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Město známe i neznáme
Rybáři slaví jubileum

Rybářství patřilo od nepaměti k nejstarším druhům lid-
ského zaměstnání. Na rozdíl od jiných loveckých způsobů 
obživy si svůj hospodářský význam v průběhu staletí ne-
jenom podrželo, ale v moderní době ještě posílilo a stala 
se z něho na druhé straně i ušlechtilá záliba a sport.
S jistou mírou nadsázky můžeme říci, že u samotných 
počátků našeho města stál rybář. Ale kdož ví. Možná, 
že se Wernheru, řečenému Rybář, prvnímu dědičnému 
rychtáři, který měl v pečetním znaku tři ryby, sestavené 
do písmene Y, zalíbila nejenom strategická poloha místa 
při brodu přes řeku, ale i Sázava oplývající bohatstvím 
ryb, a tak zavedl kolonisty právě sem a založil s nimi ved-
le starší osady již přesně vyměřené středověké město. 
Nejstarší městská kniha ze 14. století dokládá, že se zde 
živilo počestným řemeslem minimálně 8 rybářů, kteří 
vlastnili ve městě nemovitosti. 
Ještě známý barokní historik a  literát Bohuslav Balbín 
píše o  táhnoucích  lososech v Sázavě. Než  tyto  rajské 
doby, kdy nebylo třeba, aby člověk příliš pečoval o rybí 
potomstvo,  skončily  nejpozději  v  19.  století. V druhé 
polovině předminulého století se vinou nastupujícího 
průmyslu a zintenzivněním zemědělství za použití umě-
lých hnojiv  silně horšila  kvalita  vod v  českých  řekách 
i nádržích a ryb valem ubývalo. Základní vodní zákon 
v části o užívání vod neřešil kupř. znečišťování toků prů-
myslovými závody. V případě otrávení řeky či potoka 
odpadními vodami se tak rybáři museli sami domáhat 
náhrady škody u správního úřadu, kterým bylo obvykle 
okresní hejtmanství. A že těch případů bylo na přelomu 
19. a 20. století více než dost. 
První pokus o založení rybářského spolku v Brodě se da-
tuje do sedmdesátých let 19. století, když v roce 1874 
rybářský odborník Antonín Frič na pokyn zemědělské 
rady  cestoval  po  Čechách  a  zjišťoval  stav  vod.  Při  té 
příležitosti 13. září zavítal  i do našeho města a dopo-
ručoval založení spolku. Ale ani druhý pokus o založení 
rybářského spolku v roce 1880 nebyl úspěšný. Teprve 
když byly vydány v následujících letech zákony a další 
„opatření  ku  zvelebení  rybářství“,  které  daly  rybolo-
vu, výkonu rybářského práva přesná pravidla (zavedly 
třeba  rybářské  lístky, dobu hájení  jednotlivých druhů 

ryb, postihy za pytlačení a jiné přestupky), i tzv. „lido-
ví rybáři“, pro něž nepředstavoval rybolov obživu, po-
ciťovali  neustálý  úbytek  ryb  a  z  jejich  řad  se  ozývaly 
hlasy s tímto stavem něco dělat. Odtud byl jenom krok 
k zakládání rybářských spolků. Tak se až na třetí pokus 
za  podpory  městského  zastupitelstva  po  osvětové 
přednášce 4. května 1897 podařilo vytvořit přípravný 
výbor pro založení rybářského spolku, když ještě před-
tím 25. února 1897 vydali funkcionáři hospodářského 
spolku výzvu „Přátelům a příznivcům rybářství!“, aby 
se  zúčastnili  vzniku  nové  organizace. Ustavující  valné 
hromady 14. července 1897 již bylo přítomno 34 členů, 
mezi nimi dokonce i 4 ženy. Program se nesl v duchu 
hesla: „Kdo z vody chce těžiti, nesmí z ní toliko bráti, ale 
také dávati a vraceti, co jí vzal.“ Na schůzi byly přijaty 
stanovy spolku, zápisné stanoveno na 50 krejcarů, mě-
síční příspěvek na 10 krejcarů a poplatek za sportovní 
rybolov na 1 zlatý ročně. Zajímavá mohla být pro členy 
i vypsaná odměna 5 zlatých za „lapení škůdce“ (rozu-
měj pytláka). Rybářský spolek jaksi samovolně přebíral 
policejní dohled nad dodržováním zákonů. Již v prvním 
roce existence byl jedním z členů přistižen jistý mlynář, 
který chytal ryby do slupi a bohužel musel být vyloučen 
ze spolku i jeden z členů, kterak užívá „šňůru s větším 
počtem udic“. 
Záhy se suma organizovaných rybářů v Brodě zvyšovala 
a do roka překročila stovku, i když počátky spolku byly 
dosti skrovné a pole jeho působnosti nebylo velké. Ry-
báři si najali Sázavu od Stiassného továrny (později Plas-
timat) k perknovskému jezu a dále k chlístovské skále, 
Šlapánku proti proudu po Frýdnavu (Mírovku) a potok 
Žabinec. Od obce si pronajal rybníky Knycký, Rozňácký, 
Cihlář a Příhon. K zarybnění především tekoucích vod 
získali násadu při výlovu rybníků v Rozsochatci a Frýdna-
vě. Samozřejmě prvotní náklady na činnost se neobešly 
bez určitých finančních obětí účastníků, které přesáhly 
hodnotu jejich členských příspěvků. V dalších letech se 
postupně akční rádius spolku rozšiřoval o nové najaté 
rybníky i úseky řek a potoků.
Péči spolku o zachování přirozených obyvatel vodních 
toků  v  začátku  jeho  existence  dobře  charakterizuje 
jedna  zajímavá  epizoda. Na pozemcích poskytnutých 
městem na Cihlářském potoce mezi Příhonem a Hastr-

manem zřídil a provozoval 3 roky tzv. rakárnu. Zasloužil 
se o ní jeden ze zakládajících členů Alexandr Scribani, 
který se rakům soustavně věnoval a publikoval o nich 
také řadu odborných článků a vydal i dvě naučné bro-
žury. Raci zde odchovaní byli potom nasazováni do vod 
obhospodařovaných  spolkem. Račí  populace měla  již 
tehdy namále nejenom vinou znečištění toků, ale raci 
byli vyhledávanou pochoutkou a zadarmo i zpestřením 
jednotvárného jídelníčku zvláště v chudších rodinách.
Rybáři  několik  let  postrádali  vlastní  kvalitní  základnu, 
odkud by mohli řídit všechny své aktivity. Zájem funk-
cionářů spolku se posléze stočil na Malý mlýnek č.p. 60 
(Dolní předměstí) pod rybníkem Obora. Nejprve si pro-
najali vodní nádrž nad mlýnem (nyní nazývaná Valšička) 
a zřídili si z ní třecí rybníček. O několik let později zakou-
pili mlýn i se všemi nemovitostmi k němu náležejícími. 
Od roku 1915 tak v těchto místech sídlí rybářský spolek 
dodnes. Stará rybárna sloužila spolku až do roku 1985, 
kdy muselo být značně sešlé stavení zbouráno. Za tři 
roky si rybáři svépomocí, vlastními silami svých členů 
postavili zbrusu novou budovu, kterou slavnostně ote-
vřeli 18. listopadu 1988. 
Když se před sedmdesáti pěti lety zamýšlel jeden z au-
torů  almanachu  rybářského  spolku,  proč  rybaříme, 
došel k závěru, že v tom nehrají velkou roli materiální 
pohnutky, hospodářský prospěch jednotlivce, započítá-
li se zvláště všechen čas strávený péčí o ryby i na rybách 
a ani se příliš neprojevuje dávný instinkt člověka lovce, 
ale rybář hledá u vody především oddech a odpočinek 
po rušných pracovních i jiných povinnostech, ba nalézá 
v přírodě, na břehu rybníka či řeky až filosofickou vyrov-
nanost se světem. A ostatně mnozí rybáři věří, že čas 
na rybách se do jejich celkového konta života nepočítá. 
Jaksi  zůstal  skromně opomenut  společenský  význam 
organizovaného rybářství, neboť bez soustavné a obě-
tavé práce generací rybářů by naše vody byly mnohem 
a mnohem chudší. Takže po století a čtvrt do dalších let 
„Petrův zdar!“
 Miloš Tajovský

Alexandr Scribani, zakládající člen rybářského
spolku a odborník na raky 
 (Foto ze sbírek SOkA Havlíčkův Brod)

Malý mlýn s nádrží Valšičkou, který koupil rybářský spolek v roce 1915. Značně sešlé stavení muselo 
být zbouráno v roce 1985. Na jeho místě si členové spolku postavili do roku 1988 vlastními silami 
novou rybárnu, kde sídlí dodnes. (Foto ze sbírek SOkA Havlíčkův Brod)
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V parku Budoucnost začala  
druhá etapa revitalizace

Koncem května začala druhá část revitalizace 
parku Budoucnost, na kterou město ze svého 
rozpočtu uvolnilo 26 mil. Kč. Úpravami projde 
prostranství kolem kostela Nanebevzetí Pan-
ny Marie  a  navazující  plocha  za  Rubešovým 
náměstím až ke Štáflově baště. Dodavatelská 
firma z důvodu bezpečnosti návštěvníků do-
tčený úsek oplotila.
Druhá  část  revitalizace  parku Budoucnost  je 
součástí  celkové  koncepce,  která  se  promít-
la  už  v  první  etapě  úprav.  Zcela  obnovenou 
cestní  síť  doplní  probarvené  asfaltové  cesty 
či  vkusně  použitá  žulová  mozaika.  Všechny 
prvky  jako  např.  pomníky,  sochy  či  maketa 
bomby  zůstanou  na  svých  původních  mís-
tech. Prostor doplní veřejné osvětlení a citlivě 
zvolený mobiliář. Nad vodní plochou rybníka 
Hastrman vzniknou dvě atraktivní mola. 
Hlavní  stavební  práce  budu  dokončeny  do 
konce  letošního  roku. Nově  založenou  zeleň 
a  trávníky  přebere  město  do  své  správy  na 
jaře roku 2023. 

Práce si vyžádají omezení pro pěší
V důsledku prováděných prací došlo k uzavír-
ce prostoru kolem kostela Nanebevzetí Panny 
Marie, prostoru mezi hradební zdí, rybníkem 
Hastrman a objektem AZ Centra. Práce budou 
probíhat  do  15.  listopadu 2022.  Za  omezení 
se omlouváme a děkujeme za pochopení!

Do konce prázdnin začnou pěší a cyklisti 
využívat kompletně dokončenou  

cyklostezku do Perknova
Do  konce  srpna  dodavatelská  firma  dokončí 
cyklostezku  pro  pěší  a  cyklisty  do  Perknova.  
Stavební práce započaly loni v červenci, měs-
to  za ně  zaplatí necelých 16 mil.  Kč.  Cyklos-
tezka o délce 645 m a šířce 2,5 m se nachází 
podél komunikace II/150 mezi městskou částí 

Rozkošská a Perknovem. Její součástí  je deš-
ťová kanalizace, která nebude odvádět vodu 
jen z cyklostezky, ale také z přilehlé komuni-
kace. Niveletu stezky a sousedních pozemků 
vyrovná vybudovaná opěrná zeď. V místě kří-
žení s účelovými komunikacemi stezku označí 
zvýraznění  pomocí  červené  barvy  asfaltobe-
tonu, které doplní nástřik piktogramů. 
Dokončení druhé části stezky pro pěší a cyklis-
ty do Perknova bylo dlouho plánovanou stav-
bou, která propojí s městem nejen místní část 
Perknov, ale také nově vybudovanou obytnou 
zónu na Rozkošské ulici. Jejím hlavním význa-
mem je zvýšení bezpečnosti chodců a cyklis-
tů, kteří se v hojném počtu po Ledečské ulici 
pohybují. 

Části střech dvou havlíčkobrodských 
základek mohou pokrýt zelené střechy, 

město zažádalo o dotaci
V případě, že město získá dotaci, části střech 
dvou  havlíčkobrodských  základních  škol  po-
kryje travní koberec. Zelené střechy v podobě 
suchomilných rostlin by se objevily nad částí 
ZŠ Wolkerova a ZŠ Nuselská. U obou objektů 
by  došlo  k  odstranění  stávajícího  střešního 
pláště a nová skladba střechy by byla polože-
na na stávající nosnou konstrukci, kterou tvoří 
železobetonové panely. 
Toto řešení bude přínosem pro ekologii, zeleň 
na střechách pomáhá výrazně redukovat zne-
čištěný vzduch městského prostředí. Opatření 
zajistí také větší tepelnou stabilitu budov a zá-
roveň  snížení  tepelných  ztrát.  Zeleň  ochrání 
nosnou konstrukci a bude fungovat jako hyd-
roizolace  proti  UV  záření.  Zachycení  většího 
množství srážkové vody by zmenšilo její odtok 
do kanalizační sítě. 
Dotace  ze  Státního  fondu  životního prostředí 
by v případě jejího získání činila zhruba 85 %. 
Rekonstrukce by probíhala v příštím roce. Ze-
lenou střechu naleznete také např. na objektu 
kavárny v parku Budoucnost.

Obchodní akademii „vyhrála“  
Oblastní charita Havlíčkův Brod

Zastupitelé vybrali vítěze záměru prodeje bu-
dovy  bývalé  obchodní  akademie  ve  Štáflově 
ulici.  S  nabídkou  11  200  tis.  Kč  vyhrála  Ob-
lastní  charita,  která  chce  do  objektu  umístit 
především administrativní centrum svých slu-
žeb. O budovu měly zájem tři instituce. Jedna 
z  nich  nesplnila  podmínky  zadávacího  řízení 
a  ze  dvou  hodnocených  nabídek  předložila 
vyšší  cenu  Oblastní  charita,  která minimální 
požadovanou částku přeplatila o 200 tis. Kč.  
Zastupitelé  nyní  pověřili  radu  města  jednat 
o  přesných  podmínkách  prodeje.  Oblastní 
charita by do konce roku měla předložit pro-
jektovou dokumentaci, která se stane součás-
tí kupní smlouvy. Pokud tato sociální nezisko-
vá organizace splní všechny podmínky města, 
mohla by budovu do svého vlastnictví  získat 
začátkem příštího roku.

Od poloviny června je v provozu  
letní koupaliště

Koupaliště můžete navštívit každý den od 9.00 
do 19.00 hod. (v závislosti na počasí). V areá-
lu jsou k dispozici dva bazény. První je určen 
pro  kondiční  plavání,  druhý  nabízí  atrakce 
v podobě divoké řeky, masážního hříbku, per-
liček, skluzavky či dětského brouzdaliště. Stá-
nek u bazénu nabídne návštěvníkům drobné 
občerstvení. V bufetu si můžete dát polévku, 
teplé  jídlo, burgery,  langoše, ale  také  zdravé 
zeleninové saláty, ovocné misky apod. 
Za celodenní vstup zaplatíte 95 Kč, za děti do 
15  let 65 Kč. Čtyřčlennou  rodinu vyjde celo-
denní vstup na 284 Kč. Při zaplacení můžete 
použít  čip do krytého bazénu. Ten bude pro 
veřejnost  od  začátku  července  do  28.  srpna 
uzavřen.

 Stránku připravila Alena Doležalová

Milí čtenáři,
dovolte  mi,  abych  vám  za  celou  redakci 
Havlíčkobrodských  listů  popřála  krásné 
léto, dovolené a dětem pohodově strávené 
prázdniny. A právě z důvodu čerpání dovo-
lených i u nás  v redakci bude mít červenco-
vé a srpnové číslo Havlíčkobrodských  listů 
16  stránek. V  září už vám nabídneme náš 
měsíčník s obvyklými 24 stranami. 
Pokud  budete mít  jakékoli  nápady  na  vy-
lepšení  Havlíčkobrodských  listů,  nevá-
hejte nám  je  zaslat na e-mailovou adresu  
adolezalova@muhb.cz.
Děkujeme vám za vaši přízeň.
 Alena Doležalová
 šéfredaktorka
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V Brodě se sešli odborníci na paliativní péči,  
Kraj Vysočina se konečně dočká kamenného hospicu

Město Havlíčkův Brod  realizuje místní Agendu 21,  k  jejímž hlavním 
pilířům patří také sociální oblast. Jednou ze stěžejních akcí letošního 
roku se stala celostátní konference „Den hospicové paliativní péče“, 
jež byla určena pro odbornou i laickou veřejnost. Přednášející nahlí-
želi z různého úhlu pohledu na téma utrpení v nemoci a umírání. Pro-
gram se odehrál v sále Staré radnice ve čtvrtek 26. května 2022.
Konference byla  rozdělena do několika částí. V úvodu vystoupili  zá-
stupci Kraje Vysočina, města Havlíčkův Brod, ale také Ludmila Novot-
ná, předsedkyně Spolku pro lůžkový hospic Mezi stromy, který celou 
akci zastřešoval.
„Nikdo  z  nás  nemá  rád  utrpení  ve  svém  životě  či  jakoukoliv  formu 
nepohody.  Nevyléčitelné  onemocnění  a  umírání  však mnohdy  přes 
všechny naše snahy utrpení přináší. Můžeme se setkat s utrpením fy-
zickým, psychickým, sociálním a také spirituálním. Jak s utrpením za-
cházet, jak ho ošetřit a mírnit, jak se s ním snad i vyrovnat a přijmout 
ho  jako součást naší vlastní životní cesty, to byla hlavní témata naší  
debaty,“ přiblížila Ludmila Novotná. 
Sérii přednášek uzavřel příspěvek Eutanázie z pohledu české legislati-
vy lékaře a poslance Parlamentu České republiky Víta Kaňkovského.
Pořadatelem konference byl Spolek pro lůžkový hospic Mezi stromy, 
z.s. Partnery akce byly Nemocnice Havlíčkův Brod, Domov pro seniory 
Havlíčkův Brod, Srdce na dlani – Sociální služby města Havlíčkův Brod, 
regiony České republiky. 
Konferenci finančně podpořilo město Havlíčkův Brod v rámci projektu 
Zdravé město a místní Agenda 21. 
 Marie Kudrnová
 koordinátorka projektu Zdravé město a místní Agenda 21

Kraj Vysočina plánuje ještě letos zahájení výstavby  
kamenného lůžkového hospice

V okamžiku, kdy Kraj Vysočina obdrží písemné  rozhodnutí minister-
stva zdravotnictví o poskytnutí avizované dotace na stavbu kamenné-
ho  lůžkového hospice v Havlíčkově Brodě, se rozjede obvyklá admi-
nistrativní agenda – kraj vypíše veřejnou zakázku na stavební firmu. 
V případě, že nic nenaruší plánovaný harmonogram, mohly by ještě 
letos začít přípravné práce. Stavba bude trvat zhruba 16 měsíců, a je 
tedy pravděpodobné, že v roce 2024 bude moci hospic začít sloužit 
svému účelu.

Několik let se o realizaci výstavby tohoto zařízení pokoušel Spolek pro 
lůžkový hospic Mezi stromy. Projekt se mu ale z důvodu zamítnutí do-
tace  nepodařilo  dokončit.  Iniciativu  převzal  Kraj  Vysočina,  kterému 
byla dotace přislíbena. Se zapojením i vlastních zdrojů bude Kraj Vy-
sočina hlavním investorem. Hospic vyroste v těsném sousedství kraj-
ské nemocnice na pozemcích,  které pro  tento účel  darovalo město 
Havlíčkův Brod. 
Kamenný hospic  dosud  v  Kraji  Vysočina neprovozuje  žádná  veřejná 
organizace, charita ani nezisková organizace nebo fond. Kraj Vysočina 
využije připravený projekt spolku Mezi stromy a postaví jednopodlaž-
ní objekt. Jeho kapacita bude 18 dospělých a 2 děti. Celková zastavěná 
plocha bude činit 1 575 m2, projekt počítá nejen se světlými pokoji 
respektujícími soukromí, ale i s administrativní částí, kaplí a denními 
zónami. 
Součástí areálu bude 17 parkovacích míst pro zaměstnance a rodiny 
klientů.  Zajímavostí  je navržená plochá  střecha  s extenzivní  vrstvou 
zeleně, která zabraňuje přehřívání střešního pláště a zároveň poslouží 
k zadržování dešťové vody. Domácké prostředí bude podtrženo vhod-
ně doplněnou sadovou úpravou s možností výjezdu z jednotlivých po-
kojů přímo do zeleně.
Náklady na výstavbu hospice byly předběžně vyčísleny na 103 mil. Kč, 
další peníze bude muset kraj uvolnit na nákup nábytku a vybavení. 
Spoluúčast státu bude činit 67 mil. Kč.

Denní stacionář Reynkova poskytuje služby ve vysoké kvalitě
Toto potvrdila inspekce kvality z Ministerstva práce a sociálních věcí 
ve dnech 22.–24. 3. 2022. Každá sociální služba se musí řídit zákonem 
č. 108/2006 Sb., o sociálních službách a také vyhláškou č. 505/2006 
Sb. Součástí vyhlášky jsou tzv. Standardy kvality, kterých je celkem 15. 
Dávají rámec tomu, jak má vypadat např. jednání se zájemcem o služ-
bu,  jak vypadají  smlouvy o poskytování  služby,  jak  jsou dodržována 
práva našich klientů, či jak je naplňováno poslání služby. Jejich faktic-
ká podoba je na každém poskytovateli – tedy na nás. Pokud mluvíme 
o  standardech  kvality,  představíme  si  obrovský  fascikl  dokumentů, 
který je ale neustále živý. My, jako poskytovatel sociálních služeb, stá-
le reagujeme na změny zákonů, na trendy v poskytování služeb, snaží-
me se stále postupy inovovat ve prospěch našich klientů. 
Inspekce má za cíl zjistit případné nedostatky ve službách, poskytovate-
le na ně upozornit a případně uložit nápravné opatření či pokuty. V naší 
službě se zaměřila na naplňování 34 oblastí, kdy  je hodnocena každá 
oblast zvlášť. Pokud je oblast splněna beze zbytku a vše je v pořádku, 
uděluje inspekce 3 body. Pokud je splněna z části, náleží 2 body či 1 bod. 
Pokud vůbec, je ohodnocena nulou. V našem případě došlo k naplně-
ní prakticky beze  zbytku, 32 oblastí bylo ohodnoceno plným počtem 
bodů, pouze dvě oblasti dvěma body bez uložení nápravných opatření. 
Jsme velmi hrdí na takový výsledek. Upřímně musíme říci, že jen málo 
služeb dokáže inspekcí projít s takovým výsledkem. Dokumentuje to 
fakt, že poskytujeme kvalitní služby. Ale každou službu dělají hlavně 
lidé,  naše  báječné  pečovatelky,  které  se  neúnavně  věnují  klientům 
a  jejich  potřebám. A  těm,  stejně  jako  sociální  pracovnici  a  vedoucí 
služby, patří veliké díky. Naší motivací  je samozřejmě uznání kvality, 
ale hlavně spokojení klienti v denním stacionáři.
 Magdalena Kufrová
 ředitelka

 Stránku připravila Alena Doležalová
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Osvětová kampaň Den bez tabáku  
na Základní škole V Sadech

Město Havlíčkův Brod  je zapojeno do realizace projektu 
Zdravé město a místní Agenda 21. Jednou z aktivit, která 
se v jeho rámci realizovala, byla osvětová kampaň Den 
bez tabáku. 
Světový  den  bez  tabáku  je  každoročně  vyhlášen  na 
31. květen. Snaží se upoutat pozornost na celosvětovou 
tabákovou epidemii a na prevenci vystavování se tabá-
kovému kouři, který je zdraví škodlivý.
Rizika spojená s kouřením, ať už aktivním nebo pasiv-
ním,  byla  hlavním  tématem  projektového  dne  „DEN 
BEZ TABÁKU“ na Základní škole V Sadech. Proběhl ve tří-
dách, ale žáky jste mohli potkat i v parku. Učitelé s dětmi 
rozebrali škodlivost kouření a vyvodili jeho důsledky pro 
kuřáka a jeho okolí. V nižších ročnících se malovalo, zpí-
valo a hrálo, děti s učiteli si četly pohádky a příběhy ze 
života. Mnohé přidaly i vlastní zkušenosti z rodiny a oko-
lí.  „Ve  čtvrtých a pátých  třídách malí matematici pro-
počítávali i to, kolik utratí kuřák za jeden kalendářní rok 
za cigarety a číslo, které jim vyšlo, je velice překvapilo“ 
doplnila Milena Honsová, ředitelka školy.  Aktuální téma 
„KOUŘENÍ“ děti a  jejich učitele natolik zaměstnalo, že 
jim málem jedno školní dopoledne nestačilo! Osvětová 
kampaň byla podpořena Krajem Vysočina v rámci  pro-
jektu „Udržitelný Havlíčkův Brod v roce 2022“.
 Marie Kudrnová
 koordinátorka projektu Zdravé město 
 a místní Agenda 21

Den země výtvarně ztvárnili na Nuselské
Den Země má připomenout, co bychom si měli opravdu 
chránit.  Jedná se o kampaň zaměřenou na propagaci 
a podporu životního prostředí a slaví se ve 175 státech 
světa bez ohledu na víru či národnost. Pro všechny je 
totiž  Země  živitelkou,  o  kterou  bychom měli  pečovat 
jako o to nejdražší. Není proto od věci to připomínat již 
mladé generaci.
V rámci projektu „Udržitelný Havlíčkův Brod v roce 2022“ 

probíhaly aktivity zaměřené na tuto problematiku již na 
Základní škole V Sadech a Mateřské škole Korálky.
Dalším  subjektem,  který  se  do  kampaně  zapojil,  byla 
Základní škola Nuselská, kde během měsíce dubna na 
prvním stupni proběhla výtvarná soutěž se zapojením 
173 dětí. V týdnu od 19. do 22. dubna 2022 probíhaly ve 
třídách, které se zúčastnily projektu, motivační rozhovo-
ry o Zemi, ekologii a vztahu dětí k životnímu prostředí. 
Na tyto diskuse navázaly návštěvy 3D kina v Přírodověd-
ném centru.
Výstupem celé akce byly výkresy, které byly zařazeny do 
výtvarné soutěže. Ta  probíhala ve dvou kolech – třídních 
a celoškolním. Žáci se do tvorby pustili s nadšením, vy-
užívali různé výtvarné techniky. Ti nejmenší z přípravné 
třídy kreslili pastelkami, ti starší malovali jak anilinovými, 
temperovými, tak vodovými barvami. Některé obrázky 
byly pojaty jako koláž, jiné jako kolorovaná kresba s vyu-
žitím prašných pastelů.
Do finále bylo vybráno 43 obrázků. Za nejhezčí z nich 
bylo odměněno 22 žáků. Dárky jim v pěkném prostře-
dí pochozí zahrady Přírodovědného centra školy předal 
pan místostarosta Vladimír Slávka a paní ředitelka Mile-
na Popelová. „Velice mě překvapily krásné obrázky dětí 
a  především jejich zájem o přírodu a okolí, v kterém žijí. 
Mám radost z jejich nadšení a velice kladně hodnotím, 
že   kampaň Den země byla v  letošním roce cílena na 
mladou generaci v rámci našeho školství“ doplnil Vla-
dimír Slávka. Výtvarná soutěž byla finančně podpořena 
Krajem Vysočina.  Marie Kudrnová
 koordinátorka projektu Zdravé město 
 a místní Agenda 21

Žáci z Nuselské se zúčastnili  
Mistrovství České republiky v šachu

Ve dnech 31. 5. – 1. 6. 2022 se konalo Mistrovství České 
republiky v šachu v kategorii 1.–5. tříd. Týmy z celé České 
republiky se sjely do Nových Hradů, kde bojovaly o nej-
lepší pozice. Klání se zúčastnili i žáci naší školy, kteří již 
v březnu zvítězili v krajském kole, a tak postoupili až do 
celorepublikové soutěže. Té se zúčastnilo 22 týmů a naši 
mladí bojovníci pod vedením manželů Brožových vybo-
jovali krásné osmé místo. Moc jim gratulujeme a přeje-
me mnoho dalších zajímavých partií.
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

Do ZŠ Sady zavítaly volejbalistky  
Olympu Praha 

Základní škola V Sadech dala svým žákům hezký dárek 
k Mezinárodnímu dni dětí v podobě volejbalového cha-
ritativního kempu, kterého se zúčastnily hráčky historic-
ky nejúspěšnějšího tuzemského klubu PVK OLYMP PRA-
HA. V rámci svého pobytu připravily pro děti ukázkové 
tréninky, sehrály několik společných turnajů a zároveň 
poskytly učitelům tělesné výchovy metodiku pro efek-
tivní nácvik tohoto sportu.

Vyvrcholením celé akce pak bylo exhibiční volejbalové 
utkání, kterého se zúčastnily kombinované týmy složené 
z hráček Olympu, žáků i pedagogů. Zápas měl skvělou 
atmosféru a plné tribuny sportovně povzbuzovaly VÝ-
BĚR  EVROPY  i  TÝM  ČESKA,  přičemž  některé  výměny 
diváky doslova nadzvedávaly  ze  sedadel.  Český  výběr 
nakonec zvítězil 2:1 na sety, ale výsledek nebyl z celého 
odpoledne tím nejdůležitějším číslem.
Po  skončení  exhibičního  utkání  totiž  proběhla  dražba 
upomínkových předmětů, jejíž výtěžek ve výši 20 000 Kč 
byl věnován rehabilitačnímu a ortopedickému oddělení 
havlíčkobrodské nemocnice a poslouží pro léčbu dětí se 
skoliózou a vadným držením těla.
Hráčkám i celému realizačnímu týmu PVK Olymp Praha 
touto cestou děkujeme za skvělý sportovní zážitek a tě-
šíme se zase někdy na shledanou.
 vedení ZŠ V Sadech

Zahrádkáři v Havlíčkově Brodě nejsou 
pouze pěstitelé kedluben

Český zahrádkářský svaz z.s. Praha každoročně vyhlašuje 
pro Mladé zahrádkáře velké množství soutěží různého 
zaměření. Jde o klání výtvarná, vědomostní, fotografická 
či floristická.  Možnost zapojení se do výtvarné soutěže 
předali  členové místní  organizace Českého  zahrádkář-
ského  svazu  havlíčkobrodským  mateřským  školkám. 
V tomto roce se v celostátní výtvarné soutěži v katego-
rii Kresba + malba A (mateřské školy) umístili soutěžící 
MŠ Korálky, Nad Tratí, Havlíčkův Brod, Patrik Rasocha 
a Kryštof Skála.  Jmenovaní obdrželi  věcné dárky a di-
plomy. které jim předali zástupci brodských zahrádkářů. 
Největší odměnou pro všechny přítomné byla hrdost ve 
tváři dětí a jejich rozzářené oči.
„Já osobně mám za Patrika, Kryštofa a paní učitelku vel-
kou radost, protože v hodnotící komisi zasedají jak čle-
nové odborné komise ČZS, tak skuteční odborníci v obo-
ru většinou z řad pedagogů uměleckoprůmyslových škol 
a grafici činní v oboru,“ dodal s úsměvem předseda sva-
zu Milan Václavek, který dětem ceny předával.

 Připravila Alena Doležalová
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Oslavy výročí Karla Havlíčka Borovského i přes koronavirus 
ovládly rok 2021, některé počiny se vepsaly  

do České knihy rekordů
Když jsme na sklonku léta roku 2019 začali připravovat program projek-
tu 200. výročí narození Karla Havlíčka Borovského, netušili jsme, s čím 
se budeme muset vypořádat. Věděli jsme, že nás čeká hodně práce, ale 
o epidemiologických opatřeních nikdo z nás neměl ani tušení.
Jak připravit program oslav 200. výročí narození Karla Havlíčka Borov-
ského, aby byl důstojný a oslovil co nejvíce občanů včetně mladých 
lidí?  Shodli  jsme  se  na  tom,  že  symbolem  oslav  bude Havlíčkovský 
knír, měly by probíhat v průběhu celého roku 2021 a že by bylo skvě-
lé zapojit co nejvíce spolků a organizací z našeho města. Spojili jsme 
se s historikem Michalem Kampem a oslovili všechny zainteresované 
v oblasti kultury. Na počátku roku 2021 v době přísných coronaviro-
vých opatření jsme stáli před otázkou, zda se přípravám i nadále vě-
novat nebo  je úplně zastavit. Nakonec  jsme se rozhodli pokračovat, 
každý přispěl svou troškou do mlýna a finální program byl na světě. 
Oslavy jsme zahájili 8. května 2021, kdy byla zpřístupněna nejdelší li-
terárně naučná stezka s názvem „Cesta epigramů KHB 2021“. O  její 
vznik se zasloužil Spolek Epigram v čele s  Tomášem Holendou. Trasa 
cesty měřila 472 km a nacházelo se na ní 83 zastavení. Nejtěžší vyob-
razení epigramu vážilo více než 600 kg, největší epigram byl čitelný 
dokonce  i z vesmíru.  Její zpřístupnění se bohužel muselo obejít bez 
slavnostního zahájení. Vzhledem k ohlasu veřejnosti jsou epigramy na 
některých místech k vidění dodnes. Nejtěžší kamenný epigram z díl-
ny sochaře Radka Dvořáka v současné době obdivují obyvatelé a ná-
vštěvníci Havlíčkovy Borové, rodiště Karla Havlíčka, která ho od tvůrce 
zakoupila. 
Zároveň  jsme zpřístupnili  první expozici,  která  čítala  jedenáct  infor-
mačních  tabulí  spojených  se  životem  a  dílem  Karla  Havlíčka  i  jeho 
posmrtného kultu. Soubor sedmi panelů byl umístěn v budově Staré 
radnice u modelu města, zbývající čtyři stály v centru města na mís-
tech spojených s Havlíčkem.
Na akcích k oslavám ve velké míře spolupracovaly i krajské instituce, 
nejvíce Muzeum Vysočiny a Galerie výtvarného umění. Historik Mi-
chal Kamp, a zároveň tehdejší ředitel Muzea Vysočiny, se stal hlavním 

koordinátorem oslav  v  Kraji  Vysočina.  A  nám dohlížel  na  správnost 
všech historických faktů v Havlíčkově Brodě. Tyto organizace se připo-
jily i vlastními projekty v podobě výstav a přednášek.
Hlavní  program  oslav  jsme  v  Havlíčkově  Brodě  naplánovali  na  pátek 
10. a sobotu 11. září, kdy zároveň probíhaly ve městě Dny evropského 
dědictví. Páteční večer byl v klubu Oko věnován přednášce na téma Hav-
líček, žurnalistika a svoboda slova. V sobotu oživil otevřené památkové 
objekty doprovodný program v podobě koncertů a dalších kulturních 
akcí. Měšťanský pivovar Havlíčkův Brod při této příležitosti pokřtil spe-
ciální edici silného spodně kvašeného pivo, které pojmenoval Havlíček. 
Nepřízeň  počasí  doprovázející  vyvrcholení  oslav,  kterým  byl  koncert 
Městské hudby Františka Kmocha a následný videomaping promítaný 
na budovu Staré radnice, našt ěstí většinu návštěvníků neodradila.
Den před 200. výročím narození KHB uspořádal Martin Pluhař ve spo-
lupráci  s městem geocachingový Megaevent, první  svého druhu na 
Vysočině, s řadou doprovodných akcí. Nejatraktivnější z nich bylo se-
tkání Havlíčků na Havlíčkově náměstí  spojené  se  zápisem do České 
knihy rekordů. Zúčastnit se mohli všichni, jež měli buď vlastní, nebo 
nalepovací knír, který byl zdarma k dispozici u pořadatelů akce. Z více 
než 1 000 účastníků megaeventové akce se pokusu o zápis do knihy 
rekordů zúčastnilo 655 oficiálně uznaných „Havlíčků“.

Snaha všech zúčastněných organizátorů byla oceněna hned třemi ti-
tuly Rekordman  roku  v  kategorii  Rekordy měst  a  obcí. Ocenění  zís-
kala  série  rekordů  uskutečněných  v  souvislosti  s  loňskými  oslavami 
200. výročí narození Karla Havlíčka Borovského.
Nejvíce lidí s knírem na jednom místě• 
Nejdelší literárně naučná stezka• 
Největší vyobrazení epigramů• 
Nejtěžší ztvárnění epigramů• 

Certifikáty si z rukou předsedy Senátu Parlametu České republiky Mi-
loše Vystrčila převzali koncem května ve Valdštějnské zahradě v Praze 
zástupci města Havlíčkův Brod, Martin Pluhař z Klubu Českých turistů 
a Tomáš Holenda za Spolek Epigram. Certifikát města si můžete pro-
hlédnout v prosklené výloze Staré radnice na Havlíčkově náměstí. 
Je nám líto, že epidemiologická situace nedovolila zakončit rok oslav 
našeho  významného  občana  dramatickým  ztvárněním  jeho  od-
vozu  do  Brixenu  a  lampionovým  průvodem,  který  byl  naplánován  
na 15. prosince. 
Připomenutí  výročí  200  let  od  narození  Karla  Havlíčka  v  roce  2021 
bylo  výsledkem  několikaletého  snažení  mnohých  obcí,  organizací, 
spolků a jedinců na Vysočině, kteří mají k tomuto tématu blízko. Všem 
zúčastněným patří za jejich vynaložené úsilí velký dík!
 Eva Prodělalová
 vedoucí Odboru vnějších a vnitřních vztahů

Havlíčkobrodské Turistické informační centrum k této příležitosti ne-
chalo zhotovit výroční turistickou známku, absolventskou a výroční vi-
zitku, které si stále můžete zakoupit na Turistickém informačním cen-
tru. Česká národní banka vydala pamětní stříbrné mince inspirované 
touto osobností české žurnalistiky. 
Pokud si rok oslav chcete připomenout, můžete si prohlédnout spe-
ciální web www.khb200.cz, na kterém naleznete informace ze všech 
obcí, které se k oslavám připojily. 
Videomaping naleznete na tic.muhb.cz.
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Kam s rostlinnými odpady v Havlíčkově Brodě?
Problematika komunálních odpadů ve městě  je průběžně komento-
vána na www.muhb.cz, cesta: Radnice > Dokumenty odborů > Odbor 
životního prostředí > Odpad a svoz odpadů.
Kompostovatelné zbytky rostlin ze zahrad a domácnostních kuchyní 
jsou pomocí hnědých nádob sváženy přímo do kompostáren, kde již 
materiál nelze efektivně třídit. Do toho odpadu tedy nepatří jakékoli 
jiné odpady (např. větve, mikrotenové sáčky, jiné tašky, směsný komu-
nální odpad, plechovky, papír… a též odpad, který se tzv. dotkl masa, 
je masem či kostmi nebo je z masa).
Město Havlíčkův Brod od roku 2006 systematicky prosazuje, aby lidé 
rostlinný odpad zpracovávali přednostně doma sami,  pokud  mají 
alespoň minimální  pozemek,  v  rámci  tzv. domácího kompostování. 
V minulosti proto dotovalo velké množství domácnostních komposté-
rů, aby si  skutečně všichni mohli vyzkoušet výhody  tohoto postupu 
a zvážit, zda se touto cestou vydají. Kompostér je však pouze estetič-
tější  formou  kompostu. Na dostatečně  velké  zahradě úplně postačí 
jednoduchý kompost. Než vizuální dojem je vždy důležitější dobrá ob-
sluha. Se zahrádkami je to jako se zemědělskou půdou – je žádoucí, 
aby organická hmota byla vracena zpět do půdy zejména na pozemku, 
kde byla vyrobena. Chemickými hnojivy nelze organiku zcela nahradit, 
pouze s rozumem doplnit. I z hlediska práva má domácí kompostování 
jasnou prioritu –  jde o předcházení vzniku odpadů,  tedy o systém, 
který má v hierarchii nakládání s materiály  (i v rámci  legislativy EU) 
absolutní přednost.
Samozřejmě  je nutné akceptovat,  že  tu  a  tam  i  zahrádkář potřebu-
je něco odvézt pryč ze svého pozemku a hlavně  je nutné  řešit byty 
bez  zahrádek.  Žádáme  tedy  všechny  občany  města,  pokud  mohou 
kompostovat  sami,  ať  tak  činí. Mají-li  přebytky  rostlinného  odpadu 
vhodného pro přímé kompostování, je třeba je odvážet především do 
našich  sběrných dvorů nebo případně vkládat do hnědých separač-
ních nádob. Občany bytových domů bez zahrad prosíme, aby veškerý 
rostlinný odpad (zejména okrojky od ovoce a zeleniny, zbytky ovoce 
a zeleniny, odpad kávy a čaje) umisťovali výhradně do hnědých ná-
dob. Pokud tyto odpady skončí v popelnicích, zcela zbytečně zvyšu-
jí náklady systému odpadového hospodářství města. Tedy veřejné  
náklady. 

Při odkládání rostlinného odpadu do nádob si představte, že se všech-
ny  vyklápí  do  jednoho  svozového  auta,  a  to  odjíždí  přímo do  kom-
postárny. Pokud  je v materiálu nevhodná příměs, musí vůz namísto 
do kompostárny odjet  zpravidla na skládku směsného komunálního 
odpadu. Materiál je tedy znehodnocen a stává se obtížným a dra-
hým odpadem.
Nejvíce dotazů bývá na větvičky a větve – ty usušte a sami spo-• 
třebujte nebo někomu darujte nebo je odvezte na jeden z našich 
sběrných dvorů. K tzv. domácím ohňům je třeba poznamenat, že 
na nich je možné dle legislativy ochrany ovzduší pálit pouze suché 
rostlinné zbytky. Občanský zákoník pak pamatuje na to, že ani v ta-
kovém případě nesmí být takto vzniklým kouřem nikdo omezován 
nad přípustnou míru. Tu stanoví v každém konkrétním případě 
výhradně soud.
Odpad, který souvisí s masem a zbytky masa a kostí zatím odklá-• 
dejte jen do popelnic.

Dotazy nám pište na odpady@muhb.cz.

Informace o úpravách ve veřejných separačních stání  
v Perknově

V místní části Perknov byl na podzim roku 2021 odstartován nový sys-
tém svozu vytříděného papíru a plastu přímo z domácnosti (door to 
door). Už při  jeho zavádění byli obyvatelé  informováni,  že dojde ke 
snížení počtu nádob pro papír a plasty ve veřejných separačních stá-
ních, a to zejména proto, že koncentrace zvýšeného počtu barevných 
kontejnerů  ve  veřejném  prostoru  nepůsobí  esteticky  dobře,  někde 
kontejnery  zabírají  parkovací místa a  z ekonomických důvodů nelze 
dlouhodobě provozovat dva systémy odvozu odpadů. Veřejná sepa-
rační stání někteří obyvatelé využívají k odkládání jiných druhů odpa-
dů a zakládají v nich černé skládky. Do separačních stání na příjezdo-
vých cestách do Perknova přivážejí odpad i obyvatelé okolních obcí.
Protože nádoby na třídění odpadů používají  téměř tři čtvrtiny perk-
novských domácností, budou od 1. července ze všech veřejných sepa-
račních stání odstraněny modré kontejnery na papír a žluté kontejnery 
na plast. Do každého separačního stání bude umístěn další kontejner 
pro rostlinný odpad. Ostatní nádoby (pro sklo, nápojový karton, kov, 
rostlinný odpad, textil a oděvy a vyřazené elektro) zůstanou v obvyk-
lých místech zachovány.
Obyvatelé Perknova si mohou nádoby o objemu 240 l, které bezplat-
ně poskytuje město Havlíčkův Brod a jsou každé první úterý v měsí-
ci vyváženy,  stále vyzvednout ve sběrném dvoře  technických služeb 
v Reynkově ulici 2886 v pracovní dny od 7–15 hodin. Je možné použí-
vat vlastní plastové nádoby i menšího objemu s tím, že budou dodr-
žovány podmínky stanovené pro nový systém a opatřené QR kódem 
(který  je  k  vyzvednutí  na  ekonomickém  odboru  městského  úřadu, 
V Rámech 1855).
Někde se na  společném užívání nádob domluvili  sousedé nebo pří-
buzní. Nádoby není nutné přistavovat ke svozu každý měsíc, ale až po 
jejich naplnění, což platí zejména pro menší domácnosti.
Všem perknovským obyvatelům děkujeme za aktivní přístup v zavádě-
ní nového systému třídění odpadů. Jde o moderní způsob v nakládání 
s odpady, ve vytříděném odpadu nejsou nevhodné příměsi, jak tomu 
bývá ve veřejných separačních stáních a občané si chválí, že mají hned 
u domu k dispozici nádoby jen pro své odpady. 
 Připravil odbor ŽP
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Koudelův talíř prostřel i plevelová jídla
V  rámci  farmářských  trhů  Koudelův  talíř  na 
Havlíčkově náměstí mohli návštěvníci 4. červ-
na  ochutnat  plané  rostliny,  které  připravi-
lo  ve  spolupráci  s  městem  Havlíčkův  Brod  
k ochutnávkám Ekocentrum Chaloupky z Hor-
ní Krupé. Velký zájem byl o závin s kopřivovým 
špenátem  nebo  o  pesto  z  bršlice  kozí  nohy. 
Dále se ochutnával dip z žabince ptačince, po-
pence břečťanolistého, bršlice a nápoj – bršli-
cová limonáda. Ti, kteří neznali, jak tyto rostli-
ny vypadají, si po ukázce uvědomili, že to jsou 
vlastně nejznámější a nejčastější „plevele“ na 
každé  zahradě.  A  jak  řekla  jedna  z  účastnic 
ochutnávky: „Tak ode dneška tu trávu již ne-
budu vyhazovat na kompost a dávat slepicím, 
sním to sama. Vždyť je to tak dobré!“.
Protože se recepty na všechny zájemce nedo-
staly,  otiskujeme  je  a přejeme všem dobrou 
chuť!  Připomínáme,  že  nejchutnější  jsou  sa-
mozřejmě rostliny sbírané na jaře.

Bršlicové pesto
2–3 hrsti mladých listů bršlice
1 hrst slunečnicových semínek 
150 ml oleje /nejlépe kvalitní olivový/
česnek, sůl dle chuti
Vše rozmixovat
Přidat strouhaný sýr /nejlépe parmezán/
V uzavřené skleničce, zalité trochou oleje, 
vydrží v ledničce až 3 týdny 
Využití: jako pomazánka, do těstovin apod.

Bršlicová limonáda
3 litry vody
3 velké hrsti bršlicových listů
Oříšek (asi 7g) čerstvých kvasnic
Jeden vymačkaný a jeden rozkrájený citron
120–150 g cukru
Do skleněné lahve dáme ingredience a zali-
jeme převařenou a vychladlou vodou. Hrdlo 
lahve zakryjeme ubrouskem a necháme na 
slunci kvasit. Přecedíme a konzumujeme asi 
po 3 dnech

Špenát z kopřiv
4 vlhké hrsti kopřiv /využít pouze mladé listy 
a vrcholy stonků/
uvařit, osolit, rozmixovat nebo stačí pokrájet
přidat česnek, vajíčko /jako do špenátu/
Využít jako špenát, do závinu, lasagní apod.

Bylinkový dip
Hustý bílý jogurt smícháme s pomazánkovým 
máslem v poměru 1:1
Přidáme sůl, pepř,
a jemně nasekané bylinky: např. popenec 
břečťanolistý, ptačinec žabinec nebo bršlice 
kozí noha

Akce byla realizována v rámci projektu Zdravé 
město a místní Agenda 21.

Vy se ptáte, my odpovídáme
Všimli jsme si, že podél řeky jsou  stromy 
hustě obaleny nějakými pavučinami. Jsou 
tyto stromy ohroženy? Bude město nějak za-
sahovat?
Okolo  řeky  Sázavy  v  Havlíčkově  Brodě  jsou 
střemchy  v  závoji  pavučin. V  letošním  roce  se 
zde přemnožil hmyz z  řádu motýlů, konkrétně 
předivka zhoubná (Yponomeuta evonymellus). 
Hmyz  vytváří  husté  zápředky od  vrcholu  ko-
runy až k patě kmene, v nichž se vyvíjejí hou-
senky, které od května do června ožírají  listy 
mladých  výhonků  dřevin.  Holožír  oslabuje 
momentální zdravotní stav střemch, pro oby-
vatele však nejsou housenky ani motýli nebez-
peční a stromy by měly znovu obrazit. Město 
nechystá v této souvislosti žádná opatření.
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Od každého trochu

SBOR OŘÍŠEK – Návrat ke kořenům
V těchto dnech jsou tomu právě 3 roky od chvíle, 
kdy se sbor Oříšek vrátil ze svého tradičního sou-
středění v Orlických horách. V horském prostředí 
tehdy čerpal energii pro svou jarní koncertní šňůru, 
jež byla završena velkolepým koncertem v hlavním 
sále KD Ostrov (10. června 2019). Sbor ze základní 
školy V Sadech prožíval nejlepší okamžiky od své-
ho vzniku a nic nenasvědčovalo tomu, že by měla 
nastat nějaká změna. Tehdy jsme ještě netušili, že 
se k nám mílovými kroky blíží „wuchanský strašák“, 
který na další tři roky zmrazí veškeré naše plány. Na-
stala doba temna, kdy sbor Oříšek de facto zanikl.
V  září  tohoto  školního  roku  jsme  začali  budovat 
sbor Oříšek znovu, od úplného základu. Z původ-
ního složení nám zůstalo pouhopouhých 6 zpěváků 
a do nově rozjíždějícího se vlaku nastoupilo hned 
39 zcela nových pasažérů. Podzim plynul jako voda 
a my se těšili na naše první společné koncerty v ad-

ventním období. Bohužel se ale náš vlak ani pořád-
ně nerozjel a „wuchanský strašák“ nás opět přiměl 
zastavit.  Vánoční  koncert  jsme  tak  nahráli  pouze 
online. 
Teď  však  konečně  cítíme  naději!  Před  pár  týdny 
jsme  prožili  kouzelné  „oříškovské“  soustředění 
v  Orlických  horách,  kde  jsme  na  chatě  Kačenka 
strávili čtyři nezapomenutelné dny, jež nám do srdcí 
vtiskly nové vzpomínky a nová přátelství. Ve čtvrtek 
9. června  jsme potom v prostorách Staré radnice 
odehráli náš hlavní jarní koncert. Konečně. Po třech 
letech. Početné publikum jsme přivítali rytmickým 
repertoárem složeným převážně z písní kapely Je-
len. Devadesátiminutový koncert jsme si užili napl-
no a snad se nám v jeho průběhu podařilo předat 
lidem v sálu i špetku pozitivní energie. 
Cítím  obrovskou  hrdost.  Už  před  sebou  nevidím 
40 nervózních pasažérů, ale partu kamarádů, kteří 
táhnou za jeden provaz, umí se vzájemně povzbu-

dit a společně uhánějí plnou rychlostí vstříc svým 
dalším velkým koncertům.
Na závěr mi dovolte malé osobní poděkování. Je-
den můj přítel mi kdysi řekl krásnou větu: „Život při-
náší velké i malé radosti. A někdy se v životě člověka 
objeví i zázrak.“ A já celé toto znovuzrození sboru 
za zázrak opravdu považuji. Vím, že by k němu ale 
nikdy nedošlo, kdybych nebyl obklopen báječnými 
dětmi a zároveň lidmi, kteří pro sbor Oříšek už mno-
ho let dýchají a na které se můžu bezmezně spoleh-
nout − houslistka Vlasta Vencová, klavíristka Tereza 
Malinová a bubenice Tereza Choutková. Bez nich by 
náš sbor nikdy nebyl tím sborem, kterým je. A za to 
mají mou obrovskou poklonu.
Přejeme  Vám  krásné  léto,  děkujeme  za  Vaši  přízeň 
a moc se těšíme, až se s Vámi po prázdninách setkáme 
na některém z našich dalších „oříškovských“ koncertů. 
 Za celý sbor Oříšek
 Jan Kletečka

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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HB Ostrov vybojoval pátý titul  
v historii klubu

Stolní tenisté HB Ostrov Havlíčkův Brod vybojovali pátý 
extraligový titul v krátké historii klubu. Letošní  triumf 
se stal skutečností ve čtvrtek 19. května v Havlíčkově 
Brodě. Pro velký divácký zájem se druhé finálové utká-
ní s Chebem hrálo v Kulturním domě Ostrov. Rekordní 
návštěva 700 diváků hnala domácí stolní tenisty za vy-
touženým cílem. V bouřlivé atmosféře se Tomáš Tregler, 
Michal Obešlo a Dmitrij Prokopcov vybičovali k výbor-
ným výkonům a  jedinečnou  šanci  si  nenechali  utéct. 
Trojlístek bývalých českých reprezentantů vítěze základ-
ní části Extraligy SKST Cheb porazil 3:0 a na Ostrově se 
mohlo začít slavit.
Úspěch havlíčkobrodského klubu v právě končící sezóně 
navíc ještě umocnily stolní tenistky, které si vybojovaly 
premiérový start v Extralize žen.
Před novou sezonou nastane v obou extraligových tý-
mech několik změn. Zlaté družstvo mužů opouští nejlep-
ší hráč letošního play-off Michal Obešlo. Do HB Ostrov 
se naopak po angažmá v Polsku vrací český reprezentant 
Pavel Širuček. Druhou novou tváří mužstva, které jako 
hrající trenér povede Dmitrij Prokopcov, je mladý stolní 
tenista z Ostravy Tomáš Martinko.
Také A družstvo žen HB Ostrov představí nové hráčky. 
Extraligového  nováčka  posílí  trojlístek  Linda  Zádě-
rová, Aneta Širučková a reprezentantka Egypta Fagr 
Shoumanová.
Posilu hlásí i realizační tým klubu – po pěti letech se vra-
cí zkušený trenér Tomáš Demek, který byl u úvodních 
třech extraligových titulů HB Ostrov v  letech 2014 až 
2016. Na starost by měl mít mladé hráče. 

Mistryně Evropy z BM Fitness
Na začátku června se v belgickém Bruselu konalo Mi-
strovství Evropy ve sportovním a fitness aerobiku, na 
kterém nechyběly  ani  týmy havlíčkobrodského  klubu 
BM Fitness. Titul Mistryň Evropy přivezl tým juniorek 
pod  vedením  Lucie  Zelenkové,  který  zaujal  porotu 
skladbou Bocelli. V kategorii kadetů měl brodský klub 
dva  týmy,  které  se  seřadily  na  bronzové,  respektive 
„bramborové“ příčce. Další medaili pak Broďačky vybo-
jovaly v nejprestižnější kategorii seniorek, které skončily 
také třetí. Všechny týmy si v červenci užijí zaslouženou 
měsíční pauzu, od  srpna  se pak  začnou opět naplno 
připravovat na nadcházející vrchol sezóny v podobě Mi-
strovství ČR a Mistrovství světa, které se bude konat na 
domácí půdě v Ostravě. 

Fit studiu 21 se daří
Nově vzniklý klub Fit studio 21 má za sebou jarní závodní 
sezonu. Závodnice klubu se účastnily řady závodů, kde 
sbíraly cenné kovy. Vrcholem jarní sezony bylo republi-
kové finále, které se konalo ve středočeských Černoši-
cích. „Všechny 3 týmy, které se finále účastnily, přivezly 
medaile.  Kadetky  se  sestavou  Titanic  vybojovaly  titul 
mistryň ČR. Nejvýše ve své kategorii vystoupal i mladší 
stepový tým s názvem skladby V rytmu samby. Z bron-
zové medaile se radovalo trio gymnastického aerobiku 
Nela  Buiová,  Diana  Krejsová  a Daniela Dolejší,“  uvedl 
trenér Marek Šotola. „Cítíme velké zadostiučinění, ne-
boť příprava v jarní sezoně byla velmi náročná. Děvčata 
ale ke každému závodu přistupovala velmi  zodpověd-
ně, a to se vyplatilo,“ dodala trenérka Tereza Kampová. 
Úspěchy zaznamenala také zumba. Týmy pod vedením 
Milady  Líbalové  a  Terezy  Kubátové  obsadily  hned  ve 
čtyřech závodech první místa, dovezly stříbro i 4. místo. 
„Zumbistky nám dělají velkou radost. To, co dělají, dělají 
s láskou a vášní. Jsou skvělá parta, a to je ve sportu klíčo-
vé. Ve své kategorii patří ke špičce a skvěle reprezentují 
náš klub i město,“ uvedla Kampová.
Ještě  před  prázdninami  se  uskutečnila  také  historicky 
1. klubová akademie. V Městském divadle a kině Ost-
rov vystoupily nejen závodní týmy aerobiku a zumby, ale 
také děti, navštěvující pohybové kroužky. Kromě závod-
ních  choreografií  čerstvých mistryň byla  k  vidění  také 
volná vystoupení, která si závodnice samy připravily.

Brodští šermíři na mistrovství republiky
Havlíčkobrodští šermíři se v polovině května představili 
na Mistrovství ČR kadetů a minižáků. Dařilo se žákyni 
Anně Šimkové v kategorii kadetek. V základní skupině 
poznala pouze jednu porážku a tatáž závodnice, se kte-
rou Anna prohrála, ji zastavila cestu do semifinále. Anna 
Šimková se tak umístila na pátém místě. Skvělý výsledek 
má  za  sebou  i  Richard Adamec,  který  po  rozpačitém 
začátku došel až do finále. V tom ho zastavil vítěz MČR 
a Richard se tak stal vicemistrem České republiky.
Anna Šimkové na začátku června bojovala na MČR žá-
kyň v Bystřici nad Perštejnem, kde obhájila titul vicemis-
tryně České republiky. Na tomto turnaji bojovala i Gab-
riela Adamcová, která se umístila na čtrnáctém místě. 
O den dříve si Anna zašermovala v kategorii seniorek, 
kde skončila čtrnáctá. V seniorské kategorii mužů měl 
Havlíčkův Brod šermíře Davida Mottla, který se v těžké 
konkurenci  reprezentantů  umístil  na  devatenáctém 
místě.  Havlíčkobrodští  seniorští  šermíři  postavili  po 
dlouhých desítkách let také tříčlenné družstvo. Sestava 
ve složení David Mottl, Petr Šimek a Michal Přibyl se 
umístila na osmém místě.

Hroši zaskočili favorita
Havlíčkobrodští  softbalisté  za  sebou mají  další  zápasy 
v nejvyšší soutěži. Nejprve si v prostředí domácí Hippos 
arény poradili s Kunovicemi, které přehráli 3:2. O den 
později  nastoupili  proti  druhému  celku  tabulky,  kte-
rý zaskočili nečekanou výhrou 4:1. Hrdinou se stal Jan 
Cabalka, který svými homeruny zajistil Hrochům obě ví-
kendové výhry. V odvetě už ale Hroši nedokázali favorita 
zaskočit a prohráli 0:6. V posledním kole základní části 
cestovali Hroši do Mostu, který měl před zápasem stej-
ně bodů. Utkání se hrálo po uzávěrce tohoto vydání.

2. Sportovní den havlíčkobrodských 
sportovišť

Ve sportovních areálech na Ledečské ulici se v sobotu 
30. července od 13 do 17 hodin uskuteční 2. Sportov-
ní  den.  Na  návštěvníky  čeká  odpoledne  plné  zážitků, 
zábavy a poznání. Pořadatelé pro děti připravili stezku 
sportovními stanovišti, na jejímž konci získají odměnu. 
Připravený  je  i  doprovodný program v podobě malo-
vání na obličej, skákacích hradů nebo ukázky hasičské-
ho auta. V podvečer pak vystoupí kapely KPS Volume  
a Tuesday Tunes. 
Chystá se také aukce dresů a věcí známých sportovců, 
jejíž výtěžek půjde na vážně nemocnou Kristýnku.

Turnaj Okinawa Karate a Kobudo
V závěru května pořádal oddíl Okinawa Karate a Kobudo 
při TJ Jiskra Havlíčkův Brod dva po sobě navazující turna-
je. Obě akce se konaly v havlíčkobrodské sportovní hale 
pod záštitou České federace Okinawa Karate a Kobudo. 
Jednalo se o sedmý ročník turnaje Karate Kodomo no 
Taikai (turnaj karate dětí) a devátý ročník turnaje Shin-
gi-tai Open. Karate Kodomo no Taikai je turnaj v neofici-
álních disciplínách upravených pro děti. Shin-gi-tai Open 
je naopak turnaj v oficiálních disciplínách podle pravidel 
mezinárodní organizace WOF pro všechny věkové kate-
gorie. Ředitelem obou soutěží byl Jan Kopecký, který je 
hlavním instruktorem a předsedou České federace Oki-
nawa Karate a Kobudo. Hlavním rozhodčím byl Radek 
Zikmund,  rodák  z Havlíčkova Brodu,  který  vede  školu 
Okinawského  karate  v  Praze.  Závodníci  havlíčkobrod-
ského oddílu Okinawa Karate a Kobudo získali ve většině 
disciplín mnoho medailí ve svých věkových kategoriích. 

Zápasníci sbírali mezinárodní úspěchy
Na mezinárodním turnaji v zápase řeckořímském mláde-
že Arena Open 2022 v Chorvatsku se představilo 270 zá-
vodníků z 9 států. Mezi nimi exceloval havlíčkobrodský 
Patrik Miksa,  který  byl  vyhlášený  nejtechničtějším  zá-
vodníkem celého turnaje.
Na konci května se pak 25 havlíčkobrodských zápasníků 
zúčastnilo 37. ročníku turnaje mládeže LIDICE – 2022. 
V konkurenci téměř tří set závodníků z 31 oddílů ze šesti 
států vybojovala brodská výprava pod trenérským vede-
ním Tomáše Šimka, Radka Satrapy a Zdenka Kocmana 
čtrnáct cenných kovů. Mezi rozhodčími si úspěšně vedli 
Matěj Zvolánek a Artur Sarkisjan.

  Stránku připravil Ondřej Rázl
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Slovo zastupitele
Letí to jako voda, je před volbami a měli 
bychom bilancovat, ale dle mého názo-
ru bilancovat se zastupiteli by měli naši 
voliči, ale i naši nevoliči a ne jen zastu-
pitelé. Za sebe a za mé kolegy s KSČM 
v  zastupitelstvu  mohu  říci,  že  jsme 
v průběhu volebního období řešili pro-
blémy nejen našich voličů, ale  i našich 
nevoličů.  Vyjmenovávat  vše,  na  čem 
máme zásluhu já, v tomto článku nechci 
a nebudu, neboť si myslím, že zásluha 
je na většinové shodě všech zastupite-
lů v tomto volebním období. Vždy jsme 
zastávali  názor,  že  zastupitelstvo  v  na-
šem městě není o politických stranách, 
ale o  lidech ochotných  řešit  problémy 
všech občanů našeho města nad zájmy 
svými  a  lobbistických  skupin,  ale  také 

hájit a prosazovat i menšinové oprávně-
né zájmy občanů, a to jsme dělali a dělat 
vždy budeme. 
Za největší úspěch tohoto volebního ob-
dobí považujeme vedený konstruktivní 
dialog napříč všemi stranami zastoupe-
nými  v  zastupitelstvu  o  schvalovaných 
naším  přispěním  kompromisních  stra-
tegických  bodech,  kde  zvítězil  zdravý 
rozum a veřejný zájem občanů. 
Možná, že některé naše občany, co se 
vyžívají  a  utápějí  v  urážkách,  v  závisti, 
co z maličkostí dělají kardinální problém 
zklamu, ale starosta města byl po delší 
době ten, který dovedl najít vždy kom-
promis vyhovující většině. 
Jen snad o  jedinou věc bych Vás před 
volbami  v  září  požádal,  řekněte  si 

a vzpomeňte si, kdo drží dohody a kdo 
drží slovo dané občanům tak jako KSČM 
a toho volte, neboť to bude vždy správ-
ná volba.  
 Vladimír Frič
 zastupitel za KSČM

Oznámení pro cestující MHD
 v Havlíčkově Brodě

Dosavadní výhoda bezplatné přepravy ukrajinských uprchlíků v auto-
busech MHD Havlíčkův Brod k  30. červnu 2022 končí. 
Od 1. července 2022 je na uprchlíky z Ukrajiny nazíráno jako na běžné 
cestující, kteří jsou povinni se nadále při přepravě v MHD řídit schváleným 
tarifem. Veškeré doklady, kterými bylo do 30. června 2022 možno pro-
kázat nárok na bezplatnou přepravu, od 1. července 2022 nadále slouží 
k prokázání statutu uprchlíka na úřadech, ale již neslouží k prokázání ná-
roku na bezplatnou přepravu v autobusech MHD Havlíčkův Brod. Stejně 
jako jiní cestující mají uprchlíci z Ukrajiny nárok na různé slevy z jízdného 
za předpokladu, že použijí jízdní doklady vystavené dopravcem. 
Více  informací o výše uvedeném  lze  získat  v  informačních kancelářích 
v pracovní době v Bus – centru, tel. 569 422538 nebo v informační kan-
celáři MHD Na Valech 3523, tel . 569 427146.
 Lubomír Hepner
 vedoucí MHD

Повідомлення для пасажирів громадського транспорту 
Гавлічкув Брод

Нинішня перевага безкоштовного перевезення українських біженців 
у автобусах громадського транспорту Гавлічків Брод закінчується 30 червня 
2022 року. З1 липня 2022 року біженці з України розглядаються як звичайні 
пасажири,  які  при  перевезенні  громадським  транспортом  зобов’язані 
дотримуватися  затвердженого  тарифу.  Усі  документи,  якими  можна  було 
підтвердити право на безкоштовний проїзд з 1 липня 2022 року, продовжують 
слугувати підтвердженням статусу біженця в органах влади, але більше не служать 
підтвердженням  права  на  безкоштовний  проїзд  у  автобусах  громадського 
транспорту Гавлічків Брод. Як і інші пасажири, біженці з України мають право 
на різноманітні знижки на проїзд за умови використання проїзних документів, 
виданих перевізником. Додаткову інформацію щодо вищезазначеного можна 
отримати в інформаційних кабінетах у робочий час Автобусного центру за тел. 
569 422538 або в інформаційному відділі громадського транспорту На Валех  
3523, тел. 569 427146.  Любомир Гепнер
 начальник громадського транспорту, МТЗ, ДТ

Ve zkratce
Poslední jednání zastupitelstva 
města v tomto volebním období 
se bude konat 12. září od 14.30 
ve velké zasedací místnosti Měst-
ského úřadu Havlíčkův Brod, Hav-
líčkovo náměstí 57. Usnesení rady 
a zastupitelstva města naleznete 
v plném znění na www.muhb.cz 
v sekci Město a samospráva.
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Od každého trochu
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PRODEJTE S NÁMI 

Well 2

www.remaxwell2.cz  725 874 470
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Informujeme

Brodská miminka narozená od 19. 5. do 22. 6. 2022
• 19. 5. Vencálek Arthur • 22. 5. Varjassy Alex • 23. 5. Trnka Christi an • 24. 5. 
David Tomáš • 25. 5.  Čermák Kryštof • 28. 5.  Jelínková Gabriela • 29. 5. Pol-
tavcová Magdalena • 2. 6. Říhová Natálie • 4. 6. Hink Richard • 7. 6. Pešková 
Magdaléna, Pospíšilová Ronja • 11. 6. Krejčí Karolína • 12. 6. Pešoutová Anna 
• 14. 6. Truhlářová Sára Lea • 20. 6. Kubát Viktor • 22. 6. Mandincová Lada

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

13. 5. 2022 
• Grondžák Róbert, Harichovce – Drienková Lucie, HB 
21. 5. 2022 
• Nejedlý Zdeněk, Úsobí – Douchová Kateřina, Kochánov 
28. 5. 2022 
• Tvrdý Tomáš, Světlá n. S. – Šimková Zuzana, Stěžery 
• Smutný Ladislav, Ždírec – Štěrbová Petra, Holetí n 
• Matějka Jiří, HB – Piskačová Jana, HB
Celkem se konalo 8 sňatků.

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

30. 6. 17.30   Mimoni 2: Padouch přichází
30. 6. 19.30   Top Gun: Maverick
1. 7. 17.30   Mimoni 2: Padouch přichází
1. 7. 19.30   Prezidentka
2. 7. 19.00   Doctor Strange v mnohovesmíru šílenství
3. 7. 16.00   Mimoni 2: Padouch přichází
3. 7. 18.00   Jurský svět: Nadvláda (3D)
5. 7. 18.00   Jurský svět: Nadvláda (3D)
6. 7. 17.30   Mimoni 2: Padouch přichází
6. 7. 19.30   Top Gun: Maverick
7. 7. 19.00   Řekni to psem
8. 7. 19.00   Thor: Láska jako hrom (3D)
9. 7. 19.00   Thor: Láska jako hrom
10. 7. 16.00   Mimoni 2: Padouch přichází
14. 7. 19.00   Jurský svět
15. 7. 20.00   Řekni to psem
16. 7. 19.00   Thor: Láska jako hrom (3D)
17. 7. 16.00   Ušák Chicky a Zlokřeček
21. 7. 19.00   Velká premiéra 
22. 7. 19.00   Thor: Láska jako hrom
23. 7. 19.30   Černý telefon
24. 7. 16.00  Mimoni 2: Padouch přichází
28. 7. 19.00   Jurský svět 
29. 7. 20.00   Řekni to psem
30. 7. 19.00   Thor: Láska jako hrom
31. 7. 16.00   DC Liga supermazlíčků
 Změna programu vyhrazena

21
30

Ve zkratce

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

Doručení Havlíčkobrodských listů 
do vaší e-mailové schránky

Chcete dostávat Havlíčkobrodské 
listy přímo do své e-mailové schránky 
dříve, než vyjdou v ti štěné podobě? 
Napište na adolezalova@muhb.cz a do 
předmětu zadejte DORUČOVÁNÍ LISTŮ 
E-MAILEM. Připište e-mailovou adresu, 
na kterou si přejete Havlíčkobrodské 
listy dostávat.
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