostanou nějakou 
drobnost, například šátek nebo klíčenku. A lidé pro 
ně mají doma obvykle nachystány sladkosti . Děti  
říkají, že si na Tři krále vykoledují víc, než dostávají 
třeba k Mikuláši,“ směje se Veronika. Kostýmy si 
koledníci mohou sehnat sami, ale pro ty, kteří je 
nemají, má charita pláště k zapůjčení.
Výtěžek sbírky putuje každý rok jinam. „Každá cha-
rita si již v létě určí, jaké služby ze sbírky podpoří. 
Na Havlíčkobrodsku letos peníze poputují napří-

klad na podporu domácí hospicové péče nebo 
nízkoprahových center pro děti  a mládež. Veškeré 
záměry najdou lidé na charitních webových strán-
kách i na propagačních letáčcích, které koledníci 
rozdávají.“ Na webových stránkách je také dopo-
drobna uvedeno, kolik se do kasiček vybralo a lidé 
si tam mohou prohlédnout, jakou částku vykole-
dovali koledníci přímo v jejich městě či vesnici. 
Může se stát, že koledníci nezasti hnou doma 
všechny ty, kteří by rádi na pomoc potřebným 
přispěli. V tom případě je možnost darovat po-
mocí QR platby, formou daru na účet nebo do 
stati cké kasičky. Ty se nacházejí na různých veřej-
ných místech. Jedna z nich tradičně bývá umís-
těna i v Turisti ckém informačním centru města 
Havlíčkův Brod. 
A co je pro paní Pavlasovou největší odměnou? 
„Vybrané peníze jsou samozřejmě moc důležité, 
protože díky nim můžeme pomáhat potřebným. 
Ale pro mě je nejkrásnější, když vidím, že si kole-
dování všichni užili a bavili se u toho. Sbírka je pro 
mě hlavně o příjemně stráveném času a milých 
setkáních.“

Veronika Pavlasová není v Oblastní charitě Havlíč-
kův Brod žádným nováčkem. Pracovala zde i jako 
koordinátorka dobrovolníků nebo pracovnice 
Osobní asistence. Zrovna podpora osobní asisten-
ce vyšla tento rok ve Veřejném fóru města Hav-
líčkův Brod jako jedna 
z priorit občanů pro ná-
sledující období. „Osob-
ní asistence pomáhá 
těm, kteří se o sebe již 
nemohou plnohodnot-
ně postarat, ale chtě-
jí zůstat v domácím 
prostředí. Pomáháme 
jak těm, kteří nemají 
nikoho, kdo by se o ně 
postaral, tak těm, o kte-
ré pečuje rodina, ale 
vzhledem k pracovním 
a dalším povinnostem 
nemohou být se svým 
blízkým celý den a uví-
tají odlehčení, které jim 
přítomnost asistenta 
poskytne.“ Asisten-
ti  pomáhají klientům 
s úklidem, vařením, či 
hygienou, zajišťují náku-
py, ale i akti vní trávení 
volného času například 
v podobě luštění křížo-
vek, společného pečení 
štrůdlu nebo prostě jen 
obyčejného popoví-
dání. „Osobní asistent 
je zkrátka taková pro-
dloužená ruka toho 
člověka,“ usmívá se 

paní Pavlasová. Asistenti  a asistentky nepečují jen 
o seniory, ale i o lidi s mentálním či fyzickým hendi-
kepem. Práce to není vždy snadná, ale má mnoho 
světlých momentů. „Velkou radostí  jsou třeba spo-
lečné procházky. Mnohdy máme klienty, kteří se 
kvůli různým zdravotním omezením ven sami ne-
dostanou, a když se nám podaří najít cestu, jak na 
to a po dlouhé době, kdy byli pouze doma, se jde-
me společně projít, tak pak máme pocit z oprav-
du dobře odvedené práce. Ta radost v jejich očích 
je k nezaplacení.“ I tak se ovšem může stát, že se 
nakupí náročné okamžiky. Proto je velmi důležitá 
psychohygiena. Pracovníci své starosti  řeší v týmu 
svých kolegů a velkou pomocí jsou i supervize. „Ale 
není to ten druh práce, kdy člověk za sebou zavře 
dveře a nenosí si ji domů. Pokud to chcete dělat, 
musíte prostě počítat s tí m, že občas bude myšlen-
kami v práci i ve volném čase. Ale i tak to rozhodně 
stojí za to,“ uzavírá Veronika Pavlasová.

 Tereza Exnerová
 

Základní škola Havlíčkův Brod, V Sadech 560 

Srdečně Vás zveme na  

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ, 
který se koná 

 v úterý 22. 3. 2022  

 od 8.10 do 17.00 hodin 

 

 

 

 

 

 

 

Bližší informace ke dni otevřených dveří i k zápisu 
naleznete na www.zssady.cz 

 

 

Všichni se na Vás moc těšíme! 

Na co se můžete těšit? 

- kurz předškoláka aneb zápis nanečisto 

- ukázkové hodiny na I. stupni 

- keramická dílna pro rodiče a děti 

- práce ve školní družině a v přípravné třídě 

- stavíme z Merkuru a dalších robotických stavebnic 

- virtuální realita v praxi (speciální programy a 3D brýle) 
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Slovo zastupitele
V poslední době se setkávám stále 
více se svými vrstevníky, kteří se 
po studiu vysoké školy nebo krát-
ké praxi ve větších městech chtějí 
vrátit zpět do Brodu. Pořídit si ve 
větším městě dům nebo byt je to-
tiž při dnešní vyšponované ceně 
nemovitostí pro mladé lidi téměř 
nemožné.
V Brodě pak často bohužel při hle-
dání nemovitosti také narazí – sta-
vebních pozemků i bytů na prodej 
je jako šafránu. Byl bych rád, kdyby 
město dokázalo pomoci a na svých 
pozemcích začalo připravovat par-
cely. V nejbližších letech by měly 
vzniknout na tři desítky stavebních 
parcel v lokalitě na Na Nebi v Reyn-

kově ulici. Do budoucna má pak 
město v plánu přípravu pozem-
ků nad Psychiatrickou nemocnicí 
Havlíčkův Brod. Nebude to hned, 
ale těší mne, že v blízké budouc-
nosti snad budeme moci zájemce 
o bydlení v Brodě uspokojit. 
Nejsou to ale jen pozemky, v čem 
má Brod potenciál a co může „no-
vým občanům“ nabídnout. Rodiny 
s dětmi ocení příjemné prostředí 
mateřských a základních škol i po-
měrně širokou nabídku volnočaso-
vých aktivit. Město také podporuje 
aktivní sportovní a kulturní spolky, 
spravuje vnitřní i venkovní sporto-
viště. Je to i celá řada služeb, které 
město pro své občany zajišťuje – 

MHD počínaje a svozem odpadů 
konče. 
Úkolem města a samosprávy je, 
aby vše fungovalo, odpovídalo 
současným trendům a požadav-
kům, aby byli občané spokojeni 
a dobře se jim žilo. Jsou nutné in-
vestice, modernizace a rozšíření. 
Je to nekončící koloběh, který ale 
zaručí to, že lidé naše město ne-
budou opouštět, ale budou v něm 
žít, podporovat místní firmy a pod-
nikatele. 
Věřím, že se nám to v Brodě bude 
dařit a že se nám i nadále bude 
společně dobře žít!
 Ondřej Rázl
 KDU-ČSL

Kriminalita se na Vysočině loni snížila
Objasněnost v Kraji Vysočina přesáhla v loňském roce 61,7 %
V Kraji Vysočina v loňském roce policisté vyšetřovali celkem 4 374 trestných činů, 
což je ve srovnání s rokem předchozím o 461 trestných činů méně. Meziročně jde 
o pokles nápadu trestné činnosti o 9,53 %. Loni se podařilo v našem kraji objasnit 
2 697 trestných činů a objasněnost tak dosáhla 61,6 %. V loňském roce se poli-
cistům dodatečně podařilo objasnit dalších 400 trestných činů. Jde o případy, kte-
ré se staly v předchozích letech. Celkově se tedy loni podařilo policistům objasnit 
3 097 trestných činů, za jejichž spáchání bylo stíháno 2 489 osob. Pachatelé loni 
svých jednáním způsobili celkovou škodu ve výši 1 744 113 000 Kč.
Na snížení nápadu trestné činnosti měla v loňském roce na území našeho kraje vliv 
řada několika faktorů. Mezi ty nejzásadnější patřila mimořádná a krizová opatře-
ní a opakovaně vyhlašovaný nouzový stav, který souvisel s výskytem onemocnění 
COVID-19. Loni na jaře se úplným uzavřením okresů výrazně omezila jinak běžná 
mobilita osob v České republice a svůj vliv sehrálo bezesporu také výrazné omezení 
vstupu občanů ostatních zemí do České republiky. 
K mírnému snížení došlo v oblasti násilné kriminality. Loni jsme registrovali v kraji 
475 násilných trestných činů, což bylo o 31 méně než v roce 2020 – vyjádřeno pro-
centy jde o pokles o 6,1 %. Kriminalistům se podařilo objasnit 375 násilných skut-
ků a objasněnost tak dosáhla 78,9 %. V průběhu loňského roku jsme na Vysočině 
prověřovali a vyšetřovali celkem šest zločinů vraždy nebo pokusů vraždy a všechny 
případy se kriminalistům podařilo objasnit. 
Za pozitivní jev lze považovat mírný – desetiprocentní – pokles nápadu trestných 
činů loupeže. Loni jsme na Vysočině prověřovali 27 případů loupeží, což bylo o tři 
méně než v roce 2020. Celkem 20 případů loupeží se podařilo objasnit, což před-
stavuje objasněnost ve výši 74,1 %. 
Pokles v počtu případů jsme loni zaznamenali u trestných činů úmyslného ublížení 
na zdraví. Loni jsme vyšetřovali 211 případů, což je o 16 případů méně než v roce 
2020 – vyjádřeno procenty činí pokles sedm procent. Objasněnost tohoto druhu 
trestné činnosti přesáhla hranici 80 %. 
V loňském roce došlo na Vysočině k nárůstu počtu trestných činů v oblasti mrav-
nostní kriminality, a to o 13 %. Loni jsme vyšetřovali 139 případů mravnostních 
trestných činů a 92 z nich se podařilo objasnit, když objasněnost toho druhu trest-
né činnosti dosáhla 66,2 %. Za trestné činy v oblasti mravnostní kriminality jsme 
loni stíhali 84 osob. Ze 139 skutků na úseku mravnostní kriminality jich 19 bylo 
kvalifikováno jako trestný čin znásilnění (celkem 12 případů kriminalisté objasni-
li) a dalších 41 případů bylo kvalifikováno jako trestný čin pohlavního zneužívání 
(celkem 26 případů kriminalisté objasnili). K tomuto druhu trestné činnosti dochází 
nejčastěji mezi osobami stejného nebo přibližně stejného věku, které jsou mladší 
patnácti let. 
Na území Kraje Vysočina došlo loni k mírnému poklesu nápadu trestné činnosti 
v oblasti majetkové trestné činnosti, a to o 6,6 %, kdy na tomto meziročním po-
klesu o 111 případů se právě svým vlivem nejmarkantněji podílely výše zmíněné 
restrikce a opatření v souvislosti s výskytem onemocnění COVID-19 a změny ve výši 
škod v rámci novely trestních předpisů. Loni jsme prověřovali celkem 1 575 trest-
ných činů v oblasti majetkové činnosti a 559 skutků se podařilo objasnit, což před-
stavuje objasněnost na úrovni 35,49 %, což je v rámci celé České republiky uspo-
kojivý výsledek.
Na úseku drogové kriminality loni policisté v našem kraji vyšetřovali 176 trestných 
činů, což bylo ve srovnání s rokem předchozím o 57 skutků méně než v roce 2020. 
Objasněnost u tohoto druhu trestné činnosti přesáhla loni hranici 85,7 %. V tomto 
případě se jedná dlouhodobě o velice pozitivní jev, neboť drogová trestná činnost 

patří mezi latentní kriminalitu a policisté pachatele odhalují na základě vlastních 
operativních poznatků. 
K poklesu nápadu trestné činnosti došlo v roce 2021 v Kraji Vysočina i v oblasti 
hospodářské trestné činnosti. Kriminalisté loni vyšetřovali celkem 425 trestných 
činů, což je o 199 méně než za rok 2020. Vyjádřeno procenty tento pokles činil 
téměř 32 %. Objasněnost se u tohoto druhu trestné činnosti pohybuje pod hranicí 
50 procent. U hospodářských trestných činů kriminalisté nejčastěji vyšetřovali hos-
podářské podvody (151 trestných činů), dále úvěrové podvody (62 trestných činů), 
a také daňovou trestnou činnost (47 skutků).
Velkým problémem v našem kraji jsou stále recidivisté, kteří loni spáchali 
1 093 trestných činů, což v procentech představuje podíl téměř 25 procent na cel-
kové kriminalitě v našem kraji. Recidivisté mají na svědomí 141 násilných trestných 
činů, 292 majetkových trestných činů a devět mravnostních trestných činů.
Děti ve věku do 18 let spáchaly loni v našem kraji celkem 126 trestných činů a po-
dílejí se 2,9 % na nápadu celkové kriminality. Z tohoto počtu se ve 30 případech 
jednalo o násilnou trestnou činnost, ve 26 případech o mravnostní trestnou činnost 
a ve 42 případech o majetkovou trestnou činnost. Děti ve věku do 14 let spáchaly 
loni celkem 44 trestných činů a podílejí se v Kraji Vysočina jedním procentem na 
nápadu celkové kriminality. Z tohoto počtu se v deseti případech jednalo o násil-
nou trestnou činnost, ve 14 případech o mravnostní trestnou činnost, v devíti pří-
padech o majetkovou trestnou činnost. Na loňské trestné činnosti se podílely také 
ženy, které se dopustily 382 trestných činů, když v 58 případech se jednalo o ma-
jetkovou trestnou činnost, ve 31 případech o násilnou trestnou činnost a v šesti 
případech o mravnostní trestnou činnost.
Loni se trestných činů v našem kraji dopouštěli také cizinci, kteří mají na svědomí 
celkem 228 trestných činů, což je o 35 méně než v roce 2020, vyjádřeno procenty 
se jednalo o pokles o 13,3 %. Trestně stíháno bylo 222 cizích státních příslušníků, 
což představuje podíl ve výši 8,9 % na počtu všech stíhaných pachatelů. Nejčastěji 
se trestné činnosti dopouštěli státní příslušníci Slovenské republiky a Ukrajiny.

 Dana Čírtková
 Krajské ředitelství policie Kraje Vysočina

Nápad trestné činnosti v Kraji Vysočina za období od 1. ledna do 31. prosince
2017 2018 2019 2020 2021

Počet trestných činů 5 459 5 312 5 538 4 835 4 374
Objasněno 3 342 3 152 3 470 3 103 2 697
% objasněnosti 61,22 59,34 62,7 64,2 61,65
Objasněno dodatečně 415 384 409 403 400
Objasněno celkem 3 757 3 536 3 879 3 506 3 097

Srovnání nápadu trestné činnosti na jednotlivých územních odborech Krajského ře-
ditelství policie Kraje Vysočina za období od 1. ledna do 31. prosince 2021

Jihlava Třebíč Žďár n. S. H. Brod Pelhřimov
Počet trestných činů 1 245 794 736 898 701
Objasněno 692 512 453 566 474
% objasněnosti 55,6 64,5 61,5 63,0 67,6
Objasněno dodatečně 110 85 73 73 59
Objasněno celkem 802 597 526 639 533
Počet stíhaných osob 660 569 458 453 392

Pro naše bezpečí
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Městské divadlo a kino se oblékne do nového kabátu
V letošním roce plánuje Městské divadlo a kino Ostrov (MDKO) kompletní re-
konstrukci toalet pro veřejnost v přízemí a prvním patře. Před koncem roku jsme 
vyhlásili výběrové řízení na dodavatele; v současnosti jednáme s firmou o kon-
krétních termínech a podmínkách. Vzhledem k rozsahu stavby předpokládáme, 
že bude nutné uzavření provozu po dobu dvou měsíců. Přesné datum zveřej-
níme v příštím čísle Havlíčkobrodských listů. V průběhu rekonstrukce dojde ke 
kompletní výměně obkladů a  dlažeb, sanitární techniky i zařizovacích předmětů. 
Co je podstatné, zvýší se kapacita dámských toalet na dvojnásobek, ze stávají-
cích čtyř na osm kabinek ve dvou patrech. Nově vzniknou i dvě menší úklidové 
místnosti. Vstupní dveře jsou navrženy ve stejném stylu jako nově instalované 
dveře do promítacího a divadelního sálu, skládané z barevných ploch. Autorem 
projektu je brodský rodák, architekt David Hromada. Přípravné práce, spočívají-
cí v rozšíření plochy horního předsálí, přestropení schodišť a vybourání nových 
vstupů na toalety, byly provedeny v loňském roce. Na vlastní rekonstrukci se 
však následně nepodařilo vysoutěžit dodavatele; většina firem měla kapacitu 
plnou. Proto se soutěž nyní opakovala. Nejvýhodnější nabídka na práce činila 
3 mil. Kč. Náklady jsou kryté schváleným rozpočtem města, které poskytuje 
MDKO investiční dotaci. 
Spolu s toaletami počítáme i s opravou čelní fasády budovy MDKO. Loni jsme 
ve spolupráci se SPŠS odbourali keramický obklad, který fasádu uzavíral a vlhko 
ze sklepních prostor stoupalo vysoko do stěn. Základy budovy jsou staré, zalo-
žené poblíž řeky, s vlhkostí se potýkáme trvale. Proto došlo k obnažení zdiva, 
aby částečně proschlo. Fasádu chceme letos opravit a natřít. Do budoucna se 
počítá s celkovým zateplením budovy, výměnou oken a dalšími úpravami; teď 
ale považujeme za nezbytné vylepšit vnější vzhled této kulturní instituce, který 
už to nutně potřebuje. 
 Tomáš Hermann
 jednatel Městského divadla a kina Ostrov s.r.o. 

Viktor Stocker získal prestižní ocenění pro mladé skladatele
Dvanáctiletý Viktor Stocker ze ZUŠ J. V. Stamice Havlíčkův Brod si již, díky řadě 
ocenění z mezinárodních soutěží, vybudoval renomé jako špičkový akordeonista 
nejen u nás, ale i za hranicemi České republiky. Nyní si však na své konto připsal 
i první skladatelský úspěch. Vlastní tvorbě se přitom věnuje pouze okrajově vedle 
hry na akordeon pod vedením své paní učitelky Markéty Laštovičkové. 
Na začátku letošního roku 2022 Viktor odeslal svou dramaticky laděnou skladbu 
pro akordeon, kterou nazval Vichřice, do německé soutěže Jugend komponiert. 
Jedná se o největší a nejprestižnější německou soutěž pro mladé skladatele ve 
věku 12-22 let. Tříčlenná porota složená z renomovaných skladatelů v letošním 
ročníku hodnotila téměř 200 sólových i komorních skladeb pro libovolné ná-
strojové obsazení či zpěv. Velkým překvapením byl pro mladého akordeonistu 
výsledek celé soutěže. V obrovské konkurenci Viktor získal nejvyšší možné oce-
nění ve své věkové kategorii, stal se zároveň nejmladším oceněným skladatelem 
celé soutěže a obdržel pozvání a stipendium na skladatelskou dílnu do Německa. 
V rámci týdenního pobytu na zámku Weikersheim tak bude mít letos v dubnu pří-
ležitost natočit oceněnou skladbu na CD a také vystoupí na slavnostním koncertě 
pro laureáty této soutěže.
Viktoru Stockerovi blahopřeji k vynikajícímu úspěchu ve skladatelské soutěži a dě-
kuji mu za reprezentaci školy na mezinárodní úrovni, velké poděkování za tvůrčí 
práci patří také paní učitelce Markétě Laštovičkové. 
 Jindřich Macek, ředitel ZUŠ
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Vedení města zná výsledky veřejného fóra

Město Havlíčkův Brod v rámci projektu Zdravé město a místní Agenda 
21 spolupracuje s veřejností na rozvoji města prostřednictvím různých 
setkání. Jednou z již tradičních metod kromě kulatých stolů je tzv. ve-
řejné projednání – veřejné fórum, které je zaměřené na společnou 
diskuzi o tématech, která veřejnost vnímá jako potřebná a navrhuje 
se jimi zabývat a řešit je. 
Veřejné Fórum proběhlo 3. 11. 2021 v sále Klubu OKO a výsledkem 
diskuse bylo určení priorit a námětů, které trápí obyvatele města 
a navrhují tyto náměty zařadit pro řešení na následující období. 
Všechny priority, o kterých přítomní v sále hlasovali, byly zařazeny 
do ankety. Ta nakonec ověřila, zda je stejně vnímá i široká veřejnost.  
On-line anketa byla zveřejněna na webu města www.muhb.cz do 
15. 12. 2021 a zúčastnilo se jí 923 respondentů.  Následně byly všech-
ny výsledky sečteny a zpracovány. Konečným výstupem jsou ověřené 
priority rozvoje města Havlíčkův Brod.
Celkem se veřejnou anketou ověřilo  9 priorit z 12  definovaných na 
veřejném Fóru dne 3. 11. 2021.

Na veřejném Fóru 2021 byla také možnost hlasovat o finanční podpo-
ře projektu neziskové organizace, který bude realizován v roce 2022. 
Vítězný projekt Oblastního spolku ČČK Havlíčkův Brod – osvětová 
kampaň „Světový den nevidomých“ bude podpořen mimo grantový 
systém města Havlíčkův Brod.

Komplexní výsledky byly předloženy radě města, která stanoví odpo-
vědným osobám úkoly, aby byly priority řešeny, a odsouhlasí zařadit 
některé významné projekty do rozpočtu města – jejich projektovou 
přípravu a dle možností a časové a finanční náročnosti i realizaci.
Novinkou Veřejného fóra 2021 byla pocitová mapa. Jedná se o mo-
derní nástroj pro získávání zpětné vazby od občanů města. Mapa je 
přehledná, pro občany snadno pochopitelná a pro vedení města  dob-
ře využitelná jako podklad pro plánování investičních akcí, přípravu 
koncepcí či strategií atd. Data do pocitové mapy byly sbírány živě pří-
mo na veřejném Fóru a následně byla spuštěna On-line forma. Pro 
veřejnost byla k dispozici do 15. 12. 2021. 
 Marie Kudrnová
 koordinátorka projektu Zdravé město a místní Agenda 21

Priority města Havlíčkův Brod ověřené veřejnou anketou
Rekonstrukce půdních prostor na Základní škole V Sadech
Rekonstrukce budovy bývalé obchodní akademie pro účely školství
Bezpečnost dětí na dětském hřišti u Billy + cyklostezka
Pokračování revitalizace parku Budoucnost
Rozšíření pečovatelské služby + osobní asistence
Komplexní rekonstrukce veřejného prostranství – Výšina
Vybudování chodníků a veřejného osvětlení – ulice Rozkošská
Kompostárna ve městě Havlíčkův Brod
Nepořádek na Plovárenské – zajištění dohledu

Výsledky pocitové mapy jsou zveřejněny na www stránkách města Havlíčkův Brod 
https://pocitovamapa.nszm.cz/havlickuv-brod-2021/nahled
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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

Inzerce
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Vysočina láká lyžaře do svých středisek za snížené ceny 
Zvýhodněná cena za lyžování ve vybraných zimních střediscích na 
Vysočině platí až do konce března. Jde o podporu Vysočina Tourism, 
která má přilákat milovníky zimního sportu na zasněžené kopce. Za 
snížené ceny si zájemci mohou zalyžovat v pěti areálech. Na turistic-
kém portálu Vysočina.eu najdou zájemci slevový voucher, který jim 
po zaregistrování přijde zdarma e-mailem. Voucher si vytisknou, při 
návštěvě některého z uvedených areálu předloží na pokladně, a získají 
desetiprocentní slevu na skipas. Voucher je platný do 30. března a je 
možné o něj zažádat opakovaně. 
Skiareály, kde můžete uplatnit slevu za lyžování: Harusův kopec, Luka 
nad Jihlavou, Svratka, Jimramov a Křemešník.
 Více info na www.vysocina.eu

Kraj Vysočina má jezdecké stezky v mapách jako první z krajů
Vysočina má 864 kilometrů dlouhou síť turistických stezek pro jezdce 
na koni. Investorem vybudování krajské sítě hipotras byla organizace 
Vysočina Tourism. Nyní stezky křižují celý kraj a jejich síť je nově za-
nesena do mapového portálu Mapy.cz. Stačí do vyhledávacího pole 
zadat „jezdecké stezky“ a síť stezek na Vysočině se objeví jako jeden 
objekt. Hlavní trasy mají své body zájmu a lze je zobrazit jednotlivě 
s propojením na detailnější popis.

Síť hipostezek je rozsáhlá a velmi dobře značená. Každoročně pro-
cházely kontrolou dvousetkilometrové úseky a obnovu jejich značení 
financoval Vysočina Tourism. Ač tuto činnost v současné době kom-
plikuje kůrovcová kalamita spojená s kácením stromů, což se netýká 
jen jezdeckých stezek, bude turistické značení stále udržováno. Turisté 
v posledních letech čím dál víc vyhledávají pobyt v přírodě, klid, poho-
du, ale i netradiční zážitky a jízda na koni splňuje vše.
Hipostezky Vysočiny tvoří dvě červené páteřní stezky z jihu na sever, 
které propojují Třebíčsko se Žďárskem a Jihlavsko s Havlíčkobrod-
skem až do Pardubického kraje. Modrá stezka propojuje Třebíčsko 
s Jihlavskem až do Jihočeského kraje. Zelené a žluté jsou propojky  
hlavních tras.
Na jezdeckých stezkách Vysočiny jsou zhruba po dvaceti až třiceti kilo-
metrech rozmístěné jezdecké stanice, které jezdcům na koni poskyt-
nou ubytování i ustájení koně. Více než čtyři desítky z nich nabízejí 
rekreační ježdění. To znamená, že provozovatelé turistům půjčí koně 
a vezmou je na vyjížďku, povozí děti v ohradě, na mnoha místech na-
bízejí i základní jezdecký výcvik, jízdu v kočáře taženém koňmi a mno-
hé další aktivity. 
Mapu jezdeckých stezek a jezdecké stanice na Vysočině najdete 
v turistické publikaci Vysočinou na koni, která je dostupná zdarma  
na e-shopu, a také na turistickém portále Vysočina.eu.

Vysočina chystá týden sportu zdarma
Kraj Vysočina chce pod názvem Vysočina v pohybu v termínu 25. dub-
na až 1. května veřejnosti otevřít co nejvíce sportovišť tak, aby měli 
lidé možnost si přijít zacvičit, zaplavat, zahrát volebal, basket, vylézt 
na horolezeckou stěnu. Nevynechá ani cvičení pro seniory nebo atrak-
tivní nábor do sportovních klubů spojený s programem, to vše zcela 
zdarma. Do celokrajské aktivity se zapojí zařízení s minimální kapa-
citou 20 sportujících v jedné chvíli, které je dostupné na Vysočině 
a nabídne ve výše uvedeném termínu minimálně pět volných hodin 
sportu zdarma rozprostřených do stanovených časových pásem. Dů-
ležitá je registrace spolupracujících sportovišť na stránkách www.vy-
socinavpohybu.cz.  Kraj Vysočina připraví speciální webové stránky, 
kde bude moci veřejnost na jednom místě najít všechny nabídnuté 
aktivity ve svém okolí doplněné o informace o sportovišti. 
 Více informací na www.vysocinavpohybu.cz

Každé pondělí vychází nový díl Podcastů Kraje Vysočina
Na začátku října loňského roku spatřil světlo světa vůbec první Pod-
cast Kraje Vysočina a jeho hostem byl bývalý nadějný tenista a nyní 
trenér Jakub Filipský, kterého však ve slibné kariéře zastavila četná 
zranění. Od té doby už vzniklo dalších 16 dílů podcastů a jejich auto-
ři středoškoláci Klára Zámková a David Vařílek si k mikrofonu pozvali 
další zajímavé hosty, kteří se na Vysočině narodili nebo s ní spojili svůj 
profesní a osobní život. Nové Podcasty Kraje Vysočina si můžete po-
slechnout pravidelně každé pondělí přes odkaz na webových strán-
kách kraje nebo přímo v aplikaci Anchor.
 www.kr-vysocina.cz
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Společenská rubrika, křížovka

Brodská miminka narozená  
od 15. 1. do 14. 2. 2022

• 15. 1. Hovorková Patricie, Malá Beáta • 26. 1. 
Krajíček Eduard • 27. 1. Jandíková Vanessa • 28. 1. 
Pecnová Malvína, Perliková Vilemína • 1. 2.  Vacíková 
Tereza • 4. 2. Fialová Anna • 6. 2. Průšová Eliška  
• 7. 2. Makovský Theodor • 8. 2. Pidimová Marie  
• 10. 2.  Klementová Anna • 12. 2. Málková Rozálie  
• 14. 2. Neubauer Richard

Sňatky konané v měsíci lednu 2022
(snoubenci, kteří dali souhlas se zveřejněním)

22. 1. 2022
David Kubát, HB-Jilemník – Eva Jelenová, Rozsochatec
Jaroslav Poživil, Veselý Žďár – Olga Zadinová, HB
Celkem se konaly 3 sňatky.

Děti učil kreslit ilustrátor Velický
V říjnu a listopadu měli žáci 5. A na ZŠ Wol-
kerova možnost učit se v hodinách výtvarné 
výchovy pod vedením Vojtěcha Velického, 
ilustrátora knih Miss Blanka 3. A a Komiksová 
Kytice. Zároveň pan Velický pravidelně svými 
ilustracemi oživuje týdeník Hrot.
Děti si hodiny užily i díky přátelské atmosféře, 
kterou ilustrátor při předávání svých zkuše-
ností vytvořil. 
Po této průpravě jsme s dětmi připravili kres-
lené pohádky podle ilustrátorky Heleny Zmat-
líkové pro žáky 1. B. a ti nám za odměnu před-
vedli, jak umí číst. 
 Jana Doležalová
 ZŠ a MŠ Wolkerova

Nemocnice využívá nové moderní  
přístroje

Nová hybridní gama kamera na oddělení nuk-
leární medicíny umožňující celotělové SPECT/
CT vyšetření je špičkovým modelem, který od 
loňského roku využívají lékaři brodské nemoc-
nice. Kromě gama kamery nemocnice inves-
tovala v roce 2021 i do dalších zdravotnických 
přístrojů pro diagnostiku. Například oddělení 
radiodiagnostické má nový skiaskopicko-skia-
grafický komplet za 8,2 milionu Kč či výkonný 
analyzátor PCR testů za 900 tis. Kč.

V tajence je německé přísloví: „Pomáhá-li...“. Dokončení v tajence.

Správné znění tajenky z čísla 2/2022: Když všichni mluví, nikdo neslyší.
Správnou odpověď z 39 došlých vylosoval starosta Jan Tecl.
Výhercem se stává Jan Betlach.
Znění tajenky posílejte na e-mail hblisty@muhb.cz, nebo odevzdejte do 13. dne v měsíci do boxu Havlíčkobrodské listy na podatelně MěÚ, Havlíčkovo nám. 57, 580 61 Havlíč-
kův Brod. Výherce z minulého čísla vždy zveřejňujeme v HB listech. Pro vylosovaného výherce je připravena drobná odměna k vyzvednutí na Turistickém informačním centru, 
Havlíčkovo nám. 57 v pracovních dnech v 9–17 hodin. 
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Inzerce

Kontaktujte nás na:

well2@re-max.cz

Well
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Inzerce

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

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

Kontakt:
iveta.slavikova@hranipex.com

+420 606 606 762

www.hranipex.cz

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

Vyhlížíte dobrou práci?

A5 0801_v3.indd   1 18.10.2021   19:03
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Stabilní, moderní a dynamicky se 
rozvíjející firma hledá nové kolegy: 

PŘIJĎTE SE K NÁM NEZÁVAZNĚ PODÍVAT  
 

 Obsluha CNC obráběcího centra 
 Nástrojař 
 Mistr v nástrojárně 

 
POCTIVĚ VÁS ZAŠKOLÍME A NABLÍZKU VÁM VŽDY BUDE PŘIDĚLENÝ ZKUŠENÝ KOLEGA. 

     Co Vám můžeme nabídnout: 
 pravidelné informování o výsledcích a 

plánech na další období, pravidelná 
hodnotící zpětná vazba od nadřízeného, 
podpora oboustranné komunikace 

 docházkový bonus 10800 Kč ročně 
 příspěvek na důchodové připojištění 
 dotované závodní stravování 
 5 týdnů dovolené 

 věrnostní odměny, zajímavé stabilizační 
odměny 2x za rok, rychlé motivační 
odměny 

 příspěvek na sport a péči o zdraví 
 výhodné tel. tarify pro zaměstnance a jejich 

rodinné příslušníky 
 firemní turistické akce, cyklovýlety 
 spolupráce s odbory a další….

Mobil: +420 778 979 798 - Ing. Ladislav Mareš, email: mares@chss.cz 
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Od každého trochu

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:  
stredisko.hb@fokusvysocina.cz, www.fokusvysocina.cz. 
Centrum duševního zdraví, komunitní tým, tým pod-
pory v zaměstnávání, 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

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

Family Point
2. 3. 16.30 – Zdravá špajzka s Ilonou Krčálovou, Family 
Point, Horní 197, Havlíčkův Brod, 
7.–9. 3. 9.00–16.00 – SWAP-SHOP – Bleší trh výměnou 
16. 3. 15.30 – Logopedická péče a kdy ji vyhledat – 
Mgr. Petra Ferenczová
21. 3. 9.00–16.00 – Workshop: Jarní dekorace 
4. 3., 11. 3., 18. 3. a 25. 3. 8.00–12.30 – Poradna

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

Moudrost pochopení
Dita Doleželová, Na Spravedlnosti 3210,  
tel. 774 991 204, dolezelovadita@seznam.cz,  
www.moudrostpochopeni.cz

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

Vycházky za úsměvem
pravidelné vycházkové okruhy z H. Brodu. Odchod kaž-
dé úterý v 16 hod. od Úřadu práce. Návrat 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

Řádková inzerce
• HB Ostrov vás zve na 10. 3. na výjezd do Chebu 
(přihlášky 731829919) a na domácí utkání extraligy 
stolního tenisu 18. 3. od 18 hodin proti TJ Ostrava. 
• Pronajmu část zahrady v H. B. Tel. 731 866 924.

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. 3. MUDr. Teclová Andrea  569 426 109 
Dobrovského 2023, Havlíčkův Brod
• 12.–13. 3. MUDr. Kotrbová Věra  569 422 741 
Dobrovského 2023, Havlíčkův Brod
• 19.–20. 3. MDDr. Pospíšilová Jitka  776 100 171 
Koželská 222, Ledeč nad Sázavou
• 26.–27. 3. MUDr. Richter Tomáš  569 626 481 
Jiráskova 669, Chotěboř
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 Mirabelka.     • Narození: červen 2021
Mirabelka je  mladá kočička, která má ráda hlazení, mazle-
ní, ráda sedí člověku na klíně. A protože je zvědavá, ráda u 
všeho asistuje. Domov hledá v bytových podmínkách, kde 
uvítá kočičího kamaráda/kamarádku, ale zvládne být i jako 
jedináček.

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

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

Návštěva po telefonické dohodě.
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Krajská knihovna Vysočiny
www.kkvysociny.cz

Do 31. 3. – Putování za… Santinim. Každý měsíc se mů-
žete těšit na výletní tipy, které propojí fyzickou aktivitu 
s duševní. lacinova@kkvysociny.cz / 569 400 480
Do 31. 3. – Jarní probuzení – testík pro děti od 6 do 
15 let (registrovaným dětským návštěvníkům KKV). 
detske@kkvysociny.cz / 569 400 484
Do 30. 3. – S Leontinkou kolem světa. Benefiční výsta-
va + dárcovský projekt na podporu nevidomých rodičů 
a jejich dětí při vzdělávání. dospele@kkvysociny.cz 
Do 25. 3. – O nejhezčí kytičku – soutěž pro dětské 
čtenáře poboček KKV
2. 3. 14.00–15.30 – Duhové hrátky – zábavná odpoled-
ne pro děti, Dětské oddělení, detske@kkvysociny.cz 
4. 3. 18.30 – Bolest a láska sestry mé – představení za-
chycuje život Boženy Němcové, dospele@kkvysociny.cz
7. 3. 18.00 – Alena a Jiří Márovi: Anglie, Skotsko a Wa-
les. Cestovatelé Alena a Jirka Márovi.  
bouchnerova@kkvysociny.cz 
10. 3. 16.00 – Čítárnička s hercem Janem Budařem. 
Čtení pro děti a jejich rodiče s Janem Budařem.  
detske@kkvysociny.cz / 569 400 484
10. 3. 17.00 – Beseda s Robertem Šlachtou.  
horakova@kvysociny.cz / 569 400 487
14. 3. 17.00 – Čtenářský klub – březnový čtenářský 
klub je zasvěcen komiksům, jirakova@kkvysociny.cz 
16. 3. 17.00 – Beseda s českým výtvarníkem a básní-
kem Jiřím Slívou. horakova@kvysociny.cz 
18. 3. 14.00–15.30 – Duhové hrátky – zábavná odpo-
ledne pro děti, detske@kkvysociny.cz / 569 400 484
20. 3. 16.00 – Komentovaná prohlídka knihovny. Mož-
nost rezervace míst na tel. čísle 569 400 400
28. 3. – 1. 4. 8.00–18.00 – Burza vyřazených knih
28. 3. 18.00 – Biograf v knihovně: Očitý svědek.  
wasserbauerova@kkvysociny.cz / 569 400 494
31. 3. 14.00–15.30 – Duhové hrátky – zábavná odpo-
ledne pro děti, detske@kkvysociny.cz / 569 400 484
31. 3. – Amnestie na upomínky pro zapomnětlivé 
čtenáře, dospele@kkvysociny.cz  

Městské divadlo a kino Ostrov
www.mdko.cz

8. 3. 19.00 – Teď ne! – Činoherní studio Bouře. Hrají: 
Michal Dlouhý, Kristýna Frejová, David Punčochář, 
Kamil Halbich a další
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
24. 5. 19.00 – Screamers: Obludárium – Travesti show
25. 5. 19.00 – Hvězdné manýry. Divadelní společnost 
Háta. Povedená, rychlá a bláznivá komedie
11. 1. 2023 19.00 – Hradišťan s Jiřím Pavlicou – koncert

Kulturní dům Ostrov
www.kdostrov.cz

4. 3. 19.00 – Ples SZŠ a VOŠZ Havlíčkův Brod 
11. 3. 18.00 – Ples Gymnázium Chotěboř 
18. 3. 19.00 – WOHNOUT, koncert k nové desce HUH! 
19. 3. 20.00 – Ples Gymnázium Havlíčkův Brod 
20. 3. 15.00 – Dětský karneval 
25. 3. 20.00 – Ples OA + HŠ Havlíčkův Brod 
26. 3. 19.30 – DYMYTRY, koncert TOUR

Muzeum Vysočiny Havlíčkův Brod
www.muzeumhb.cz

Do 2. 5. 2022 – Kamenolom Pohled a jeho nerostné 
bohatství – mineralogická výstava
Do 20. 3. 2022 – Oceán lesa (Marta Morice) – výstava 
akvarel
25. 3. – 15. 5. – výstava díla Václava Tajovského a foto-
grafie Bohumíra Špačka

Galerie výtvarného umění Havlíčkův Brod
Do 13. 3. – Humor Jiřího Slívy – výstava kresleného humoru
4. 3. – 1. 5. – Petr Máša – výstava přibyslavského 
výtvarníka, vernisáž 4. 3. v 17.00
25. 3. – 8. 5. – Otakar Marcin – výstava sochařské 
tvorby O. Marcina, vernisáž 25. 3. v 17.00
3. 3. 16.00 – Makramé závěsy na květináče (drhání) – 
výroba pomocí makramé uzlů
17. 3. 16.00 – Suché plstění – výroba plstěných šperků 
či jarních/velikonočních dekorací
31. 3. 16.00 – Drátování s Hanou Halíkovou – výroba 
velikonoční drátované dekorace v podobě zápichu

Klub OKO
www.kluboko.cz

4. 3. 20.00 – David Koller – koncert
5. 3. 19.00 – Punkrock koncert, hrají: Volant, Bod varu, 
Myšlenkový pochod, Čich feny
10. 3. 17.00 – Epydemye – folkový koncert
11. 3. 20.00 – Ples Střední průmyslové školy stavební
19. 3. 20.00 – Horkýže Slíže – koncert
25. 3. 20.00 – Full Stack 3: Shamanic + Unformated, 
drum‘n‘bass/raggajungle/breakbeat

Filmové OKO 
www.filmoveoko.cz

2. 3. 20.00 – Heavy Trip (hudební komedie) 
9. 3. 20.00 – Malířka a zloděj (dokument) 
12. 3. 15.00 – Pohádkové OKO: Hranice odvahy (rodin-
ný/válečný/dobrodružný) | 
16. 3. 20.00 – Bod varu (drama, thriller) 
23. 3. 20.00 – Útěk do divočiny (dobrodružné drama/
životopisný)
26. 3. 15.00 – Pohádkové OKO: Yakari – Velké dobro-
družství (animovaný/rodinný/dobrodružný) 
30. 3. 20.00 – Poslední závod (drama)

Kavárna Ve Vile
Info: www.kavarnavevile.cz, FB nebo v Kavárně Ve Vile
1. 3. 18.30  – Cestovatelské beseda: Katka Rushková – 
pohoří ALTAJ – pěšky, na koních i na raftech 
Chytrý kvíz – pravidelně každé pondělí od 19 h.

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

2. 3. – Žďár nad Sázavou. Odjezd vlakem R v 8.01 hod. 
do Žďáru n. S. Trasa 10 km. Vede: A. Hladká
5. 3. – Z Červených Peček do Kutné Hory. Odjezd 
vlakem v 7.04 hod. do Červených Peček s přestupem 
v Kolíně. Trasa 11 km. Vedou: J. a J. Roseckých

9. 3. – Štockými lesy. Odjezd busem z terminálu 
v 8.05 hod. do Antonínova Dolu. Trasa 10 km. Vedou: 
B. Kovanda a L. Musilová
12. 3. – Koutský mlýn. Odjezd vlakem v 7.49 hod. do 
Zruče n. S. Trasa 10 km. Vede: L. Rasocha
16. 3. – Do Větrného Jeníkova. Odjezd vlakem v 10.05 
hod. do Plačkova. Trasa 12 km. Vedou: M. Beránková 
a A. Hlaváčková
19. 3. – Ze Stříbrných Hor. Odjezd vlakem v 9.02 hod. 
do Stříbrných hor. Trasa 11 km. Vedou: Pivoňkovi
23. 3. – Slatiňany–Nasavrky přes Peklo. Odjezd vlakem 
v 8.03 hod. do Slatiňan. Trasa 15 km. Vedou: V. Meli-
charová a M. Malá
25.–27. 3. – 40. Jarní Vysočinou. Trasy: 10 – 100 km. 
Start: MÚ V Rámech, H. Brod, SO 10.00–19.00 hod., NE 
10.00–15.00 hod. Kontakt: Martin Pesler, peslermar-
tin@centrum.cz, tel. 736 754 138
30. 3. – Světnovské údolí s bledulemi. Odjezd vlakem 
v 7.01 hod. do Žďáru n. S., dále busem do Světnova-Ko-
paniny. Trasa 12 km. Vede: A. Hladká

Úterní vycházky (rychlostí 3 km/hod.)
8. 3. – Na ryby k Niklům. Odchod od Stavební školy 
v 10.00 hod. Trasa 7 km. Vede: Míla Špačková
15. 3. – Z Hesova přes Dvorek. Odjezd busem z terminálu 
v 10.08 hod. do Hesova Trasa 8 km. Vede: J. Kohoutová
22. 3. – Do Pelestrova. Odchod od Zdravotní školy 
v 9.00 hod. Trasa 9 km. Vedou: Míla Špačková a E. Dočkalová
29. 3. – Z Břevnice. Odjezd vlakem v 8.03 hod .do Břevni-
ce. Trasa 7 km. Vedou: E. Dočkalová a Míla Špačková

Mateřské centrum Zvoneček
také pro pracující maminky a další zájemce

www.facebook.com/MaterskecentrumZvonecek
Informace na 734 267 423

11. 3. 9.00 – Zvířátka ze zeleniny – jarní dílnička MC 
Zvonečku pro maminky i děti, info na 734 267 423
11. 3. 17.00 – Hormonální jóga pro ženy – dvoudenní 
seminář, info na 604 815 667
12. 3. 9.00 – Hormonální jóga pro ženy – pokračování 
semináře, info na 604 815 667
13. 3. 9.00 – Přirozené zlepšení zraku s Yvonou Šveco-
vou, info na 604 815 667
13. 3. 9.00 – Obličejová jóga s Yvonou Švecovou, info 
na 604 815 667  
25. 3. 9.00 – Klíč k jaru – výsev a práce s klíčky k jídlu 
i na ozdobu, dílnička MC Zvonečku pro maminky i děti, 
info na 734 267 423

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. 3. 16.00   Tajemství staré bambitky 2
3. 3. 18.00   Batman
4. 3. 17.30   Uncharted
4. 3. 20.00   Mimořádná událost
5. 3. 17.30   Tajemství staré bambitky 2
5. 3. 20.00   Batman
6. 3. 15.00   Haftaňan a tři mušteriéři
6. 3. 17.00   Srdce na dlani
10. 3. 17.00  Biograf SEN: Prvok, Šampón, Tečka a Karel
10. 3. 19.30  Betlémské světlo
11. 3. 17.30  Tajemství staré bambitky 2
11. 3. 20.00  Batman
12. 3. 15.30  Myši patří do nebe
12. 3. 17.30  Srdce na dlani
12. 3. 20.00  Betlémské světlo
13. 3. 15.00  Proměna (3D)
13. 3. 17.00  V létě ti řeknu, jak se mám
13. 3. 19.00  Mimořádná událost
17. 3. 17.00  Tajemství staré bambitky 2
17. 3. 19.00  Mimořádná událost
18. 3. 17.30  Proměna

18. 3. 20.00  Betlémské světlo
19. 3. 17.30  Proměna (3D)
19. 3. 20.00  Batman
20. 3. 15.00  Tajemství staré bambitky 2
20. 3. 17.00  Betlémské světlo
20. 3. 19.00  Poslední závod
24. 3. 17.00  Tajemství staré bambitky 2
24. 3. 19.00  Poslední závod
25. 3. 17.30  Belle
25. 3. 20.00  Ztracené město
26. 3. 17.30  Mimořádná událost
26. 3. 20.00  Betlémské světlo
27. 3. 15.00  Příšerákovi 2
27. 3. 17.00  Srdce na dlani
31. 3. 19.30  Známí neznámí
1. 4. 17.30   Ježek Sonic 2
1. 4. 20.00   Morbius
2. 4. 17.30   Příšerákovi 2
2. 4. 20.00   Známí neznámí
3. 4. 15.30   Tajemství staré bambitky 2
 Změna programu vyhrazena.
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Inzerce

ONLINE
Nově můžete o příspěvek 
z Fondu prevence žádat

na očkování pro
čtyřčlennou rodinu 

Kčaž
Získejte

Přihlaste se k nám 
do 31. března 2022

Klientské centrum

Havlíčkův Brod
Havlíčkovo náměstí 1963

ONLINE
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z Fondu prevence žádat
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z Fondu prevence žádat

na očkování pro
čtyřčlennou rodinu 

na očkování pro
čtyřčlennou rodinu 

na očkování pro
Kč

na očkování prona očkování prona očkování pro

Přihlaste se k nám
31. března 2022

Klientské centrum

Havlíčkův Brod
Havlíčkovo náměstí 1963
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