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Město známe i neznáme
Zajímavý dokument

V posledních dnech první dekády měsíce května si ob-
vykle připomínáme konec druhé světové války. V sou-
časnosti by se nemělo výročí odbýt jenom oficialitami 
s projevy a tradičním kladením věnců k památníkům. 
V prvních májových dnech roku 1945 se nacistická „ti-
síciletá“ III. říše nezadržitelně hroutila. Měla však ještě 
dosti sil, aby se v posledních dnech před svým pádem 
někteří  její  fanatičtí  a  cyničtí  příslušníci  dopustili  ne-
lidských zločinů. Řádění jednotek SS si vyžádalo oběti 
i v našem městě. 
Pokus  revolučního národního  výboru 5.  května 1945 
převzít  správu  nad městem  zlikvidovala  po  aktivizaci 
jihlavského  gestapa  místní  německá  posádka,  padli 
první mrtví (Vlastimil Janda, František Hrádek a Vojtěch 
Schück) a bylo vyhlášeno stanné právo. Ještě téhož dne 
byli zatčeni Jan Šula, František Rachač a Petr Pavlík, kteří 
plnili úkoly z pověření národního výboru a Karel Spila, 
nasazený na práci  u  Technische Nothilfe. Na  různých 
místech byli zadrženi Antonín Baloun z Lučice, Antonín 
Doležal z Kojetína a Ladislav Havel z Lipnice, kteří přijeli 
do Brodu pro zprávy o situaci ve městě. Dále byli vzati 
jako rukojmí dva úředníci Pleasu Josef Synovec a Vilém 
Czech,  když  předtím  došlo  k  ozbrojenému  incidentu 
v továrně u Mahlerů. Trestná výprava jednotky SS při-
vezla  z Dolní Krupé 12  rukojmích v  čele  se  starostou 
Františkem Sezemským kvůli předchozímu odzbrojení 
tamějšího německého vojenského oddílu. Následující-
ho dne k nim přibyli Karel Pohanka, Antonín Mazanec, 
Jan Bartoň, Miroslav Halík a Otakar Novotný, zadržení 
v muničním skladu v Bílku. Všichni byli uvězněni ve skle-
pě gymnázia a podrobeni krutým výslechům. 
Jenom dolnokrupským rukojmím se podařilo uniknout 
smrti.  Intervencemi  Antonín  Šouba  a  Karel  Valenta 
dosáhli prodloužení ultimáta vrácení zbraní a nakonec 
i 8. května propuštění občanů z Dolní Krupé. Pátrání po 
dalších bylo bezvýsledné,  žádná  z  německých ozbro-
jených  složek  se k  jejich  zadržení neznala. Přitom ale 
zcela jistě bylo o osudu ostatních 15 vězňů rozhodnuto 
6. května v pozdních odpoledních hodinách.

Již 7. května byl odhaleny 2 hromadné hroby v Hurtově 
háji na katastru Jedouchova a v něm identifikována ztý-
raná těla J. Synovce, M. Halíka, K. Pohanky, A. Mazance, 
V. Czecha, J. Bartoně a O. Novotného, kteří byli podle 
svědectví postříleni kolem 17. hodiny minulého dne. 
S největší pravděpodobností přibližně ve stejné době, 
tedy 6. května v podvečer, byli mučeni a zavražděni ese-
sáky v opuštěném kamenolomu za psychiatrickou  lé-
čebnou, ve které byl tehdy lazaret SS, P. Pavlík, B. Plichta, 
Fr. Rachač K. Spila, J. Šula, A. Baloun, A. Doležal a L. Ha-
vel. Dva společné hroby byly objeveny 12. května. Na 
obě místa se dostavila úřední komise k ohledání obětí 
nacistického zločinu. Podrobné  lékařské zprávy podal 
MUDr. Jiří Opočenský.
Mezitím se i naše město ráno 9. května dočkalo osvo-
bození po dlouhých šesti letech okupace. Po krátkém 
boji v ulicích města sovětské tanky od Jihlavy zlikvido-
valy  poslední  odpor  ustupujících  německých  kolon 
z východních Čech a z Moravy. Havlíčkův Brod se dílem 
proměnil  v  obrovský  prozatímní  zajatecký  tábor  ně-
meckých vojáků, kterým se již po kapitulaci nepodařilo 
uprchnout na západ. Dobové zprávy obvykle odhadují, 
že provizorními sběrnými zajateckými středisky ve měs-
tě a jeho okolí prošlo více jak 60 tisíc německých vojáků, 
zpráva zdejší četnické stanice dokonce hovoří o 120 ti-
sících. Část zajatců byla odváděna do dalších sběrných 
táborů v Polné a v Jihlavě a přebírána sovětskou armá-
dou. Zbylé národní výbor využíval na odklízení trosek, 
úpravy mostu u Kateřiny, ale třeba i k obnově fasády 
Staré radnice, kterou nechal dříve německý vládní ko-
misař města otlouci. Koncem května byla správa zaja-
teckých sběrných středisek předána Rudé armádě a ně-
mečtí zajatci dříve či později v transportech směřovali 
do Sovětského svazu. 
Jedním  ze  sběrných  středisek  německých  zajatců  se 
stal i areál psychiatrické léčebny, který měl na starosti 
nadporučík v záloze Karel Svoboda a který zanechal za-
jímavé svědectví. První hrob v Rozkošské stráni byl od-
kryt 12. května a druhý následujícího dne. K vykopání 
hrobů nechal K. Svoboda nastoupit 13 vyšších němec-
kých  štábních  důstojníků.  Všech  osm  zohavených  těl 

bylo převezeno do ústav-
ní  márnice.  Poté  přikázal 
německým  důstojníkům, 
aby  si  znovu  prohlédli 
těla  obětí  a  poté  museli 
za  jeho dohledu  tlumočit 
svým podřízeným,  jakých 
hrůzných činů se dopustili 
jejich „soukmenovci“. Plu-
kovník  Krüger,  německý 
velitel  zajatců,  o  prohlíd-
ce pořídil německý  zápis, 
který  se  zachoval.  Po 
stručném popisu těl (mezi 
důstojníky  byli  vojenští 
lékaři), označil způsob za-
bití  nebohých  za  vraždu, 
vyjádřil  lítost,  že  musel 
být  svědkem  odhalení 
tak  nestvůrného  zločinu. 
Spolu  s  ostatními  pode-
psanými se distancoval 
jako  „slušný  frontový  vo-
ják“ od takových činů, ke 

kterým došlo v zázemí a které odporují jejich vojenské 
cti. Všech 13 podepsaných německých důstojníků, ve-
směs přicházejících z fronty, se zděšením odmítlo tako-
vé chování vůči protivníku a považují je za kruté, násilné 
a dokonalé vraždy. Plukovník Krüger, vida na nejvyšší 
míru rozhořčené Čechy, K. Svobodovi údajně prohlásil, 
že po tom, co se událo, máme právo v odvetu všech 
13 důstojníků na místě postřílet. Nicméně Svobodu žá-
dal, aby jim byli vydáni pachatelé zločinů, že si je sami 
potrestají, což ovšem nebylo možné, neboť esesákům 
se podařilo zavčas uniknout. Jak bylo později zjištěno, 
jejich vlak, který nešlo zadržet, opustil brodské nádraží 
hodinu před půlnocí 8. května.
Těla  většiny  obětí  revolučních  dnů  v  Brodě  a  okolí 
byla slavnostně pohřbena 14. května za velké účasti 
občanů v městských sadech před tehdy ještě jenom 
plánovaným památníkem  I.  a  II.  národního odboje, 
který byl dokončen až ke druhému výročí osvobození 
v květnu 1947.
Vzhledem k aktuální situaci na východě Evropy bychom 
si měli připomínat oběti druhé světové války opět s nej-
větší naléhavostí a válku v celé její syrovosti a surovosti 
zabíjení. Válka není počítačová hra, často bývá selhá-
ním politiky a politiků, kteří  si  to samozřejmě ovšem 
nikdy nepřipustí. Měli bychom si uvědomit cenu míru, 
i když stále platí staré latinské přísloví: „Si vis pacem, 
para bellum.“
  Miloš Tajovský

Písemné prohlášení 13 německých štábních důstojní-
ků, kteří se účastnili exhumace těl obětí zavražděných 
jednotkou SS. V textu je chybně uvedeno datum zloči-
nu 5. 5. 45. (Foto ze sbírek SOkA Havlíčkův Brod) 

Němečtí zajatci odkrývají jeden ze dvou hromadných hrobů českých vlastenců 
v Rozkošské stráni. (Foto ze sbírek SOkA Havlíčkův Brod) 
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Zastupitelé schválili závěrečný účet  
města za rok 2021, přebytek zapojili  

do rozpočtu na letošní rok
Na svém posledním jednání zastupitelé diskutovali 
o závěrečném účtu města za rok 2021. Zastupitel-
stvo se jako schvalovací orgán každý rok vyslovuje 
po skončení rozpočtového období ke způsobu vy-
užití majetku města  (hospodaření). Vyhodnocuje, 
jaké prostředky město obdrželo, za co a na jaký účel 
je vynaložilo. Jedná se tedy o posouzení hospoda-
ření  obce  na  základě  toku  peněžních  prostředků 
(příjmy a výdaje). Závěrečná zpráva z přezkoumání 
hospodaření  slouží  schvalujícímu orgánu k ověře-
ní, že při provádění celého komplexu rozhodování 
o příjmech a výdajích peněžních prostředků měs-
ta a dalších hospodářských operací byly dodrženy 
příslušné  zákony  a  předpisy,  zda  obec  neutrpěla 
škodu a zda hospodaření s majetkem municipality 
odpovídá zásadám péče řádného hospodáře. Podle 
závěrečné zprávy skutečné příjmy nakonec přinesly 
713,14 mil. Kč, výdaje dosáhly výše 646,84 mil. Kč, 
samospráva města  tedy  hospodařila  za  rok  2021 
s přebytkem 66,3 mil. Kč. 

Zastupitelé rozhodli o navýšení letošního rozpočtu
Rada města navrhla zapojit celý přebytek převyšu-
jící 66 mil. Kč do letošního rozpočtu města do výda-
jů, které budou směřovány především na obnovu 
a rozvoj majetku města. Zastupitelé tento návrh ak-
ceptovali a zároveň schválili plán investičních akcí, 
které budou z přebytku financovány. 
Navýšení  rozpočtu  dovolí  zvětšit  objem  prací 
v rámci druhé etapy revitalizace parku Budoucnost 
o  14,5 mil.  Kč  (původně 12,5 mil.  Kč). Obyvatelé 
města jistě ocení i opravu ulice Chotěbořská včetně 
mostu za necelých 29 mil. Kč či rekonstrukci ulice 
Havlíčkova od křižovatky s ulicí Nerudova po obyt-
nou zónu Rozkoš při nákladech 26 mil. Kč. 

Na Nebi vznikne nové parkoviště 
Na Výšině v lokalitě mezi severovýchodním obchva-
tem a lokalitou Na Nebi v místě bývalé zahrádkářské 
kolonie vznikne parkoviště ve tvaru oválu pro zhru-
ba 60 aut. Město tak reaguje na nedostatek parko-
vacích míst v této lokalitě. Vedení radnice se v tuto 
chvíli kloní k tomu, že nově vzniklá stání si obyvatelé 

Výšiny budou moci pronajmout. Řidiči se na parko-
viště dostanou z ulice Reynkova, vjezd bude opatřen 
závorou a prostor pohlídá kamerový systém. Asfal-
tový povrch doplní zeleň a stromy. V současné době 
se zpracovává projektová dokumentace pro stavební 
povolení. V případě ideálního průběhu by do konce 
roku mohla vybraná dodavatelská firma začít s pra-
cemi, dokončení je naplánováno na příští rok. 

Vedle parkoviště vyrostou parcely pro řadové 
domy, město bude nabízet pozemky k prodeji

V těsné blízkosti parkoviště vznikne 27 parcel pro řa-
dové domy. Mělo by jít o ucelenou lokalitu, ve které 
budou stát domy s jednotným vzhledem. Proto za-
stupitelé města na svém únorovém jednání schválili 
poprvé v  historii zadání regulačního plánu, který na 
základě schválených podkladů zpracuje projektant. 
Budoucí  stavebníci  se  tak  budou  řídit  závaznými 
předpisy, které určí např. výšku zástavby, materiálové 
řešení objektů či barvu fasády. 
V průběhu letošního roku by měl být regulační plán 
projednán a schválen s tím, že k prodeji parcel by 
mělo  dojít  koncem  letošního,  nejdéle  začátkem 
příštího roku.

Dva objekty na náměstí vylepší svůj vzhled
Za pomoci příspěvku Ministerstva kultury z Progra-
mu  regenerace městských  památkových  rezervací 
a  městských  památkových  zón  se  majitelé  dvou 
historických domů na Havlíčkově náměstí pustí do 
oprav jejich vnějšího vzhledu. Program je unikátním 
způsobem financování,  na  kterém se Ministerstvo 
kultury podílí až 50 %. Na zbývající polovině nákla-
dů se 10 % podílí město a 40 % vlastník nemovitosti. 
Pro letošní rok uvolní havlíčkobrodská radnice vlast-
níkům celkem 81 tis. Kč. Příspěvek státu bude činit 
380 tis. Kč. Celková hodnota oprav na obou památ-
kách se bude pohybovat okolo 800 tis. Kč. 
V letošním roce se dočká oprav dům č. 161 (Šipka) 
a dům č. 164. Dotaci je možné využít např. na ob-
novu fasády, výměnu oken, dveří a další, především 
exteriérové úpravy. Důležitou podmínkou je, že čer-
pání finančních prostředků a oprava objektů musí 
proběhnout do konce kalendářního roku, ve kterém 
byl příspěvek poskytnut. Průběh prací  je kontrolo-
ván tak, aby bylo patrné, že opravy byly dokončeny 
v termínu a peníze byly využity v souladu se žádostí 
majitele objektu ve prospěch památkové zóny. 
Program regenerace městských památkových rezer-
vací a městských památkových zón funguje od po-
loviny 90. let a jde o jeden z nejúspěšnějších počinů 
v oblasti podpory péče o kulturní památky. 
 
  Stránku připravila Alena Doležalová

Restaurování fresek v kostele Nejsv. Trojice bude v letošním roce pokračovat
V loňském roce začala první etapa restaurování fresek v kostele Nejsv. Trojice v ulici U Trojice. Město na tyto 
práce vyčlenilo 350 tis. Kč z milionové výhry, kterou získalo za vítězství v soutěži o Historické město roku 2020. 
V letošním roce bude restaurování pokračovat. Předmětem první etapy je kopule kostela s malbou, která 
zobrazuje Nejsvětější Trojici na nebesích. Výjev doplňuje scéna s archandělem Michaelem a motiv zeměkou-
le. Všechny zásahy doprovází především snaha o co možná největší dochování historicky hodnotných prvků 
objektu, v tomto případě umělecko-řemeslné kvalitní figurální výmalby barokního umělce Ignáce Pěšiny z Če-
chorodu. Na základě uzavřené smlouvy provádí všechny odborné činnosti kvalifikovaný restaurátor. V letoš-
ním roce získalo město pro vlastníka památky, Římskokatolickou farnost v Havlíčkově Brodě, dotaci 130 tis. Kč 
na pokračování první etapy restaurování maleb v kupoli. Práce probíhají od května do konce října.
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Český statistický úřad zveřejnil data ze Sčítání lidu 2021  
z loňského jara

Základní charakteristiky obyvatelstva jako například vzdělání, věk, rodin-
ný stav či národnost a informace o domovním fondu lze nyní sledovat za 
okresy, obvody obcí s rozšířenou působností, jednotlivé obce či městské 
části. Další data budou přibývat v následujících měsících. 
Data ze sčítání lidu, které proběhlo loni v jarních měsících, Český statis-
tický úřad zveřejnil až do úrovně obcí. „Zveřejněné výsledky zahrnují tzv. 
obvykle bydlící obyvatelstvo, tedy ty, kteří na daném území skutečně žijí. 
U nich ale zároveň známe i místo jejich registrovaného pobytu, které po-
slouží jako podklad k určení počtu trvale bydlících obyvatel,“ vysvětluje 
Robert Šanda, věcný gestor Sčítání 2021. Tento podklad následně poslou-
ží jako základ, k němuž až do příštího sčítání bude ČSÚ přičítat přírůstky či 
úbytky vzniklé přirozenou měnou a stěhováním.
„Zveřejněná  data  bude  Český  statistický  úřad  v  příštích měsících  dále 
doplňovat o další prvky a jejich kombinace. Ve druhém a třetím čtvrtletí 
2022 přibudou  informace o bytech a další charakteristiky obyvatelstva 
a ve čtvrtém čtvrtletí zveřejníme údaje o domácnostech a dojížďce,“ uza-
vírá Robert Šanda.
Veškeré aktuální informace včetně tabulek a kartogramů jsou uvedeny na 
webu www.scitani.cz, podrobnější údaje pak ve Veřejné databázi ČSÚ.
  Jan Cieslar, Český statistický úřad

Informace k placení místního poplatku za obecní systém  
odpadového hospodářství a místního poplatku ze psů v roce 2022 

Ekonomický  odbor  Městského  úřadu  Havlíčkův  Brod  informuje  občany 
o termínech placení místních poplatků v roce 2022. 
Sazba poplatku za obecní systém odpadového hospodářství zůstává v roce 
2022 stejná jako v předchozím období, tedy 720 Kč na osobu a rok. Děti do 
1 roku jsou od poplatku osvobozeny, děti od 1 roku do 18 let platí 360 Kč za 
rok, osoby starší 70 let platí 612 Kč za rok. Fyzické osoby i právnické osoby, 
které mají ve vlastnictví rodinný dům, byt nebo stavbu k individuální rekre-
aci, ve které není přihlášená žádná osoba, hradí poplatek ve výši 720 Kč za 
jeden objekt. Poplatek je splatný jednorázově, a to do 30. června 2022. 
Ve stejné lhůtě, tedy do 30. června 2022, je splatný také místní poplatek ze 
psů. Sazby místního poplatku ze psů zůstaly stejné jako v předchozím roce. 
Stejně jako v předchozích letech budou do domácností distribuovány bě-

hem května poštovní poukázky k úhradě obou zmíněných místních poplat-
ků. Pokud u Vás došlo ke změně počtu osob, za které je poplatek placen, 
případně  ke  změně  jiných  skutečností,  které mají  vliv  na  výši  poplatku, 
a ještě jste tyto změny neohlásili správci poplatku, je třeba tak učinit před 
zaplacením, aby částka přikázaná k úhradě byla správná. Oba poplatky lze 
zaplatit poštovní poukázkou či převodem z účtu. Pro zaplacení můžete po-
užít také QR kód, kterým jsou všechny poštovní poukázky opatřeny. Platby 
v hotovosti či platební kartou lze provést na pokladně v budově Městského 
úřadu Havlíčkův Brod, V Rámech 1855 (přízemí), nebo v budově Městské-
ho úřadu Havlíčkův Brod, Pražská 2954 (přízemí). 
Poplatníci,  kteří  mají  zavedeno  placení  poplatku  prostřednictvím  SIPO, 
budou mít platbu  na inkasním dokladu SIPO zúčtovanou v měsíci červnu 
2022. Pravidelné měsíční platby prováděné prostřednictvím služby SIPO 
spolu s částkou, případně částkami uvedených místních poplatků za celý 
rok a celou rodinu, mohou být vyšší, než máte nastaven horní limit inkasa. 
Proto prosíme poplatníky o kontrolu a případné zvýšení horního limitu in-
kasa na měsíc červen, aby platba mohla být zúčtována. 
Podrobnosti k placení výše uvedených místních poplatků najdete v  Obec-
ně závazné vyhlášce č. 6/2021, o místním poplatku za obecní systém odpa-
dového hospodářství, a Obecně závazné vyhlášce č. 8/2019, o místním po-
platku ze psů. Obě vyhlášky jsou zveřejněny na webových stránkách města 
Havlíčkův Brod v sekci Město a samospráva – Vyhlášky a nařízení. 
Pokud Vám nebude v uvedeném termínu poštovní poukázka k zaplacení 
poplatku z nějakého důvodu doručena a nehradíte poplatek prostřednic-
tvím  SIPO,  kontaktujte prosím správce poplatku, který Vám sdělí číslo účtu 
a variabilní symbol platby – bez těchto údajů by nebylo možné Vaši platbu 
identifikovat. Kontakty na jednotlivé správce poplatku a potřebné formulá-
ře jsou uvedeny na webových stránkách města www.muhb.cz. 

Kontakty na správce poplatku:  
• místní poplatek ze psů 
Raušová Eva     569 497 236  erausova@muhb.cz 
• místní poplatek za komunální odpad 
Halagačková Iva    569 497 244  ihalagackova@muhb.cz 
Motyčková Eva    569 497 237  emotyckova@muhb.cz 
Sláviková Dagmar    569 497 361  dslavikova@muhb.cz

  Libuše Dvořáková, ekonomický odbor

Městské divadlo a kino Ostrov bude v době rekonstrukce  
fungovat v omezeném režimu

Plánovaná rekonstrukce toalet pro veřejnost v budově Městského divadla 
a kina Ostrov začne 10. května a potrvá přibližně dva měsíce. Poslední vel-
kou událostí před nástupem stavbařů bude slavnostní koncert k připomín-
ce ukončení 2. světové války ve státní svátek 8. května, na němž vystoupí 
Dagmar Pecková, Marie Svobodová a Karel Vrtiška. Hned poté vystěhu-
jeme promítací a jiná zařízení z technické kabiny, aby během stavebních 
prací nepřišly k úhoně. Provoz pro veřejnost v průběhu května a června 
bude omezen, nikoli však uzavřen. Bude fungovat denní pokladna a po-
čítáme i s řadou představení, divadelních, filmových či školních. Vstup do 
sálu bude zajištěn bočním bezbariérovým vchodem z uličky (kolem kadeř-
nictví), kde budou kontrolovány vstupenky. V tomto místě bude dostupné 
i  sociální  zařízení. K dispozici bude omezený počet záchodů, zvažujeme 
i přistavení mobilní toalety. Diváky každopádně prosíme po tuto přechod-
nou dobu o pochopení mimořádné situace! Aktuální program a informace 
najdou na našem webu www.mdko.cz.
  Tomáš Hermann, jednatel
  Městské divadlo a kino Ostrov s.r.o.

 Stránku připravila Alena Doležalová
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Zdravé město Havlíčkův Brod se zapojilo  
do osvětové kampaně Den Země 

Den země je den věnovaný Zemi. Tento svátek je ovlivněn původními Dny 
Země, které se konaly při oslavách jarní rovnodennosti, tedy 21. března, 
a oslavovaly příchod jara. V moderním pojetí jde o ekologicky motivovaný 
svátek upozorňující lidi na dopady ničení životního prostředí, a rozvíjející 
diskuzi o možných cestách řešení. První Den Země byl slaven 22. dubna 
1970 v San Francisku a kampaň s tímto svátkem spojená si kladla za cíl 
přenést otázku ekologie do politických kruhů. Cílem bylo zvýšit energe-
tickou účinnost, recyklovat odpadky a hledat obnovitelné zdroje energie. 
Den Země oslavuje více než miliarda lidí ve 175 státech světa. 
Hlavním cílem Dne Země je posílit veřejný zájem o problematiku životní-
ho prostředí a jeho ochranu, prosadit lepší zákony vztahující se k životní-
mu prostředí a zaangažovat politiky.
V roce 2022 je v Havlíčkově Brodě stěžejním tématem kampaně ekologic-
ká výchova nové generace. A proč se u toho nepobavit, že? Na Základní 
škole V  Sadech proběhla na prvním  stupni  ekologická olympiáda.  Žáci 
soutěžili na deseti stanovištích. Program zahrnoval poznávání exotických 
zvířat, domácích zvířat, ovoce a zeleniny, zvuky zvířat, rostlin, vůní, do-
pravních značek a různých potravin. Děti získaly také vědomosti z oblasti 
třídění odpadů. Nechyběly ani pohybové hry se soutěžními otázkami. Do 
organizace se zapojili žáci 8. a 9. ročníku skupiny environmentální výcho-
vy. Na závěr olympiády proběhlo vyhlášení nejlepších umístění. Ceny ob-
sahovaly batůžky a předměty od města Havlíčkův Bod, které byly doplně-
ny bloky na psaní a fixy.
„Věřím, že se děti z I. stupně nejenom naučily mnoho nových věcí, ale 
také si celou soutěž patřičně užily a poznaly nové kamarády“ doplnila ře-
ditelka školy Milena Honsová.
Ekologická olympiáda byla podpořena Krajem Vysočina v rámci projektu 
„Udržitelný Havlíčkův Brod v roce 2022“.
Osvětová kampaň Den Země také zahrnuje projektové dny v Mateřské 
škole Korálky, kde v rámci mezigeneračního setkávání budou aktivity za-
měřeny na ekologii a životní prostředí.
  Marie Kudrnová 
  koordinátorka projektu Zdravé město a místní Agenda 21

Čtenář roku 2022
I v letošním roce vyhlašoval v rámci Března – měsíce čtenářů Svaz knihov-
níků a informačních pracovníků ČR celostátní knihovnickou kampaň Čte-
nář roku. V již jedenáctém ročníku jsme hledali čtenáře nejvěrnějšího. 
Cílem bylo ocenění a odměnění těch uživatelů, kteří nepřestali využívat 
služeb knihoven ani v době jejich uzavření či omezeného půjčování přes 
výdejní okénka, zkrátka si k nim našli cestu i v uplynulém nelehkém obdo-
bí. Hlavním kritériem letošního hodnocení byl celkový počet vypůjčených 
knih za rok 2021.
Čtenářem roku 2022 se stala Marie Dubnová. Knihovnu navštěvuje od 
roku 1973,  je tedy naší věrnou čtenářkou úctyhodných 49  let. A nejen 
to, je i naší dlouholetou studentkou Univerzity volného času a v poslední 
době také Virtuální univerzity třetího věku, kterou pořádáme ve spolu-
práci s Českou zemědělskou univerzitou v Praze.

Čtenáři jednotlivých knihoven postupují do krajského kola. Všichni krajští 
vítězové získají knižní dary a celostátní Čtenář roku se následně zúčastnil 
předávání cen Magnesia Litera v Praze 10. dubna 2022.
Informace  o  Čtenáři  roku  naleznete  na webových  stránkách  knihovny  
www.kkvysociny.cz/ctenar-roku-2/. 
  Jana Fialová, fialova@kkvysociny.cz
  569 400 407, www.kkvysociny.cz 

Kraj Vysočina připravuje Digitální technickou mapu,  
na vybraných místech v kraji budou „vlícovací body“ 

Technické  mapy  jsou  důležitým  datovým  podkladem  pro  celou  řadu 
odborných  činností ve  veřejné  správě  i  soukromém sektoru.  Zákonem 
č. 47/2020 Sb, byla novelou zákona o zeměměřictví uložena krajům po-
vinnost vybudovat do 30. června 2023 digitální technické mapy (DTM) 
krajů. Novela uložila povinnosti dalším subjektům a mezi nimi i obcím. 
Jedná se o jeden z nejnáročnějších projektů v historii krajů v ČR v oblasti 
pořízení prostorových dat a geoinformačních systémů. Budované DTM 
krajů jsou jedním ze základních kamenů digitalizace stavebního řízení; je-
jich zavedením dojde k významnému zlepšení v oblasti využívání podrob-
ných informací o dopravní a technické infrastruktuře a dalších stavebních 
a technických objektech a zařízeních. 
V rámci tohoto projektu je území kraje podrobně mapováno geodetic-
ky, pomocí automobilů i letecky. „Pro tyto účely je nezbytné umístit na 
vybraná místa v kraji tzv. vlícovací body, nejčastěji jejich nastříkáním na 
povrch  komunikací.  Důležité  je,  aby  vlícovací  body  zůstaly  zachovány 
a nedocházelo k jejich zneviditelnění. Barva nástřiku se časem sama smy-
je“ vysvětlil koordinátor Digitální technické mapy Kraje Vysočina Martin 
Tejkal a dodal, že umístění těchto značek v území nemá žádnou spojitost 
s právě probíhajícím konfliktem na Ukrajině a ani nemohou být v tomto 
smyslu jakkoliv zneužity. Aktuální informace o přípravě Digitální technic-
ké mapy Kraje Vysočina jsou dostupné na webových stránkách krajského 
projektu nebo webu ČÚZK. 
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Brody v Brodě ve fotografi ích 
už po desáté

Fotostředisko  Havlíčkův  Brod  vyhlásilo  už 
10. ročník fotografi cké soutěže „Brody v Bro-
dě“.  Soutěž  je  určena  pro  širokou  veřejnost 
se  zaměřením na města,  která mají  v  názvu 
„Brod“. Projekt navazuje na předchozí úspěš-
né  ročníky  a  je  realizován  za  akti vní  pomoci 
a  účasti   měst  Havlíčkův  Brod,  Český  Brod, 
Uherský Brod, Vyšší Brod a Železný Brod. V le-
tošním jubilejním ročníku organizátoři vyhlá-
sili tyto tři kategorie:
Krásy města,• 
Lidé a události ,• 
Zajímavosti  Brodska.• 

Ze  soutěže bude  vytvořena  kolekce nejlepších 
30  fotografi í.  Jejich  putovní  výstava  bude  po-
stupně  ke  zhlédnutí   ve  všech  zúčastněných 
městech  během  roků  2022  a  2023.  Podrobné 
podmínky soutěže najdete na www.fotobrody.cz. 
Zde  jsou  k  vidění  vítězné  i  všechny  soutěžní 
fotografi e  z minulých  ročníků.  Přes  tyto we-
bové  stránky můžete  zasílat  do  soutěže  své 
fotografi e až do 30. 9. 2022. 

Do Brodu se vrací Vítání ptačího zpěvu
První květnovou sobotu, tedy 7. května 2022 
se po odmlce, způsobené epidemií, uskuteční 
tradiční jarní akce „Vítání ptačího zpěvu“, kte-
rou pořádá Česká společnost ornitologická ve 
spolupráci s Agenturou ochrany přírody a kra-
jiny ČR, regionálním pracovištěm Správa CHKO 
Žďárské  vrchy,  odborem  životního  prostředí 
města Havlíčkův  Brod  a  obecně  prospěšnou 
společností  Stanice Pavlov, o.p.s. 
Sraz  účastníků  je  plánován  ve  4.00  hodiny 
před základní školou V Sadech. Trasa povede 
parkem Budoucnost, dále pak podél toku Sá-
zavy k  lávce pod Humpoleckou, odkud bude 
pokračovat proti   proudu Pivovarského poto-
ka  k  ulici  Rozkošská,  podél  areálu  Psychiat-
rické léčebny k vodojemu a odtud k Pivovar-
ským rybníčkům. Zde bude exkurze přibližně 
v 7.00 hodin zakončena. Následně proběhnou 

ukázky odchytu a kroužkování ptáků a před-
vedení dravců ze Stanice Pavlov, o.p.s. 
Ptákem roku 2022 byl vyhlášen zvonek zele-
ný  (Chloris chloris), který v naší přírodě pat-
ří mezi běžné druhy ptáků, a tak se s ním při 
květnové  procházce  určitě  setkáte,  alespoň 
prostřednictvím jeho zpěvu.

První Farmářské trhy Koudelův talíř 
zaplní náměstí  v sobotu 7. května

I  v  letošním  roce  se  obyvatelé  i  návštěvníci 
města mohou těšit na Farmářské trhy Koude-
lův  talíř,  které  se  poprvé  uskuteční  v  sobotu 
7. května. Pak už se stánky s farmářskými pro-
dukty budou objevovat na náměstí  každou prv-
ní sobotu v měsíci, tedy 4. června, 2. července, 
6.  srpna,  3.  září  a  1.  října.  Podzimní  sezónu 
uzavře poslední farmářský trh 22. října. Více in-
formací o prodejcích i doprovodném programu 
najdete na www.koudeluvtalir.muhb.cz.

Seni Cup je zpět!
Po  dvouleté  pře-
stávce  způsobené 
pandemií se do Hav-
líčkova  Brodu  vrací 
fotbalový  turnaj 
handicapovaných 
SENI CUP 2022. 
Jeho  organizátoři, 
společnost  TZMO 
Czech  Republic,  už 
po patnácté uka-
zuje  lidem,  že  není 
rozdíl  mezi  zdra-
vými a handicapo-
vanými,  že  pokud 
jde  o  sport,  bitva 
o každý míč, radost 
po  vstřelení  branky 
stejně  jako  zklamá-
ní  po  prohře,  není 
rozdílná. 
Tomu všemu pomá-
há  SENI  CUP  –  tur-
naj  srdcařů.  Přijďte 
podpořit  16  týmů 
ze  zařízení  sociál-
ních  služeb  v  jejich 
sportovních výko-
nech,  užít  si  den 
plný  sportu,  hudby 
a  především  poho-
dy  a  dobré  nálady. 
SENI  CUP  2022  se 
na  všechny  těší  ve 
středu  25.  5.  2022 
na  hřišti   Slovanu 
Havlíčkův Brod. 

Přijďte se podívat na tradiční výstavu 
králíků, holubů a drůbeže

Český svaz chovatelů, ZO Havlíčkův Brod pořá-
dá ve dnech 28. a 29. 5. 2022 na svém pozem-
ku v  ulici U Vítků (směr k přehradě) 63. okres-
ní výstavu králíků, holubů a drůbeže. 
Otevřeno bude v sobotu 8.00–18.00 h, v ne-
děli 8.00–14.00 h. K návštěvě zveme chovate-
le a milovníky zvířat. 
Výstava  je pořádána s podporou města Hav-
líčkův Brod a Kraje Vysočina.

 Stránku připravila Alena Doležalová

Seni Cup je zpět a fotbal to je hra!
15. ročník fotbalového turnaje handicapovaných osob Seni Cup

Posledním gólem Seni Cupu nic nekončí!
Nové soutěže pro Seni Cup výzvu jsou připraveny, kdo se 

nikdy nevzdává a je pravým srdcařem sleduje facebook  
Seni Cupu a až přijde čas, dozví se víc.

Seni Cup pořádá společnost TZMO Czech Republic s.r.o.  
a probíhá pod záštitou Ministerstva práce a sociálních věcí. 

Posledním gólem Seni Cupu nic nekončí!
Nové soutěže pro Seni Cup výzvu jsou připraveny, kdo se 

Fotbalový stadion  
FC Slovan Havlíčkův Brod
Středa 25. května 2022 od 9.30 hod

Co dalšího kromě fotbalu:
 setkání s patrony
 hudební vystoupení
 doprovodný program
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Výsledky odpadového hospodářství města za rok 2021
V  roce 2021 došlo k  zásadním změnám v odpadovém hospodářství 
města. Připomeňme od dubna zahájený svoz popelnic s frekvencí 1× 
za dva týdny v celém městě kromě velkých sídlištních celků, označe-
ní popelnic podnikatelských osob a barevných kontejnerů na třídění 
odpadů QR kódy, zahájení svozu papíru a plastů přímo z domácností 
v Perknově, Šmolovech a lokalitě kolem ulice Čechova a pod letištěm 
a zahájení vydávání odpadových karet do sběrných dvorů. 
Proč to děláme? Abychom ušetřili suroviny i peníze. Zvýšením objemu 
tříděných  a  druhotně  využitelných  složek  odpadu  snížíme množství 
odpadu, který se ukládá bez využití na skládku. Podle nového záko-
na o odpadech od 1. 1. 2030 nebudou smět být na skládky ukládány 
využitelné odpady a také se postupně zvyšuje skládkovací poplatek za 
každou tunu odpadu uloženou na skládce z 900 Kč/t pro letošní rok 
až na 1 850 Kč/t v roce 2029. Cílem je regulovat neustále se zvyšující 
náklady na likvidaci komunálního odpadu. Nebudou-li náklady účinně 
regulovány, mohou způsobit skokový nárůst místního poplatku za pro-
voz systému s dopadem na všechny občany města.

Kolik odpadů vyprodukovali občané města v roce 2021?

Jak vypadá porovnání s rokem 2020?
U všech využitelných odpadů kromě papíru došlo ke zvýšení vytřídě-
ného množství (u plastů ze 412 t na 486 t, u skla ze 358 t na 395 t, 
u kovů ze 611 t na 680 t). U papíru došlo k poklesu ze 723 t na 689 t, 
což může být způsobeno tím, že se zvýšila výkupní cena papíru a obča-
nům se vyplatí odvézt vytříděný papír do výkupny odpadů. 
U  směsného komunálního odpadu  (tj.  odpadu  z popelnic)  došlo  ve 
srovnání s rokem 2020, kdy vzniklo 4 524 t, ke snížení o 1 175 t, což 
v přepočtu na jednoho obyvatele města činí pokles o 49 kg! To je vel-
mi pěkný výsledek, na který mělo největší vliv snížení četnosti vývozu 
popelnic.

U objemného odpadu, kterého v roce 2020 vzniklo 3 077 t, došlo na-
opak ke zvýšení. Vzhledem k tomu, že tento odpad je ukládán také na 
skládku a jeho množství přepočítané na jednoho obyvatele je několi-
kanásobně vyšší než je průměr v Kraji Vysočina i celé ČR, přistoupilo 
město  k  adresné  evidenci  odpadů dovezených občany do  sběrných 
dvorů prostřednictvím odpadové karty. 

Jaké byly náklady na provoz obecního systému v roce 2021?

Místním poplatkem za obecní systém odpadového hospodářství bylo 
v roce 2021 vybráno od obyvatel města 14 290 461 Kč a příjmy z pro-
deje druhotných surovin byly 6 mil. Kč. Rozdíl, který doplatilo město 
na provoz celého systému, činí téměř 24 mil. Kč. 
  Připravil odbor ŽP

Termíny veřejných jednání výborů zastupitelstva města v měsíci květnu 2022

Jednání ZM se bude konat 13. 6. 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.

17. 5. Výbor pro cestovní ruch, média a kulturu 16.00 hod. MěÚ Havlíčkovo nám.
18. 5. Výbor pro sociální a zdravotní problematiku 15.00 hod. MěÚ V Rámech
24. 5. Finanční výbor 15.30 hod. MěÚ V Rámech
25. 5. Výbor pro územní plán a rozvoj města 15.30 hod. MěÚ Havlíčkovo nám.
26. 5. Výbor pro životní prostředí 16.00 hod. MěÚ V Rámech

Náklady Kč
na sběr využitelných odpadů (tříděný sběr) 14 455 546
na biologicky rozložitelné odpady 1 838 056
na nebezpečné odpady 1 147 570
na objemné odpady 8 603 713
na směsný komunální odpad  10 176 919
na stavební odpad 1 362 223
na výsyp odpadkových košů na veřejných prostranstvích  1 333 133
na úklid odpadů na veřejných prostranstvích  3 836 013
na úklid nelegálně odložených odpadů (černých skládek) 1 381 542
Celkem 44 134 715

Druh odpadu Množství odpadu 
(tuny)

Průměrná produkce 
odpadu na občana (kg)

Papír 689 30
Plast 486 21
Sklo 395 17
Nápojový karton 5 0,2
Kovy 680 29
Textil a oděvy 44 2
Biologicky rozložitelný odpad 1 178 51
Dřevo 381 16
Zemina a kamení 217 9
Jedlý olej a tuk 2 0,09
Nebezpečný odpad 87 4
Stavební odpad 1 269 55
Směsný komunální odpad 3 349 144
Objemný odpad 3 237 139
Celkové množství odpadů 12 019 517
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Sport

Házenkářky se dočkaly jarní výhry
Házenkářkám Jiskry se konečně podařilo bodovat. Do 
Bohumína cestovaly po sedmi nepovedených zápasech 
a chtěly si  spravit  sebevědomí a opět poznat chuť ví-
tězství. Téměř celý zápas si Broďačky udržovaly vedení, 
závěr jim ale nevyšel i kvůli tenčícímu se počtu hráček, 
které mohly naskočit do hry. Pustily dokonce domácí do 
vedení, ale nakonec se hostující tým semknul, vyrovnal 
a tři vteřiny před koncem vstřelila vítěznou branku Kate-
řina Kroufková. Jiskra tak po dramatickém závěru veze 
z Bohumína dva body.

Hroši vstoupili do nové sezóny
V  aprílovém  počasí  zahájily  softbalové  týmy  havlíč-
kobrodských Hrochů novou sezónu. Muži nejprve sehráli 
přípravný zápas s druholigovými Pardubicemi a připsali 
si výhru 12:5. Následně se představili na přípravném tur-
naji v jihočeských Ledenicích. Po těsné prohře s Joudrs 
Praha 7:8 porazili domácí druholigové béčko 14:4. Díky 
dobrému výkonu porazili úřadující ligové šampiony Žra-
loky Ledenice 5:1 a postoupili do finále. V tom se potkali 
ještě jednou a tentokrát se z výhry 7:6 radovali domá-
cí Žraloci. Během tří dnů se v Hippos dresu představilo 
osmnáct hráčů ze dvacetičlenné soupisky týmu pro Ext-
raligu, včetně staronové posily ze Sezimova Ústí Bartolo-
měje Řízka. Mistrovskou sezónu zahájili muži 23. dubna 
v Praze, o den později přivítali v domácí Hippos aréně 
Joudrs  Praha  (hrálo  se  po  uzávěrce  tohoto  vydání). 
Domácí  přípravný  turnaj  za  sebou mají  i  kadeti,  kteří 
v konkurenci šesti družstev vyhráli svou skupinu. V se-
mifinále  pak  přehráli  Ledenice,  až  ve  finále  nestačili  
na Kunovice.

Stolní tenistky HB Ostrov postoupily  
do extraligy

Soutěže stolních tenistů ročníku 2021/2022 vrcholí. Vel-
kou radost na konci sezóny mají stolní tenistky HB Ost-
rov Havlíčkův Brod, které si jako nováček v celostátních 
soutěžích  vedly  skvěle. Nejenže  vyhrály  svou  skupinu 
první ligy, ale následně uspěly i v kvalifikaci o postup do 
extraligy. Kvalifikační turnaj začaly stolní tenistky HB Ost-
rov vydřeným vítězstvím 5:4 v semifinále nad SKP Sever 
Ústí nad Labem. V rozhodujícím utkání pak mladý hav-
líčkobrodský tým vyhrál nad Slavojem Praha 5:3 a mohl 
slavit postup do extraligy.
V extralize mužů probíhá play-off. Stolní tenisté HB Ost-
rov prošli hladce čtvrtfinálovým kolem, když SKST Libe-
rec zdolali dvakrát 3:1. Obhájce mistrovského titulu se 
následně v semifinále střetnul s nejlepším týmem české 
historie SF SKK El Niňo Praha (hrálo se po uzávěrce to-
hoto vydání).
V cíli jsou už také všechny ligové soutěže mužů. V prv-
ní lize skončilo družstvo HB Ostrov “B“ druhé těsně za 
vítězným B týmem TJ Ostrava KST. Také C družstvo HB 
Ostrov obsadilo druhé místo v konečné tabulce II. ligy. 

O jednu příčku níže, tedy třetí, se umístili stolní tenisté 
HB Ostrov “D“ v nejnižší celostátní soutěži – ve třetí lize. 
Ve výčtu nesmíme zapomenout na B družstvo stolních 
tenistek HB Ostrov, kterému při premiéře ve druhé lize 
patří šestá příčka.

Slovan na jaře zatím urval jen remízu
V úvodu fotbalového jara dokázal havlíčkobrodský Slo-
van na domácím trávníku pouze remizovat se Žďárem 
nad Sázavou 1:1. V následujících dvou kolech na hřiš-
tích soupeře už Slovanisté nezískali ani bod, v Lanžhotě 
prohráli 2:3, Břeclavi podlehli 0:2. Po šestnácti odehra-
ných zápasech jim tak v divizní tabulce skupiny B patřila 
se 20 body osmá příčka.

HB SKI TEAM úspěl na italské Gardenissimě
Val  Gardena  /  Itálie  –  Po  dvouleté  pauze  způsobené 
pandemií koronaviru se závodníci postavili na start nej-
delšího obřího slalomu světa v jihotyrolské Val Gardeně. 
Opět nechyběli  lyžaři HB SKI TEAMu, kterým se velmi 
dařilo.  Premiéru  na  6  km  dlouhé  trati  s  převýšením 
1 033 m měla Alena Kuncová. Ta získala senzační zlatou 
medaili ve své kategorii a zároveň zajela nejrychlejší čas 
za havlíčkobrodský tým. Skvělou a o pouhé dvě setiny 
pomalejší jízdou si zajela pro bronzovou medaili Daniela 
Jozlová. Mladší žactvo na dvoukilometrové trati skvěle 
reprezentoval David Chroustovský, který si dojel v závo-
dě pro stříbrnou medaili. Stříbro v nejmladší kategorii 
dívek získala i mladá naděje Nora Vondráčková. Část zá-
vodníků se ještě chystá na závěrečný závod sezóny, který 
se koná v půlce dubna ve švýcarském Samnau.

BM Fitness se těší na evropský  
šampionát v Belgii

Návrat do „normálu“ kvitují i závodní týmy BM Fitness 
Havlíčkův Brod, které se po dvouleté pauze chystají re-
prezentovat město i české barvy na Mistrovství Evropy. 
Nejlepší  stepové  týmy  kontinentu  se  letos  sjedou  do 
belgického  Bruselu,  kde  se  bude  závodit  bez  ruských 
klubů. Díky tomu se letos mohlo nominovat až pět týmů 
z ostatních zemí, z Brodu tak na šampionát vyrazí rekord-
ní počet 31 závodnic. BM Fitness má před sebou ještě 
jednu významnou událost – organizují 3. nominační zá-
vod na Mistrovství světa a závod ze série soutěží Česko se 
hýbe, které uskuteční 13.–15. května ve sportovní hale 
ve Světlé nad Sázavou. Ředitelka klubu Božena Čapková 
zve všechny fanoušky aerobiku, aby přišli podpořit hned 
šest závodních sestav z havlíčkobrodského klubu.

Medailová premiéra FIT STUDIA 21
V  březnu  odstartovala  pro  závodnice  FIT  STUDIA  21 
po dlouhé covidové pauze závodní sezóna. Klub, který 
nově vznikl v září minulého roku zásluhou Marka Šoto-
ly a Terezy Kampové, připravuje závodnice sportovního 
a fitness aerobiku a také zumby. „Nemohli jsme si přát 
lepší  start  závodní  sezony,“  říká  trenér  Marek  Šotola 
s tím, že všechny stepové týmy přivezly hned na úvod 
sezóny medaile. Nejstarší stepový tým kadetek ve věku 
11–13 let ve své kategorii zvítězil, stejně jako tým nej-
mladších závodnic ve věku 7–9 let. Závodnice v kategorii 
9–11 let obsadily stříbrnou příčku. Dařilo se i závodnicím 
ve sportovním aerobiku. Zlatou premiéru mělo duo ve 
složení Veronika Janková a Anna Třetinová. Druhá jme-

novaná navíc obsadila 10. místo v kategorii jednotlivců, 
Zuzana Žáková se ve své kategorii umístila na 5. místě. 
Velkým překvapením pro klub byly malé závodnice nově 
vzniklého tria Nela Buiová, Diana Krejsová a Daniela Do-
lejší,  které  se  statečně  popraly  se  svojí  premiérou  ve 
sportovním aerobiku a vybojovaly bronzovou medaili. 
Závodnice Zumby pod vedením Milady Líbalové získaly 
během dvou závodních víkendů po sobě zlaté a stříbrné 
medaile. „Jsme nesmírně šťastní, že po dlouhé závodní 
pauze se nám podařilo připravit závodnice opět do for-
my. I v očích holek bylo čitelné, že jim závodění chybělo,“ 
popisuje  spokojená  trenérka  Tereza  Kampová.  Závod-
níky FIT STUDIO 21 čeká ještě řada závodů, na které se 
intenzívně připravují. „Jsme si vědomi chyb, které nás 
na závodech potkaly, nicméně jsme teprve na začátku 
a příležitostí bude ještě mnoho,“ dodal s optimismem 
Marek Šotola. 

Michal Prášek odstartoval do 26. sezóny
Ve druhé polovině dubna začala pro havlíčkobrodské-
ho motocyklového  závodníka Michala  Práška  už  jeho 
26. sezóna. První závod roku 2022 se jel na Masarykově 
okruhu v Brně (po uzávěrce tohoto vydání). Prášek bude 
i  letos závodit v barvách týmu Roháč & Fejta motora-
cing, se kterým jede 18. sezónu, opět v nejsilnější třídě 
Superbike na stroji BMW S1000RR.
„Bude to pro nás hodně náročná sezóna. Budeme se 
opět  účastnit  Alpsko-jadranského  šampionátu,  Mezi-
národního  mistrovství  České  republiky  na  přírodních 
okruzích  (CAMS),  Mezinárodního  mistrovství  České 
republiky  na  motodromech  a  nově  budeme  bojovat 
i  na Mezinárodním mistrovství  Slovenska.  Pro  letošní 
sezonu se nám podařilo zajistit přímo z továrny BMW 
nový superbikový motor, takže mám do sezóny velkou 
motivaci,“ říká Prášek. Jeho velkým přáním pro letošek 
je získat divokou kartu na závod Mistrovství světa Super-
biků, který se pojede na mosteckém autodromu.

Zápasnické medaile z republikových mistrovství
Na začátku dubna se v Chomutově konalo Mistrovství 
České  republiky  Grand  Prix  v  zápase  řecko-římském 
v  kategorii  U17  a  U20.  V  konkurenci  322  závodníků 
z 21 států se představilo i devět Broďáků. Nejlépe se da-
řilo juniorům – v hmotnosti do 77 kg obsadil druhé mís-
to Michal Zelenka. V nejtěžší váhové kategorii do 130 kg 
pak skončil stříbrný také Artur Sarkisjan, na čtvrtém mís-
tě byl pak Jiří Kořán (do 63 kg). Dalších šest medailí pak 
zápasníci přivezli z Mistrovství České republiky v zápase 
ve volném stylu žáků a juniorů. Výprava vedená trenéry 
Zdeňkem Švecem a Radkem Satrapou vybojovala v kon-
kurenci 147 zápasníků z 22 oddílů dva tituly mistra, dvě 
stříbrné a dvě bronzové medaile.

Futsalisté za sebou mají vydařenou sezonu
Havlíčkobrodským futsalistům se podařilo naplnit před-
sezonní cíl, když v posledních dvou kolech navázali na 
dobrou formu z minulých utkání a dokázali dvakrát zví-
tězit. Sezónu tak zakončili na druhém místě s tříbodovou 
ztrátou na prvního. Nejvíce kanadských bodů v sezóně 
zaznamenali Antonín Plichta (30), Daniel Fikar (22), Da-
vid Henek a Jakub Henek (oba 19). Klub děkuje všem 
hráčům za skvělou reprezentaci a předvedené výkony.

  Stránku připravil Ondřej Rázl
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Slovo zastupitele

Máme  tu  květen,  jedno  z  nejkrás-
nějších období roku, vše se probouzí 
k novému životu, kvetou stromy, ráno 
se budíme  za  zpěvu ptactva.  Žijeme 
v krásném místě, máme krásné oko-
lí, sama to tu mám moc ráda. Aby se 

nám tu nadále žilo dobře, musíme se 
spolu  naučit  vycházet  a  být  vstřícní. 
Každý z nás má své představy o kvali-
tě života. Ta je v posledních měsících 
ovlivněna  růstem  cen  energií  a  po-
honných hmot, inflací a potravin, a to 
vše  se  nepříznivě  projevuje  v  hos-
podaření  domácností.  Z  nedávných 
průzkumů  vyplynuly  obavy  o  vlastní 
zdraví, ze zdražování, z války…
Občané doufají, že jim s jejich problé-
my, do kterých se nyní ne vlastní vinou 
dostali, pomůžou politici. Lidé, které si 
zvolili. Mnohdy  jsou však z  jejich vy-
jádření zklamáni a rozčarováni. Proto 
je  důležité,  aby  si  v  budoucnu  volili 
takové zastupitele, aby jim jejich přá-
ní plnili. Nejen do komunální politiky 
vstupují lidé z různých důvodů. Z hle-
dání osobního uspokojení, z touhy po 
moci, z touhy po změně, z nedostat-
ku seberealizace v jiné činnosti nebo 
práci, z nudy, z naštvání… Již od svého 

vzniku  se  sociální  demokracie  zastá-
vala pracujících a pomáhala slabším. 
To byl a  je princip solidarity, který  je 
nutné bránit. Přestože není nyní par-
lamentní stranou, bude stále prosazo-
vat, aby práce byla řádně ohodnocena 
a vedla ke spokojenému životu.  
Po covidové krizi se musí do měst vrá-
tit sousedský život, do kterého bude 
nutné  zapojit  i  uprchlíky  z  Ukrajiny, 
což  jsou v 80 % ženy  s dětmi,  které 
zde našly dočasný azyl a naši pomoc 
potřebují.  Nesmíme  však  zapomínat 
ani  na  naše  občany,  kteří  potřebují 
pomoc, ať už s byty, jejichž výstavbu 
je nutno podpořit a pronajímat je za 
normální  ceny  například  seniorům, 
samoživitelkám,  mladým  rodinám 
s dětmi nebo také se zajištěním zdra-
votní a sociální péče. 
Naše město se potýká řadu let s pro-
blémy,  o  kterých  se  stále mluví,  ale 
řešení jsou v lepším případě na papíře 

v  horším  v  nedohlednu. Mým ever-
greenem  je  parkování,  zejména  na 
sídlišti Výšina, chybějící dětská hřiště 
a sportoviště napříč městem či např. 
oplocená místa pro venčení psů…
Na  druhou  stranu  jsem  ráda,  že  po 
tolika  letech  se  podařilo  dotáhnout 
projekt  skate  parku,  u  něhož  jsem 
na začátku stála, do úspěšného kon-
ce, a že si našel spoustu spokojených 
uživatelů. Není dne, kdy by byl areál 
prázdný. Děkuji a budu doufat, že se 
naše město bude názory občanů na-
dále zabývat v jejich prospěch.
Přeji  vám  jménem  svým  i  sociál-
ní  demokracie  krásný  květen,  jenž 
K.  H.  Mácha  označil  jako  lásky  čas, 
a budu spolu s vámi věřit, že se vám 
podaří co nejlépe projít touto těžkou 
dobou, a ráda s vámi budu nadále se-
tkávat a naslouchat vašim názorům.
  Ivana Mojžyšková
  ČSSD

Na cyklostezkách platí obecné pravidlo 
zvýšené opatrnosti a obezřetnosti  

vůči ostatním
Policisté  Krajského  ředitelství  policie  kraje 
Vysočina se i v letošním roce zaměřují na do-
držování  dopravních  předpisů,  které  stanoví 
zákon o provozu na pozemních komunikacích. 
V posledních letech vzniklo v mnoha obcích, 
napříč  naším  krajem,  hned  několik  nových 
cyklostezek nebo stezek pro chodce, které ve-
řejnost může využívat. Řada cyklistů a chodců 
povinnost využít této stezky ale nerespektuje, 
čímž mohou  porušovat  zákon  o  provozu  na 
pozemních komunikacích.

„Stezka pro cyklisty“  (zkráceně  cyklostezka) 
je  pozemní  komunikace  nebo  její  jízdní  pás 
určený pro  jízdu na  jízdním kole. Tato stezka 
je vyhrazená svislým dopravním značením. Je 
určena pouze pro cyklistickou dopravu. Stezku 
pro cyklisty není možné využít v automobilo-
vé a motocyklové dopravě. Pravidla silničního 
provozu v České republice povolují užití stez-
ky  pro  cyklisty  též  jezdcům  na  kolečkových 
bruslích nebo například lyžařům.
Stezka  pro  cyklisty  může  být  též  doplněna 
vodorovným dopravním značením (šipky, po-
délné čáry, přechody pro chodce) a může na 
ni  navazovat  i  přejezd  pro  cyklisty.  V  někte-
rých případech bývá před dopravně kolizním 
místem,  kde  není  zajištěn  bezpečný  průjezd 
cyklistů, stezka pro cyklisty ukončena, případ-
ně  doplněna  značkou  přikazující  sesednout 
z kola. Za tímto místem je označen znovu za-
čátek stezky pro cyklisty.

„Stezka pro chodce a cyklisty“ je druh komu-
nikace, na které se pohybují chodci a cyklisté 
po společné stezce. Dopravní značka přikazu-
je chodcům a cyklistům užít v daném směru 
označený  společný  pruh,  přičemž  na  takto 
označené stezce se nesmějí chodci a cyklisté 
navzájem ohrozit. Jiným účastníkům provozu 
je užití  stezky  zakázáno. Všichni  účastníci  by 
se měli pohybovat při pravém okraji komuni-
kace (ve směru chůze či jízdy).
Povinností všech účastníků je, aby se vzájem-

ně neohrožovali a byli vůči sobě ohleduplní.
To znamená, že cyklisté by se měli vyvarovat 
rychlé a nebezpečné jízdy. Rychlejší účastníci 
objíždí pomalejší zleva, stejně jako se na silni-
ci předjíždějí automobily. Chodci nemohou jít 
ve větším počtu vedle sebe, ale musí umožnit 
cyklistům bezpečný průjezd.
Je-li  tedy  souběžně s pozemní komunika-
cí zřízen jízdní pruh pro cyklisty, stezka pro 
chodce nebo cyklisty, jsou povinni jich chod-
ci i cyklisté využít.
Za nerespektování této zákonné povinnosti 

hrozí cyklistům či chodcům dle zákona o pro-
vozu  na  pozemních  komunikacích  pokuta 
v příkazním řízení až do výše 2 000 Kč.
Od 1. ledna 2022 platí však výjimka z povin-
nosti  užít  jízdní  pruh  pro  cyklisty,  vyhrazený 
jízdní  pruh  pro  cyklisty,  stezku  pro  cyklisty 
nebo v křižovatce vymezený prostor pro cyk-
listy, pokud by tím mohla být ohrožena bez-
pečnost  nebo  plynulost  provozu  na  pozem-
ních komunikacích.
 Martin Hron
  Krajské ředitelství policie kraje Vysočina

Pro naše bezpečí

Stezka pro cyklisty – C8a

Stezka pro chodce a cyklisty – C10a

Konec stezky pro cyklisty – C8b

Konec stezky pro chodce a cyklisty – C10a
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Od každého trochu

Revitalizace parku Budoucnost pokračuje
Téměř dvě desítky vážných zájemců o pokračující revitalizaci městského par-
ku Budoucnost se sešly ve čtvrtek 7. dubna u občerstvení za AZ Centrem. Pří-
tomní vyslechli od zahradního architekta Ing. Zdenka Sendlera a od zástupců 
radnice nejaktuálnější informace o připravené další etapě revitalizace parku, 
která byla zahájena již koncem dubna.
Setkání zorganizoval Okrašlovací spolek Budoucnost v úzké spolupráci s rad-
nicí v Havlíčkově Brodě. Okrašlovací spolek se parku věnuje dlouhodobě. 
Radnice byla při  omluvě pana  starosty  zastoupena dvěma místostarosty 
a vedoucí odboru životního prostředí, čímž potvrdila prioritu, kterou tomuto 
tématu město dává. Pan architekt Sendler je autorem celého dlouhodobé-
ho výhledu revitalizace celého parku Budoucnost – od rybníku Obora až po 
lomy ve Vlkovsku. Je i autorem detailní prováděcí dokumentace jednotlivých 
etap revitalizace parku. Té již dokončené (hřiště a občerstvení za AZ Cent-
rem) i té nyní připravené k realizaci.
Zastupitelstvo města  i v této nelehké době potřebné prostředky uvolnilo 
a zhotovitel díla byl vybrán ve veřejné soutěži. Veřejná soutěž ale dle zá-
stupců  radnice  tentokrát  nepřinesla  očekávané  snížení  ceny.  S  ohledem  
na  rostoucí  ceny  všeho  včetně  stavebních  prací  bude  připravená  etapa  
stát  cca  20  mil.  Kč,  což  je  téměř  dvounásobek  částky,  předpokládané  
v minulém roce.

Představení budoucí etapy revitalizace se ujal pan Sendler. Hlavní zásahy do 
stávajícího uspořádání dotčené části parku vysvětlil na přinesených výkre-
sech. Připravená etapa zahrnuje prostor okolo kostela Nanebevzetí Panny 
Marie, okolo AZ Centra, okolo pomníku Bedřicha Smetany, až po hráz ryb-
níka Hastrman.
Největší následná diskuse se strhla okolo cest pro cyklisty. Architekt Sendler 
vysvětl záměr smíšeného provozu na všech hlavních komunikacích parku. 
V Havlíčkově Brodě může vzniknout unikátní síť cest se smíšeným provozem. 
Ve směru severojižním v parku a ve směru východozápadním podél řeky Sá-
zavy. Navržené řešení se smíšeným provozem obhajovali i přítomní zástupci 
radnice. Argumentovali jak zkušenostmi z Německa, tak zejména zkušenost-
mi z partnerského města Brielle v Nizozemí, kde je smíšený provoz v podob-
ných lokalitách dlouhodobě provozován ke všeobecné spokojenosti. Tam je 
dokonce v podobných místech mnohdy povolen i průjezd motocyklů. Stačí 
být k sobě ohleduplní. Vyčlenit části parku jen pro pěší nebo jen pro cyklis-
ty vede vždy k tomu, že jmenovaní si pak uzurpují výhradní právo k užívání 
parku, a to vede ke konfliktům. Přítomni diskuse byli jak zástupci části ve-
řejnosti, kteří by park viděli nejraději jen pro pěší, tak zástupci veřejnosti, 
kteří navrhovanou průjezdnost parkem i na kole vítají. Ke shodě názorů ale 
v této otázce nedošlo, byť zástupců parku jen pro pěší byla mezi přítomnými 
zřejmá menšina.
Ke shodě ale našt ěstí došlo v tom závěru, že smíšený provoz si bude vyža-
dovat nějakou koordinovanou vysvětlovací akci. Jak ve školách, tak mezi do-
spělou populací.

Velmi zajímavá byla v této souvislosti informace z městského úřadu, že ne-
shody návštěvníků parku řeší přestupková komise již nyní. Většinu hlášených 
přestupků ale mají na svědomí majitelů psů. Jak ve vztahu k pěším, tak ze-
jména ve vztahu k cyklistům. A prokázaným viníkem jsou v naprosté většině 
majitelé psů, kteří někdy své miláčky nezvládnou. Sankce nestačí. I zde bude 
nutné nějaké vzdělávání. Dokážeme k sobě být ohleduplní při  smíšeném 
provozu v parku? To ukáže až budoucnost.

Další část diskuse byla věnována také sedacím prvkům v parku. Starším spo-
luobčanům někdy dělá problém vstát z laviček bez opěradel, které jsou za 
AZ Centrem nejčastější. Lavičky s opěradly jsou ale častým cílem vandalů. 
Dle pana Sendlera jsou v podobných lokalitách překvapivě dobré zkušenosti 
se sedacími prvky přenosnými. Jejich zcizení či zničení není tak časté, jak by 
se mohlo na první pohled zdát. Zástupci radnice si podnět poznamenali jako 
hodný pozornosti.
Dalším podnětem, hodným pozornosti,  jsou jistě také stížnosti nájemce ki-
osku s občerstvením na útoky mladistvých vandalů na venkovní vybavení 
i na objekt samotný.
V pestré diskusi pak padlo i několik užitečných doporučení pro další etapy 
revitalizace. Například dostupnost fontánky s pitnou vodou nebo zřízení ně-
jakého přehledného systému značení cest v parku. Diskutována byla také 
otázka potřebných zásahů u stromů podél rybníka Hastrman pod pomní-
kem K. H. Borovského. Stromy se mnohdy znatelně sklánějí k hladině rybníka 
a rozumně vedený řez v jejich korunách by jim mohl ulehčit. 

V úplném závěru diskuse samozřejmě došlo i na ožehavé téma, jak bude re-
vitalizace parku pokračovat. Zde i největší zastánci revitalizace připustili, že 
v současné situaci bude nutné věnovat dostupné investiční prostředky také 
na jiné priority ve městě. Nyní realizovaná etapa bude dokončena do kon-
ce roku 2022 a pro podobnou investici nelze v nejbližších dvou až tří letech 
očekávat souhlas zastupitelstva. Byť je stále platný výrok pana starosty Tecla 
z roku 2015: „Ať se přítomnost parku Budoucnost stane minulostí a budouc-
nost přítomností“, je nutné toužená očekávání skloubit s tvrdou realitou. Zde 
se otvírá velký prostor pro Technické služby města, jejichž středisko veřejné 
zeleně bude muset období bez dalších velkých investic do revitalizace parku 
překlenout pečlivou prací správcovskou.
  Tomáš Holenda
  Okrašlovací spolek Budoucnost
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Termín pro výměnu kotlů v rodinných domech a bytech  
se o dva roky odkládá

Od 1.  září  letošního  roku měl nabýt účinnosti  zákaz používat  kotle 
na pevná paliva, které  jsou zařazeny do nižší než třetí emisní  třídy. 
Zákaz provozování  kotlů na pevná paliva  emisních  tříd  1  a  2  a bez 
stanovené třídy byl stanoven již před devíti lety a vyplynul z potřeby 
snižování emisí v ovzduší, zvyšování účinnosti a snižování energetické 
náročnosti  lokálního vytápění. Kotlíkové dotace pomohly nastarto-
vat proces povinné výměny neekologických zdrojů tepla pro vytápění 
domácností, nicméně jich je v Česku v provozu ještě okolo tři sta tisíc. 
Vláda ale schválila dne 6. dubna 2022 návrh Ministerstva životního 
prostředí na posun termínu zákazu provozu starých neekologických 
kotlů o dva roky, tedy od 1. září 2024. 

Kraj požádá o 119 miliónů na výměnu kotlů  
u nízkopříjmových domácností

Rada Kraje Vysočina schválila podání žádosti o podporu z Operační-
ho programu Životní prostředí pro financování výměny nevyhovují-
cích kotlů u nízkopříjmových domácností. Kraj požádá o maximální 
možnou částku 119,4 miliónu korun. Ta by podle informací náměst-
kyně hejtmana Kraje Vysočina pro oblast regionálního rozvoje měla 
uspokojit minimálně 666 žadatelů. Kraj v minulých týdnech provedl 
předběžný průzkum, ze kterého vyplynulo, že o dotace v rámci této 
skupiny projevily zájem více než dvě stovky potenciálních žadatelů. 
43 % z nich projevilo zájem o výměnu starého kotle na tuhá paliva 
za kotel na biomasu s ručním přikládáním. Prozatím nejmenší zájem 
mají lidé o automatické kotle na biomasu a o plynové kotle.
Datum  vyhlášení  výzvy  kraje  pro  občany  závisí  na  rychlosti  schvá-
lení  krajské  žádosti  ze  strany Ministerstva  životního prostředí. Kraj 
Vysočina po tomto schválení ze strany MŽP musí vyhlásit „pravidla“ 
pro příjem žádostí, která musí být dle zákona zveřejněna minimálně 
30 dnů a následně mohou být přijímány žádosti žadatelů. Na zákla-
dě podmínek programu MŽP mohou být žádosti přijímány nejpozději 
do 31. 8. 2022.
Podpora fyzickým osobám z nízkopříjmových domácností bude posky-
tována formou dotace ve výši 95 % ze způsobilých výdajů projektu, a to 
s následujícími limity (návrh řídícího orgánu avizovaný 29. 3. 2022):

Pro splnění podmínky nízkopříjmovosti bude muset žadatel prokázat, 
že průměrný čistý příjem každého člena domácnosti v roce 2020 ne-
byl vyšší než 170 900 Kč. Povinnost prokazovat příjmy se nevztahuje 
na následující žadatele:
Žadatel a všichni členové jeho domácnosti pobírají ke dni podání žá-1. 
dosti o podporu starobní důchod nebo invalidní důchod 3. stupně,

Žadatel je nezletilý nebo student denního studia do 26 let. V pří-2. 
padě spoluvlastnictví rodinného domu, trvale obývané stavby 
pro rodinnou rekreaci nebo bytové jednotky v bytovém domě 
jsou i ostatní spoluvlastníci nezletilí nebo studenti denního studia 
do 26 let,
Žadatel v období od 1. 1. 2020 do doby podání žádosti o podporu 3. 
pobíral dávky v hmotné nouzi a/nebo příspěvek na bydlení (není 
nutné, aby dávky nebo příspěvek pobíral po celou dobu).

Pro účely zjištění výše průměrného příjmu člena domácnosti se příjmy 
nezletilých dětí a studentů denního studia do 26 let uvažují ve výši 0 Kč.
Splnění kritéria nízkopříjmové domácnosti bude posuzováno k datu 
podání žádosti.
V  rámci  připravované  výzvy pro občany  z nízkopříjmových domác-
ností umožní Kraj Vysočina poskytnutí zálohy ve výši 60 % z dotace. 
Záloha bude žadateli uvolněna na základě zálohové faktury vystave-
né dodavatelem, po dokončení a doložení realizace bude zbylá částka 
uvolněna na základě doložení všech potřebných dokladů. Připravo-
vaný příjem žádostí bude z rozhodnutí MŽP probíhat pouze elektro-
nickou formou. Pro ty, kdo si s podáním žádosti nebudou vědět rady, 
bude k dispozici asistenční pomoc.
Ostatní žadatelé, kteří nesplní podmínky kotlíkových dotací po nízkopří-
jmové domácnosti, si budou moci požádat o dotaci v rámci programu Nová 
zelená úsporám, kterou má na starosti Státní fond životního prostředí. 
V tomto případě je možné se obrátit na místní pracoviště SFŽP na adre-
se Havlíčkova 111, 586 02 Jihlava. Bližší informace k již vyhlášeným kotlí-
kových dotacím v rámci programu Nová zelená úsporám jsou k dispozici  
www.sfzp.cz/dotace-a-pujcky/kotlikove-dotace/ostatni-domacnosti/.
Do konce roku 2021 byla Krajem Vysočina vyplacena dotace na 6 868 
úspěšně zrealizovaných výměn kotlů v objemu téměř 700 mil. Kč.
  Zdroj: https://www.kr-vysocina.cz/

Typ zdroje Max. dotace
Plynový kondenzační kotel 
(dle rozhodnutí MŽP pouze žádosti o podporu realizované, 
zesmluvněné nebo objednané do konce dubna 2022)

100 000 Kč

Kotel na biomasu s ruční dodávkou paliva, včetně akumu-
lační nádrže

130 000 Kč

Kotel na biomasu se samočinnou dodávkou paliva 130 000 Kč
Tepelné čerpadlo 180 000 Kč

Food trucky a stánky plné jídla míří  již potřetí do Havlíčkova Brodu
Přijďte ochutnat největší světové dobrůtky, piva z malých pivovarů, lahodná 
vína a barevnou kávu. V sobotu 21. 5. 2022 od 10.00 hod. na Havlíčkově ná-
městí v Havlíčkově Brodě, vstup zdarma.

Inzerce
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Co je V Sadech nového?
Ani v roce 2022 žáci a učitelé na naší škole roz-
hodně nezahálejí.  Pravidelně  se účastníme  růz-
ných soutěží a olympiád, ať  již vědomostních či 
sportovních. A máme se čím pochlubit.
Velkého úspěchu dosáhli nedávno tři žáci 9. roč-
níku  v  nově  vypsané  Ekonomické  olympiádě, 
když excelovali mezi dvěma stovkami účastníků 
z Kraje Vysočina a postoupili do celostátního kola. 
Dalších skvělých výsledků jsme pak dosáhli napří-
klad v olympiádách z českého jazyka či ze země-
pisu, kde jsme zaznamenali několik postupů do 
krajských kol.
Ve sportovních soutěžích, které se s jarní sezónou 
teprve začínají rozjíždět, jsme bodovali v Odzna-
ku všestrannosti olympijských vítězů a postoupili 
rovněž do kraje.
Tradičně na vysoké úrovni je V Sadech ICT vyba-
vení. To, že máme v každé třídě PC, interaktivní 
tabuli  či  dataprojektor,  považujeme  dnes  již  za 
naprostou samozřejmost. V rámci polytechnické 
výchovy pokračujeme s programováním robotic-
kých systémů, učíme žáky pracovat s 3D tiskárna-
mi a v nedávné době jsme pořídili také zajímavou 
novinku – virtuální realitu.

Pomocí 3D brýlí a speciálního softwarového vy-
bavení si mohou žáci vyzkoušet, jak se žije ve vir-
tuálním světě. Ocitnou se například ve futuristic-
kém městě, projdou se po cizí planetě, vyzkouší si 
třídění odpadu či prostě postaví zeď.
O tuto novinku byl velký zájem například během 
Dne otevřených dveří pro rodiče budoucích prv-
ňáčků  či  během  zápisu  do  1.  tříd,  který  velmi 
úspěšně proběhl 8. dubna.
Škola opravdu  žije  a nabízí  spoustu dalších  akti-
vit, s nimž se můžete sami seznámit třeba při DNI 
OTEVŘENÝCH DVEŘÍ PRO ŠIRŠÍ VEŘEJNOST, který 
uspořádáme v sobotu 28. května v době od 9 do 
17 hodin. Tak se moc těšíme na společné setkání!
  Vedení ZŠ V Sadech

Na Nuselské se děti bavily zpěvem
V polovině března se na ZŠ Nuselská uskutečni-
la pěvecká soutěž. Zúčastnili se jí žáci 1. stupně. 
Soutěžilo se v šesti kategoriích. Svůj zpěv před-
vedly nejmladší  děti  z přípravné  třídy  i  nejstar-
ší  děti  z  pátých  tříd.  Fandící  publikum,  složené 
z  ostatních  spolužáků,  vytvořilo  úžasnou  atmo-
sféru. Gratulujeme všem výhercům a těšíme se 
na další ročník soutěže. 

Krajského kola přeboru v šachu  
se zúčastnily i děti z Nuselské

Ve středu 23. března 2022 se v AZ Centru v Havlíč-
kově Brodě konalo krajské kolo v Přeboru škol v ša-
chu. Soutěže se zúčastnilo deset škol z celého kraje. 
Naši žáci pod vedením manželů Brožových zvítězili, 
a postoupili tak do celorepublikového kola. 
Rádi bychom touto cestou poděkovali za přípra-
vu a píli právě manželům Brožovým, kteří na naší 
škole vedou již několik let kroužek šachu a jim i je-
jich svěřencům popřáli hodně štěstí a úspěchů při 
dalších partiích. 
Školu  ZŠ  Nuselská  reprezentovali  žáci  prvního 
stupně  Nandi  Ulsbold  (1.B),  Pavel  Brož  (2.A), 
Mikeš Šedý  (4.A), Adam Novotný  (4.B) a David 
Hovhannisyan (5.A).
  Lenka Kulichová Jiráková
  ZŠ Nuselská

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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Zájemci mohou podávat žádosti o byt 
v Domě dostupného bydlení

Dům dostupného bydlení je bytový dům s ná-
jemním bydlením pro osoby z tzv. „způsobilé 
domácnosti.“  Způsobilou  domácností  se  ro-
zumí společně hospodařící domácnost, která 
má nízký příjem a nevyhovující bydlení. Způ-
sobilou domácností může být jednotlivec, pár 
či rodina.
Město  Havlíčkův  Brod  v  současné  době  do-
končuje výstavbu Domu dostupného bydlení 
na ulici Havlíčkova v Havlíčkově Brodě. 
Jedná se o objekt se třemi nadzemními pod-
lažími,  ve  kterém  bude  vybudováno  12  by-
tových  jednotek  v  režimu  sociálního bydlení 
– sedm bytů o velikosti 1+kk, pět bytů o ve-
likosti 2+kk. Ke každé bytové jednotce náleží 
sklepní kóje a terasa či balkon. Každý byt bude 
vybaven kuchyňskou  linkou s digestoří,  trou-
bou a myčkou nádobí. Koupelna bude vyba-
vena sprchovým koutem, závěsným WC, umy-
vadlem a přípravou pro napojení pračky.
Dispoziční řešení objektu a jednotlivých bytů 
splňuje  požadavky  na  bezbariérový  provoz. 
V domě bude osobní výtah. 

Podmínky  pro možnost  bydlení  v  Domě  do-
stupného bydlení:

Cílovou skupinou jsou osoby z tzv. „způso-• 
bilé domácnosti,“ tj. společně hospodařící 
domácnosti, která má nízký příjem a nevy-
hovující bydlení.

Nájemní smlouvu je možné uzavřít • 
s osobou z cílové skupiny pouze tehdy, 
když tato osoba k datu uzavření nájemní 
smlouvy nemá ve vlastnictví ani v podílo-
vém spoluvlastnictví bytový dům, rodinný 
dům, nebo byt. Tuto podmínku musí splnit 
i další členové domácnosti, kteří mají 
v podporovaném bytě bydlet.
Další podmínkou uzavření nájemní smlou-• 
vy je bezdlužnost vůči městu Havlíčkův 
Brod. 
Nájemní smlouva s osobou z cílové • 
skupiny bude uzavřena na dobu určitou 
maximálně půl roku s možností dalšího 
prodloužení, přičemž maximální doba náj-
mu v režimu sociálního bydlení činí 2 roky. 
Opětovně lze nájemní smlouvu uzavřít 
až po posouzení, zda si nájemce nemůže 
zajistit odpovídající bydlení na trhu.
Měsíční nájemné v režimu sociálního byd-• 
lení je stanoveno ve výši 69,63 Kč/m2.

Zájemci o bydlení v Domě dostupného bydle-
ní mohou podat žádost na předepsaném for-
muláři na podatelnu Městského úřadu Havlíč-
kův Brod v termínu do 30. 6. 2022.
Formulář žádosti v tištěné podobě získá ucha-
zeč na Ekonomickém odboru – úseku proná-
jmů a prodejů. 
Formulář  je  také možné  stáhnout  v  elektro-
nické podobě na stránce www.muhb.cz.
  Markéta Firychová, Ekonomický odbor

Změna výše státních slev  
ve veřejné dopravě 

Děti, studenti a cestující nad 65 let mají v re-
gionálních  i  dálkových  vlacích  a  autobusech 
státem zajištěnou slevu ve výši 50 %. Dohodla 
se na tom vládní koalice s tím, že změna platí 
od 1. dubna.

Od 1. dubna 2022 se sníží stávající státní • 
slevy ve vlacích a autobusech ze 75 % na 
50 % z jednoduché jízdenky.
Slevy ve výši 50 % základního jízdného bu-• 
dou nadále platit pro děti ve věku 6–18 let, 
studenty do 26 let a cestující nad 65 let, 
sleva ve výši 75 % zůstává pro držitele 
průkazu ZTP a ZTP/P.
Stát zvýhodňuje rodiny s dětmi nad rámec • 
dosavadních slev – sjednocujeme pod-

mínky pro cestování malých dětí ve vlaku 
i v autobuse.

Do konce října si vyměňte čipové karty 
na MHD

Technické  služby  Havlíčkův  Brod  postupně 
přecházejí  na  nový  typ  čipových  karet.  Je-
jich postupná výměna probíhá už  skoro  rok. 
„V oběhu je zhruba devět tisíc. Pro novou či-
povou kartu si zatím přišlo zhruba 2 100 ces-
tujících,“ upřesnila Jana Růžičková ze středis-
ka městské  hromadné  dopravy  a  dodala,  že 
od 1. listopadu bude možné odbavení pouze 
s novou kartu, kterou si cestující mohou poří-
dit za 100 Kč v informační kanceláři Na Valech 
3523 v úředních hodinách. „Touto cestou pro-
síme občany,  aby  výměnu karty nenechávali 
na poslední chvíli,“ dodala Růžičková. 

Nové karty MHD

Občanská karta

Rodinná karta

Žákovská karta

Senior karta

Důchodce karta

  Stránku připravila Alena Doležalová
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Společenská rubrika, křížovka

Brodská miminka narozená od 24. 3. do 20. 4. 2022
• 24. 3. Hofman Petr, Podroužek Matyáš • 2. 4. Sobotka Tobiáš • 3. 4. Kučerová 
Nela • 7. 4. Krepčíková Anna • 14. 4. Galbová Tamara • 15. 4. Rakušan Petr  
• 20. 4. Venzhöferová Ida

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

12. 3. 2022
• Michal Zhouf, Dolní Krupá – Barbora Ferenczová, HB
• Gabriel Nyíri, HB – Kristýna Daňková, HB
• Miroslav Zadina, Lipnice n. Sáz. – Andrea Jungwirthová, HB
26. 3. 2022
• Jurij Oleksandrovyč Brovko, Ukrajina – Alina Oleksandrivna Simko, Ukrajina
Celkem se konalo 5 sňatků.

ICE CATS obsadily třetí místo na Mistrovství ČR v synchronizovaném 
bruslení, poděkování patří trenérce i fanouškům

Letošní  sezóna  2021/2022 byla  pro  naše holky  velmi  náročná,  pro-
tože  jsme netušili,  jak moc  se  na  nich  podepíše  „covidová  nucená, 
dlouhá pauza“. Z jednadvaceti děvčat se jich vrátilo sedmnáct, proto 
tato sezóna v kategorii Juvenile byla pro děvčata velmi těžká, i přesto 
děvčata nastoupila na každé vystoupení a soutěže s myšlenkou zajet 
co nejlepší jízdu,  což se jim ne vždy dařilo. Ale zkušenosti, které tím 
holky získaly, zúročí v dalších letech. Přesto se děvčatům na Mistrov-
ství České republiky v synchronizovaném bruslení jízda podařila, a tak 
zúročila hodiny tréninku a námahy. Obsadila krásné třetí místo.
Děkujeme všem fanouškům a naší trenérce Romaně Škorpíkové za její 
trpělivost, energii a podporu. Těšíme se na další sezónu.
 Monika Jarošová, zástupkyně rodičů

Polské přísloví: „Přátelství a láska...“. Dokončení v tajence.

Správné znění tajenky z čísla 4/2022: Lépe nezačít, než nedokončit.
Správnou odpověď z 35 došlých vylosoval starosta Jan Tecl. 
Výhercem se stává Radim Pejchal.
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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Noc kostelů i v roce 2022 bude!
Noc  kostelů  se  uskuteční  v  našem  městě  již  po  jedenácté,  v  pátek 
10.června 2022. Letošní mott o je vybráno ze 42. žalmu a zní takto: „Za 
dne ať Hospodin dává svou milost, celou Noc mu budu zpívat a chválit 
ho“. Autor v něm popisuje svoje soužení, zesměšnění od přátel, výčitky 
a samotu. Ptá se. Proč je smutná má duše? Někdy máme i my podobné 
otázky, proč? Výkřiky se v Žalmu postupně mění v modlitbu spojenou 
s návštěvou bohoslužby v chrámu. Je to zkušenost i nás křesťanů, záži-
tek Boha, s nímž se můžeme setkat v kráse a radosti , ale i v bolestech, 
slabosti  a ranách. Ať jste v radosti  či smutku, ať zakoušíte krásu či oškli-
vost, přejeme vám, ať nejen o letošní Noci kostelů nacházíte odpovědi 
na vaše otázky – Proč. Ať nalézáte lásku, pokoj a smíření.
Vynasnažíme  se přispět  i  programy,  které pro  vás  chystáme.  Těšit  se 
můžete na inspirati vní prezentaci III. skautského oddílu Blesk. Zajímavé 
vyprávění o Papui Nové Guinei, vycházku po hřbitově, skvělé koncerty, 
soutěže i pohled z výšky... 
Podrobné informace o programech v jednotlivých kostelích a modliteb-
nách naleznete na jejich webových stránkách a ve vývěskách.
Tak, na viděnou se těší přípravný tým Noci kostelů!  
  Marie Topolovská, organizátorka 
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Vy se ptáte, my odpovídáme
Proč byl zrušen traktorový svoz odpadu?
Traktorový svoz byl od letošního roku ve městě zrušen. Jeho četnost byla v minulých 
letech postupně snižována. Důvodem ke zrušení traktorového svozu byly zejména 
provozní důvody, finanční úspory (viz např. nákladná realizace nových moderních svo-
zových systémů: rostlinný odpad; door-to-door pro plasty a papír) i nerespektování 
podmínek svozu některými obyvateli města. Navíc od roku 2023 bude muset být ob-
jemný odpad tříděn dle druhů materiálů (zejm. kovy, plasty, dřevo velkých rozměrů) 
a k tomu je nezbytné, aby i odkládání těchto odpadů jednotlivými občany bylo kont-
rolováno adresně již v okamžiku jeho odkládání.
Občané města mohou využít k odložení objemného odpadu, pro který byl traktorový 
svoz určen, dva sběrné dvory (v areálu Technických služeb Havlíčkův Brod, Reynkova 
2886 a ve společnosti HBH odpady s.r.o., Havířská 1124). Nově je pro vstup do sběr-
ného dvora vyžadována odpadová karta, kterou si můžete vyzvednout vždy v otevírací 
době v budově V Rámech 1855 (ekonomický odbor a odbor životního prostředí).
Dále  je  možné  odložit  objemný  odpad  do  hlídaných    velkoobjemových  kon-
tejnerů  rozmístěných  po  městě  i  v  jeho  místních  částech,  vždy  jeden  den 
v  jarním  období  a  jeden  den  v  podzimním  období.  Rozmístění  kontejne-

rů  a  termíny  svozu  najdete  na  webu  města,  v  části  Životní  prostředí,  Odpa-
dy  a  jejich  svoz  –  www.muhb.cz/odpady,  nebo  konkrétně  kliknutím  na  odkaz  
www.muhb.cz/assets/File.ashx?id_org=3782&id_dokumenty=870868.  Velkoobje-
mové kontejnery budou přistaveny v jednotlivých lokalitách podle jízdního řádu do 
16. května od 9.00 do 16 hodin. U Technických služeb Havlíčkův Brod lze objednat 
odvoz odpadu dle platného ceníku. 
Místem k odložení objemných odpadů jsou podle obecně závazné vyhlášky sběrné 
dvory nebo velkoobjemové kontejnery s obsluhou rozmístěné na stanovištích ve měs-
tě na jaře a na podzim. Ukládání objemných odpadů k popelnicím, do separačních 
stání nebo na jakékoliv jiné místo, které není určeno k odkládání odpadů vyhláškou 
města, není možné, a je posuzováno jako porušení obecně závazné vyhlášky s přísluš-
nou sankcí.  Připravil odbor ŽP

K zápisům přišlo 253 dětí, po dvou letech se konaly prezenčně
Po dvou letech si děti se svými rodiči užily zápisy do prvních tříd přímo ve škole, epi-
demická situace dovolila zápis prezenční formou. Rodiče určitě potěší zpráva,  že se 
všechny děti dostaly do škol, kam je chtěli umístit i mimo spádové oblasti. Nejoblíbe-
nější školou se pro letošní prvňáčky stala ZŠ Wolkerova, která zaevidovala 66 žádostí. 
O ZŠ V Sadech projevilo zájem 60 a o ZŠ Štáflova 54 dětí. Do ZŠ Nuselská by mělo 
nastoupit 46 dětí. Tyto školy otevřou dvě první třídy. Na ZŠ Konečná bude jedna první 
třída se zhruba 27 prvňáčky. 

Inzerce
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         Ot�vírám�
n�v�u �o�a�n� Th� 1:1 Di�t  v Ha�líčk�vě Br�dě.
Dieta je šitá na míru s analýzou těla 
váhou IN BODY. S tímto inzerátem  

1. k�n�u�t�c� z�a�m�.

Ing. Stanislava Pecková
Certifikovaná poradkyně The 1:1 Diet

Mlýnská 1735, 
58001 Havlíčkův Brod

+420 728 135 992 
stanislava.peckova@cwp.cz

n�v�u �o�a�n� Th� 1:1 Di�tv Ha�líčk�vě Br�dě.
Dieta je šitá na míru s analýzou těla 

. S tímto inzerátem 

1. k�n�u�t�c� z�a�m�.

Ing. Stanislava Pecková
Certifikovaná poradkyně The 1:1 Diet

58001 Havlíčkův Brod

+420 728 135 992
stanislava.peckova@cwp.cz

Ing. Stanislava Pecková

www.domacipece24.cz

bezplatná
hrazená zdravotními 100

%

dní v týdnu jsme  
vám k dispozici24/7

200
profesionálních 
zdravotních 
sester

rehabilitace

   Polohování pacienta – 

800 03 03 03VOLEJTE 
ZDARMA

Praha
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REVOLUČNÍ 
EMS TRÉNINK
Nejefektivnější cvičení současnosti 
pomocí elektrické stimulace svalů 
je zpět v Havlíčkově Brodě.

+ 20 minut 1x týdně nahradí 
 tři hodiny dřiny v posilovně 
+ posílíte až 95 % svalů
+ odbouráte tuk, zpevníte svalstvo, 
 ulevíte bolestem zad a kloubů

Rezervace na tel. 734 353 574 nebo na e-mailu snajdaj@gmail.com

PRVNÍ 
LEKCE

ZDARMA

PRO PRODEJCE nabízíme prodejní místo
ZDARMA. Rezervace míst a více informací
na prodejně nebo na trhy@zempostober.cz

SOBOTNÍ TRHY 
V KLASU 16.4. – 28.5.

Každou sobotu od 8.00 do 10.30
Zeleninová sadba, bylinky,
košíky, letničky, cibuloviny 
od místních pěstitelů ...
Místo: Areál prodejny KLAS,
Havířská 662, Havlíčkův Brod

Otevírací doba prodejny po-pá 7.00 – 17.00, 
so 7.30 – 11.30, Havířská 662, Havlíčkův Brod,

E: klas@zempostober.cz, T: 569 428 874

KVĚTNOVÁ NABÍDKA NA PRODEJNĚ

Ovocné stromky 
a keře - různé

druhy

Sadbové
květináče

30, 35, 50 l Substráty a hnojiva
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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

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

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

Sport pro všechny Výšina
Cvičení v tělocvičnách základních škol – info Věra Koso-
vá, tel. 604 593 216, verakosova@email.cz
ZŠ Sady: Po 17–18 h. ženy, muži – zdravotní cvičení, 
vede Miluše Vidnerová • Čt 17–18 h. ženy, muži – zdra-
votní cvičení, Miloslava Morávková, Marie Křenková
ZŠ Nuselská: St 19–20 h. ženy střední generace – prota-
hování, posilování s hudbou, vede Věra Kosová

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

Důležitá telefonní čísla
Hasiči 150 • Zdravotnická záchranná služba 155 • Policie 
158 • Městská policie 156 • Tísňové volání SOS 112  
• Technické 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.
• 7.–8. 5. MUDr. Vosiková Veronika  606 136 302 
Lánecká 970, Světlá nad Sázavou 
• 14.–15. 5. MDDr. Kociánová Jana  569 424 499 
Kalinovo nábřeží 605, Havlíčkův Brod 
• 21.–22. 5. MDDr. Maštálka Vojtěch  721 132 134 
Habrecká 450, Ledeč nad Sázavou 
• 28.–29. 5. MDDr. Hejtmánková Alžběta  792 339 455 
Jahodova 2240, Havlíčkův Brod
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

Pozvánka na WAFK Challenge 2022 
Cvičit může každý a je to super!

Na konci května se uskuteční 3. ročník sportovní 
akce WAFK CHALLENGE 2022, která vás zvedne 
od klávesnic (Workout Away From Keyboard). 
Jedná se o největší jednodenní neziskovou  

sportovní akci na Havlíčkobrodsku, která si klade 
za cíl motivovat širokou veřejnost ke cvičení  

a jiným pohybovým aktivitám. 
Samotná akce proběhne 28. 5. 2022 v příjemném 

prostředí sportovního areálu Plovárenská. 
Na své si přijdou děti i dospělí.

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 Vanda. Narození: 9. 1. 2022. Vandička byla 
nalezena v obci Přibyslav, kde si z posledních sil přišla pro po-
moc k hodným lidem. Je jemná něžná kočička, velice hodná 
a nenáročná. Zbožňuje člověka a kontakt s ním. Domov hle-
dá výhradně v klidných bytových podmínkách, ideálně jako 
kočičí 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

1.–31. 5. – Putování za… lacinova@kkvysociny.cz / 
569 400 480
1.–31. 5. – Letíím aneb Mají ptáci barometr? Výtvarná 
soutěž pro děti do 15 let.  
detske@kkvysociny.cz / 569 400 484
1.–31. 5. – Nebe nad hlavou – testík pro děti – soutěž 
pro děti 6–15 let (registrovaným dětským návštěvní-
kům KKV) / detske@kkvysociny.cz / 569 400 484
2.–31. 5. – KOMenský v KOMiksu – výstava  
lacinova@kkvysociny.cz / 569 400 480 
9. 5. 17.00 – Čtenářský klub – Magické latinskoameric-
ká literatura. jirakova@kkvysociny.cz / 569 400 495
9. 5. 18.00 – Mart Eslem a David Surý: Tři tisíce tun lás-
ky z Persie. bouchnerova@kkvysociny.cz / 569 400 494
12. 5. 14.00–15.30 – Duhové hrátky – zábavné odpo-
ledne pro děti. detske@kkvysociny.cz / 569 400 484
12. 5. 16.00 – LiStOVáNí: A jak se vám líbím teď? was-
serbauerova@kkvysociny.cz / 569 400 495
17. 5. 17.00 – Martin Daneš: Beseda nejen o Karlu 
Poláčkovi. horakova@kkvysociny.cz / 569 400 487 
19. 5. 15.00 – Čítárnička se spisovatelkou Ester Starou.  
detske@kkvysociny.cz / 569 400 484
20. 5. 16.00 – Komentovaná prohlídka knihovny. Mož-
nost rezervace míst na tel. čísle 569 400 400.
23. 5. 14.00–15.30 – Duhové hrátky 
detske@kkvysociny.cz / 569 400 484
27. 5. 15.30 – Zvěřinec pana Ezopa: Divadlo NAVĚTVI. 
Představení pro děti. detske@kkvysociny.cz / 569 400 484
30. 5. 18.00 – Biograf v knihovně: Opouštět Počát-
ky – sál KKV. Časosběrný dokument sleduje, jak se za 
posledních deset let proměnily osudy tří dívek, které 
vyrůstaly ve výchovném ústavu v Počátkách. wasser-
bauerova@kkvysociny.cz / 569 400 494

ZUŠ J. V. Stamice
11. 5. 17.00 – Koncert žáků hudebního oboru, sál ZUŠ
25. 5. 14.00–16.00 – ZUŠ OPEN, Havlíčkovo nám.
25. 5. 18.00 – Slavnostní koncert, sál Staré radnice HB

Kulturní dům Ostrov
www.kdostrov.cz

8. 5. 15.00 – Lollipopz: barevná Lollyshow
20. 5. 20.00 – Smack1: tour s novým albem Chimera 3 
21. 5. 7.00 – Sběratelská burza
29. 5. 8.00 – Akva Tera zoo trhy

Městské divadlo a kino Ostrov
www.mdko.cz

13. 5. 18.00 – Konec dobrý, všechno dobré. Premiéra 
představení Adivadla HB, www.adivadlo.cz
25. 5. 19.00 – Hvězdné manýry – Divadelní společnost 
Háta. Povedená, rychlá a bláznivá komedie.

Muzeum Vysočiny Havlíčkův Brod
www.muzeumhb.cz

5. 5. – Jarní příroda. Program Muzea Vysočiny Havlíč-
kův Brod pro ukrajinské děti a rodiče
Do 15. 5. – výstava díla Václava Tajovského a fotogra-
fie Bohumíra Špačka
27. 5. – 18. 9. – Historie nemocniční péče: lékárenství, 
lékaři a lékařství v Havlíčkově Brodě. Vernisáž výstavy 
27. 5. v 17.00

Galerie výtvarného umění Havlíčkův Brod
Do 8. 5. – Otakar Marcin: Hra s tvary – výstava sochaře 
a restaurátora O. Marcina 
6. 5. – 31. 7. – Dětský svět Gabriela Filcíka – výstava 
známého ilustrátora dětských knih, vernisáž 6. 5. 17.00 
6. 5. – 29. 5. – 2022 Světy… výstava výtvarného oboru 
ZUŠ J. V. Stamice Havlíčkův Brod, vernisáž 6. 5. 17.00 
13. 5. – 26. 6. – Jaroslav Valečka. Krajina ztracené pamě-
ti – výstava malíře a grafika spjatého s krajinou Sudet, 
vernisáž 13. 5. 17.00 

Akce
27. 5. 17.00–22.00 – Noc v galerii – tradiční akce se zají-
mavým doprovodným programem
Dílny
5. 5. 16.00 – Šperky z křišťálové pryskyřice – výroba 
šperků z křišťálové pryskyřice
26. 5. 16.00 – Tiffany II. – výroba skleněných pájených 
dekorací a šperků. Závazné rezervace edukator@galerie-
hb.cz nebo tel. 569 427 035, 739 329 160

Klub OKO
www.kluboko.cz

6. 5. – Vagon tribute. Hrají Light Sugar Dreaming, NuPa-
gadi, Coca Core Company, 21.00 hod.
8. 5. – Burza CD a LP v klubu OKO, 11.00-16.00 hod.
14. 5. – Afterpárty Majálesu, 22.00 hod. (pořádá GHB)

Filmové OKO 
www.filmoveoko.cz

4. 5. 20.00 – Promlčeno (kriminální thriller Česko 2022)
11. 5. 20.00 – 107 matek (dokument Ukrajina/Sloven-
sko/Česko 2021)
18. 5. 20.00 – Mimořádná událost (komedie Česko 2022)
25. 5. 20.00 – Divoch (komedie Dánsko 2021)

Kavárna Ve Vile
Info: www.kavarnavevile.cz, FB nebo v Kavárně Ve Vile
Chytrý kvíz – pravidelně každé pondělí od 19 h.
3. 5. 18.30 – Ing. Jiroušek: Falklandy–Malvíny, cesto-
pisná beseda 

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

4. 5. – Přes Občiny do Havl. Brodu. Odchod od kostela 
v parku v 9.00 hod. Trasa 10 km.
7. 5. – Za orchestrionem do Veselíčka. Odjezd vlakem R 
v 8.02 hod. do Ostrova n. Osl. nebo vlakem R v 10.01 hod. 
do Veselíčka s přestupem ve ZR. Trasa 10 km.
8. 5. – 11. Po stopách pátera Josefa Toufara do středu 
ČR. Odjezd vlakem v 7.04 hod. do Leštiny.
11. 5. – Vítochov a Karasín. Odjezd vlakem R 
v 6.02 hod. do Bystřice n. Pernštejnem s přestupem 
ve Žďáře n. S. Trasa 13 km. Celodenní výlet. Návrat 
16–18 hod.
14. 5. – Slatiňany a Kočičí hrádek. Odjezd vlakem 
v 8.03 hod. Slatiňan. Trasa 12 km.
18. 5. – Český Šternberk. Odjezd vlakem v 7.49 hod. 
do Ratají nad Sázavou. Trasa 10 km.
21. 5. – 41. Teslácký šotek. Odjezd vlakem v 7.05 hod. 
do Jihlavy. Trasa 12 km.
25. 5. – Za kvetoucími upolíny. Odjezd vlakem v 8.03 hod. 
do Vítanova. Trasa 11 km.
28. 5. – Z Okrouhličky. Odjezd busem v 9.01 hod. 
do Okrouhličky. Trasa 11 km.

Úterní vycházky (rychlostí 3 km/hod.)
3. 5. – Ze Sázavky. Odjezd vlakem v 9.04 hod. do Sázavky. 
Trasa 8 km.
10. 5 – Z Malčína. Odjezd busem z terminálu č. 12 

v 8.35 hod., Masarykova 8.38 hod., Havlíčkova 8.41 hod. 
do Malčína. Trasa 8 km.
17. 5. – K zámku. Odjezd vlakem v 9.04 hod. do Golčova 
Jeníkova. Trasa 8 km.
24. 5. – Cestičkami Vládi Škvařila. Odjezd autobusem 
z terminálu č. 16 v 8.05 hod. do Květnova. Trasa 7 km. 
Vede: Z. Kohout
31. 5. – Přes Ředkovský rybník. Odjezd busem z termi-
nálu č. 13 v 8.07 hod. do Nové Vsi u Světlé n. Sázavou. 
Trasa 6 km. Vedou: M. Beránková a M. Domkářová

Mateřské centrum Zvoneček
www.facebook.com/MaterskecentrumZvonecek

Informace na 734 267 423
4. 5. 15.00 – Kdo uteče, vyhraje
6. 5. 9.30 – Z lásky k maminkám
7. 5. 9.00 – Proč děti zlobí?
13. 5. 9.30 – Květiny z ledu
24. 5. 10.00 – Setkání s Městskou policií
27. 5. 9.30 – Pohádkové bytosti

Vítání ptačího zpěvu
7. 5. – sraz ve 4.00 před ZŠ V Sadech

Květnové koncerty 21. ročníků  
Stamicových slavností

7. 5. – Stamicovo kvarteto, Bohuslav Matoušek – 
housle, Igor Ardašev – klavír. Program: Alexandr P. Bo-
rodin, Ernest Chausson. Sál Staré radnice, 19 hod.
13. 5. – Czech Virtuosi: Eric Lederhandler – dirigent, Jiří 
Kollert – klavír. Program: W. A. Mozart, F. Schubert. Sál 
Staré radnice, 19 hod.
22. 5. – Jana Brožková – hoboj, Petr Hejný – violon-
cello, Josef Kekula – housle, Karel Plocek – viola.  
Program: J. K. Vaňhal, W. A. Mozart. Premonstrátský 
klášter Nová Říše, 17 hod. 
27. 5. – Smíšený pěvecký sbor Jasoň. Sál Staré radnice, 
19 hod.

Celostátní setkání sběratelů
21. 5. od 8.00 hod. Velký sál KD Ostrov

Kit Show Vysočiny 2022
8. 5. 10.00–14.00 AZ Centrum HB. Soutěžní přehlídka 
plastikových modelů. www.azcentrumhb.cz

Majáles
13.–14. 5. Havlíčkovo nám. Pá 15.00–21.00, So 14.00–
21.00 • Color Run pro Kubíka, So 9.30 Plovárenská 
• Afterparty v Klubu OKO So 22.00. www.ghb.cz

 Výstavy U Reynků… Petrkov/Grenoble
14. a 28. 5. 14.00–18.00 – Zámeček Petrkov, koncerty, 
přednášky. https://pamatniknarodnihopisemnictvi.cz/

Petr Mičola: „Zabublivá kríva“
20. 5. 19.00 Poetické podkroví U Notáře

Změna programu všech akcí vyhrazena.

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

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

1. 5. 18.00     Vyšehrad: Fylm
1. 5. 20.10     Promlčeno
2. 5. 19.00     Známí neznámí
3. 5. 19.00     Vyšehrad: Fylm
4. 5. 17.30     Fantastická zvířata: Brumbálova tajemství
5. 5. 18.00     Doctor Strange v mnohovesmíru šílenství  
    (tit.) (3D)
6. 5. 17.30     Doctor Strange v mnohovesmíru šílenství
6. 5. 20.00     Po čem muži touží 2
7. 5. 15.30     Ježek Sonic 2
7. 5. 18.00     Vyšehrad: Fylm

7. 5. 20.00     Doctor Strange v mnohovesmíru šílenství (3D)
13. 5. 20.30   Láska hory přenáší
14. 5. 20.00   Vyšehrad: Fylm
15. 5. 17.00  Biograf SEN: Srdce na dlani
15. 5. 19.00   Poslední závod
20. 5. 20.00   Mára jde do nebe
21. 5. 20.00   Vyšehrad: Fylm
26. 5. 19.00   Tři Tygři ve filmu: JACKPOT
27. 5. 20.00   Vyšehrad: Fylm
28. 5. 20.00   Tři Tygři ve filmu: JACKPOT
 Změna programu vyhrazena.
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