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Město známe i neznáme
Měl Hnát letos výročí?

V době prázdnin a dovolených upoutá leckterého 
turistu, který zavítá do našeho města, socha kost-
livce s kosou a zvonkem na Staré radnici, známá 
pod jménem Hnát.
Mají to v Brodě podivné zvyky dávat smrtce jmé-
no Hnát, pokývá hlavou turista, ale každý místní 
jenom trochu znalý historie svého města mu tu-
hle zvláštnost okamžitě vysvětlí. Jmenoval se tak 
zrádný hlásný na Dolní bráně, který chtěl do měs-
ta vpustit nepřítele. Našt ěstí jeho záměr nevyšel 
a zrádce po zásluze stihl trest nejvyšší. Pro výstra-
hu všem budoucím byla jeho kostra vystavena do 
výklenku radnice. A chce-li turista vidět přibližné 
místo, kde byl Hnát usmrcen, ať se jde podívat 
k mostu přes Sázavu, kde je na památku zasazen 
tzv. Hnátův kámen. Tolik tedy v kostce po staletí 
tradovaná pověst.
Časem se na Hnáta nabalily další vrstvy smyšlenek 
a pověr, jak to již bývá v lidské fantazii. Klubko lido-
vé tvořivosti po věky naskládané v místní tradici se 
pokusili před lety poctivě rozplést Ladislav Macek 
a Pavel Rous v knize Havlíčkův Brod v pověstech 
a historii (Tiskárny Havlíčkův Brod 2009). Jako té-
měř každá pověst, pokud není úplně vymyšlená 
nebo plodem pověrčivosti, může skrývat racio-
nální jádro nebo do jisté míry skutečný historický 
příběh. Bohužel k příběhu o Hnátovi chybí přesný 
písemný dobový pramen domácí provenience, 
který by alespoň naznačoval, jak se vše odehrálo.
Poprvé celou událost ovšem dosti věrohodně 
popsal nejpozději na počátku 17. století jihlavský 
městský kronikář Martin Leopold von Löwenthal. 
Jihlavští se smluvili s dalšími moravskými městy, 
že přepadnou Německý Brod, který jim zdatně 
hospodářsky a obchodně konkuroval. Aby vnikli 
do města, využili zrady brodského měšťana Hná-

ta, který jim dal znamení zvonem u Dolní brány. 
Broďáci se domnívali v prvním okamžiku, že hoří, 
ale brzy se vzpamatovali a útočníci byli s velký-
mi ztrátami odraženi. Zrádce ženy ukamenovaly 
a jeho mrtvolu pověsily na hradby. Důvěryhod-
nost vylíčení lstivého přepadení dodává i jeho 
datování k 17. březnu 1472. Rovněž tak dočasné 
rozvěšení celých nebo částí ostatků na hrdle po-
trestaného pro výstrahu nebylo ani v pozdějších 
dobách ničím neobvyklým. Stačí připomenout 
vystavení hlav českých pánů na Mostecké věži 
v Praze, sťatých na Staroměstském náměstí o sto 
padesát let později. 
Událost by tak docela dobře zapadala do závěru 
jedné z etap delšího období drobné války na čes-
komoravském pomezí mezi stoupenci českého 
krále Vladislava Jagellonského a uherského krále 
Matyáše Korvína, který ovládal větší část Moravy 
a který si činil nárok na českou korunu. Brod byl 
po padesáti letech od dobytí města Žižkou již pře-
vážně kališnický stejně jako jeho vrchnost Trčkové 
z Lípy. Naproti tomu katolická Jihlava představo-
vala pro Matyáše důležitý opěrný bod a centrum 
moci na hranicích Moravy, kde také často pobý-
val. Přestávku mezi srážkami obou královských ri-
valů přineslo na čas až příměří uzavřené 31. břez-
na 1472 v Budíně. 
Zřejmě od Martina Leopolda převzal popis pře-
padení Jan František Beckovský, brodský rodák 
a známý letopisec, do své Poselkyně starých pří-
běhův českých koncem 17. století. Přidal si k ní 
zmínku, že v místě ukamenování zrádce a svrže-
ní z hradeb je vidět „památka na to vyhození“, 
což se později stalo kamenem úrazu v pověsti 
o tzv. Hnátově kameni. 
Od Beckovského téměř doslova převzal vylí-
čení události v roce 1767 do soukromé kroniky 
brodský měšťan Josef Vyčichl. Tuto verzi zařadil 
Jiří Sochr do své knihy Havlíčkův Brod a staletí 
v roce 1971. 
Shrneme-li dosavadní poznatky, lze se značnou 
mírou pravděpodobnosti zařadit přepadení Bro-
du Jihlavany s přispěním zrádného měšťana jmé-
nem Hnát do historických událostí našeho města. 
Ovšem obě hmotné památky, kostra na radnici 
a kámen u mostu, s ní nijak nesouvisejí, jak ve výše 
vzpomínané knize dokázali Ladislav Macek a Pavel 
Rous. Těžko si lze představit, že by otcové města 
dali mrtvolu zrádce vyvařit a poté jeho kostru slo-
žit a vystavit na radnici, jak se také v jednom pozd-
ním podání pověsti uvádí. Ostatně autoři dvou 
nejstarších vzpomínaných verzí události by něco 
takového jistě zaznamenali. Možná k prvotnímu 
lidovému ztotožnění Hnáta a kostlivce na radnici 
vedla zmínka kronikáře Martina Leopolda o do-
časném vystavení mrtvoly zrádce na hradbách. 
Radniční kostlivec s kosou a zvonkem je však da-
leko mladšího data a představuje alegorické zpo-
dobení smrti, často užívané v době renesanční 
i barokní. Odpovídá tomu jeho umístění u hodin 
a také jenom všeobecný nápis na jeho kose „Qua 
hora nescis“ (V kterou hodinu nevíš), který měl 
každému smrtelníkovi připomínat, že neví, kdy 
skončí jeho pozemská pouť. Pokud by se mělo jed-
nat o Hnáta, text by zněl rozhodně jinak, vztahoval 

by se ke konkrétní události a měl by zřejmě vý-
chovný ráz jako poučení budoucím. Brodská smrt 
vytvářela již v minulosti určitý kontrast k dřívější-
mu, znovu v roce 2017 odkrytému, hodinovému 
ciferníku ve tvaru slunce jako symbolu života. Toto 
„memento mori“ bylo zvláště oblíbené v baroku, 
kdy máme i v našem okolí doloženo náboženské 
bratrstvo sv. Josefa jako patrona šťastné smrti, 
tedy sdružení zbožných laiků, kteří se připravovali 
na odchod z tohoto světa. 
Kámen s křížem a sekyrou včetně neúplného 
nápisu a vročení, dnes zasazený na pravé straně 
mostu při východu z města rovněž neodpovídá 
svou symbolikou a neúplným datováním způso-
bu, jakým Broďáci zúčtovali se zrádcem. Zcela jis-
tě jej však lze zařadit vzhledem k jeho provedení 
k tzv. smírčím křížům, které obvykle musel viník 
vztyčit na místě činu, aby tak dal najevo, že se vy-
rovnal s obětí nebo jeho příbuznými. Představuje 
spíše dnes asi těžko rozluštitelnou malou záhadu, 
k jaké násilné události se vlastně vztahuje, která 
se měla odehrát v 13. roce blíže neurčeného věku, 
snad 16. století.
Jak vidno i v případě Hnáta lidská fantazie nezná 
mezí a lidová obrazotvornost si dotváří minulé pří-
běhy po svém zvláště tam, kde jsou historické pra-
meny poněkud skoupé na fakta. I když „brodská 
smrt“neupomíná na Hnáta a ani kámen u mostu 
mu nepatří, přesto všechny vrstvy pověsti o Hná-
tovi si zachovávají romantiku dávných časů a vní-
mání osudů města našimi předky.

  Miloš Tajovský

Do roku 2017 zakrýval ve čtvercové kartuši znak 
města někdejší symbol slunce, který mohl být 
hodinovým ciferníkem, když byl dříve hodinový 
stroj umístěn pod „brodskou smrtí“. 
  (Foto ze sbírek SOkA Havlíčkův Brod) 

Tzv. Hnátův kámen byl dříve osazen do nábřež-
ní zdi u mostu při cestě vedoucí k mlýnu. Při 
rekonstrukci mostu v roce 1946 byl přemístěn na 
opačnou stranu mostu, kde je doposud. 
  (Foto ze sbírek SOkA Havlíčkův Brod) 
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Radnice hledá nejvhodnější trasu pro 
jihozápadní obchvat města

Kudy povede trasa budoucího jihozápadního 
obchvatu města? Právě o tom diskutovali na 
svém posledním jednání zastupitelé města, 
kteří vybírali ze čtyř možných variant. Základ-
ním úkolem nové komunikace je propojení 
výpadovek na Jihlavu a Humpolec. Obchvat 
povede od kruhového objezdu u bývalé Sel-
ské jizby, přemostí místní část Dolík a bude 
pokračovat směrem na Šmolovy. 
Nejvhodnější trasa pro řidiče i rezidenty, kte-
rá by vedla mezi Šmolovy a Michalovicemi, je 
sice druhou nejkratší, ale z hlediska financí 
nejnákladnější. Navíc se na této trase nachází 
nejvíce údolí a území, které je nutné přemos-
tit. Zastupitelé budou o nejvhodnější trase 
nadále jednat a vyžádají si stanovisko nejen 
zástupců osadních výborů dotčených obcí, 
ale také investora, kterým je Ředitelství silnic 
a dálnic ČR. 
Jihozápadní obchvat by měl ulevit dopravní-
mu zatížení v centru města. Křižovatka silnic 
1/38 a 1/34 se v současné době nachází pří-
mo v centru Havlíčkova Brodu, což výrazně za-
těžuje dopravu v ulicích Humpolecká, Masa-
rykova a Lidická. Hluk v dopravních špičkách 
v těchto lokalitách překračuje povolený limit. 
Na základě sčítání bylo zjištěno, že tudy den-
ně projede zhruba 20 tis. aut.

Zastupitelé chtějí příští rok dokončit 
rekonstrukci Staré radnice,  

čekají na vypsání dotačního titulu
Město v příštím roce dokončí poslední etapou 
rekonstrukci historického objektu Staré radni-
ce na Havlíčkově náměstí. Usnesení v tomto 
znění přijali zastupitelé města na svém po-

sledním zasedání. Kompletní opravou pro-
jdou prostory, ve kterých do přelomu let 2020 
a 2021 sídlila Krajská knihovna Vysočiny. 
V přízemí najde nové sídlo Turistické infor-
mační centrum, jehož prostory budou mo-
derní a nadčasové. V navazujících prostorách 
se obyvatelé i návštěvníci města budou moci 
seznámit s genezí  historického vývoje města. 
Expozici doplní promítání na stěnu a interak-
tivní prvky. Místo zbude i na historický model 
města. Barevná 3D papírová maketa přibližuje 
vzhled města po II. světové válce ještě před 
zásadní asanací centra v 70. letech minulého 
století.
V prvním patře vzniknou dva sály – jeden 
spolkový, druhý bude určen pro pořádání kul-
turních programů menšího rozsahu. Objekt 
doplní výtah pro osoby se sníženou schopnos-
tí pohybu a orientace. 
Podle předběžných odhadů byly práce vyčís-
leny na 25 mil. Kč, vzhledem k současné situ-
aci ale může dojít v navýšení ceny. Proto by 
zastupitelé chtěli v příštím roce využít vypsání 
dotačního titulu.
Město má již stavební povolení, před dokon-
čením je technický projekt na všechny muzej-
ní expozice. O tom, jestli radnice tuto investici 
zařadí s konečnou platností do rozpočtu na 
příští rok, rozhodnou při schvalování rozpočtu 
noví zastupitelé města, které si občané zvolí 
v září v letošních komunálních volbách.
Budova Staré radnice prošla v minulých letech 
několika etapami rekonstrukce, zbývají pouze 
prostory po krajské knihovně. Proměn doznal 
i exteriér budovy, kompletní opravou prošla 
střecha i fasáda. 

V havlíčkobrodských základních školách 
pracují o prázdninách dělníci

Město každoročně o prázdninách provádí 
stavební úpravy na základních školách, kte-
ré letos doznají změn dohromady za zhruba 
7,5 mil. Kč.
„Na třech základních školách letos opravuje-
me především hygienické a sociální zázemí. 
Jde o ZŠ Nuselská, ZŠ Štáflova a ZŠ Wolkero-
va,“ upřesnil vedoucí odboru rozvoje města 
Josef Beneš a dodal, že práce zahrnují kom-
pletní obnovení obkladů, dlažby a zhotovení 
nových rozvodů topení a vzduchotechniky. 
Na Základní škole V Sadech jdou letošní vyčle-
něné peníze do opravy a optimalizace vnitřní 
kanalizace, která je v současné době v hava-
rijním stavu. V objektu dojde k výměně stáva-
jícího potrubí splaškové a tukové kanalizace. 

Potrubí, které bylo v rámci rekonstrukce soci-
álního zařízení WC dívky a WC chlapci vymě-
něno v roce 2009, projde pouze revizí a vyčis-
těním. K výměně kanalizačního vedení dojde 
také v prostoru kuchyně, což si vyžádá značný 
zásah do konstrukce stěn a podlah. 
Práce ve všech školách skončí nejpozději do za-
čátku září, kdy se děti vrátí do školních lavic.

Obytnou zónu na Rozkošské doplní  
místo pro setkávání všech generací

Jednou z posledních staveb, která vzniká 
v nové  obytné zóně na Rozkošské ulici, je 
centrální prostor pro setkávání. Prostředek 
kruhového altánu o průměru 13 m doplní 
malá kašna, u které se bude možné v horkých 
dnech osvěžit. Z architektonického hlediska 
jde o zajímavý prvek, jehož části jsou tvořeny 
slepenými prvky ze dřeva. 
Altán, jež doplní zelená střecha, je navržen 
v souladu se vzhledem, který byl dán původ-
ním konceptem ještě před zahájením výstav-
by domů v této nové čtvrti. 

Radnice přispěje nemocnici  
na nový přístroj

Město Havlíčkův Brod darovalo nemocnici 
milion korun, její žádost schválili zastupite-
lé města. Tyto peníze zdravotnické zařízení 
použije na pořízení nového přístroje pro or-
topedicko-traumatologické oddělení. Jedná 
se o rentgenový přístroj – mobilní C-rameno 
s plochým detektorem umožňující 3D zobra-
zení. Radnice přispívá nemocnici zpravidla 
500 tis. Kč ročně, letos částku navýšila z důvo-
du zvyšujících se nákladů na 1 mil. Kč.

  Stránku připravila Alena Doležalová
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Havlíčkobrodská radnice poprvé udělila  
Cenu za životní prostředí

Cenu města Havlíčkův Brod za významný dlouho-
dobý přínos v oblasti životního prostředí za rok 
2021, kterou radnice udělila poprvé v historii, 
získala Jarmila Bezoušková. Tato dlouholetá paní 
učitelka vyučovala především přírodopis, několik 
generací žáků vedla k lásce k přírodě, její ochra-
ně a zlepšování prostředí. „Před 20 lety jsem se 
zúčastnila zakládání ekocentra Chaloupky, odkud 
vzešel projekt s názvem Zachraňte školní zahrady. 
Tato iniciativa získala velký ohlas, učitelé navště-
vovali nejrůznější zahrady, získávali inspiraci a vy-
lepšovali, co se dalo. Děti se více začaly pohybovat 
venku, v přírodě, a častěji se dostávaly k pracím 
na školních pozemcích, které si s běžném životě 
mnohé z nich nikdy nevyzkoušely,“ přibližuje Jar-
mila Bezoušková a dodává, že ona sama se podí-
lela např. na záchraně zahrady u ZŠ V Sadech. 
Byla ale také u zrodu krásné zahrady v Domo-
vě pro seniory v Reynkově ulici, která získala 
certifikát Přírodní evropské ukázkové zahrady. 
S údržbou jí nyní pomáhají žáci Základní a Prak-
tické školy U Trojice. V letošním roce oslaví paní 
Bezoušková významné životní jubileum – 70. na-
rozeniny. Její největší láskou stále zůstává zkráš-
lování přírodního prostředí a předávání cenných 
rad a zkušeností. Nyní působí jako učitelka na 
Základní a praktické škole U Trojice a ve spolu-
práci s havlíčkobrodskou stavební průmyslovkou 
plánuje rekonstrukci školní zahrady v místě jejího 
současného působiště. 
V  loňském  roce Zastupitelstvo města Havlíčkův 
Brod na návrh výboru pro životní prostředí roz-
hodlo o tom, že radnice bude udělovat cenu za 
významný  přínos  v  oblasti  životního  prostředí. 
Cena může být udělena buď za významný počin 
za uplynulý rok, nebo za dlouhodobý celoživotní 
přínos v oblasti životního prostředí. Letos je cena 
udělována poprvé.

Osmnáctý ročník letní školy opět nabídne 
setkání se zajímavými hosty

Po osmnácté se do Havlíčkova Brodu sjedou 
v polovině srpna více než čtyři desítky mladých 
lidí ze tří zemí Evropy, aby se týden věnovali histo-
rii, kultuře a médiím střední Evropy. „Letos máme 
rekordní účast zájemců z Ukrajiny, přijede deset 
bohemistek nejen z Užhorodu, ale nově také ze 
Lvova a Ivano-Frankivska. S jejich účastí nám vý-
razně pomáhá Kraj Vysočina, trochu nás mrzí, že 
jsme podobnou odezvu nenašli u partnerů v Ni-
tranském kraji, odkud letos přijede oproti minu-
losti jenom jedna studentka,“ uvedl za organizá-

tory Milan Pilař z obecně prospěšné společnosti 
Centrum Vysočina.
Tým pod jeho vedením připravil pro účastníky 
i veřejnost opět sérii přednášek a debat, které 
se od pondělí do pátku 15.–20. 8. budou konat 
zdarma v klubu Oko v Havlíčkově Brodě vždy od 
15.30 a 19.00. „Díky spolupráci s našimi mediál-
ními partnery jsme připravili večery, během nichž 
se uskuteční debata o úloze prezidenta v českém 
politickém systému s kolegy z redakce Forum 24, 
Petr Pithart a Martin Bútora zhodnotí tři dekády, 
které uplynuly od rozdělení Československa, re-
dakce Aktuálně.cz připravila debatu o ruské agre-
si na Ukrajině a Deník N pozval na diskusi o roli 
žen nejen v politice eurokomisařku Věru Jouro-
vou a političku a diplomatku Magdu Vášáryovou. 
Celý program pak uzavře páteční debata o ev-
ropské politice s rakouským novinářem z deníku 
Der Standart Andrasim Szigetvarim, Magdalénou 
Frouzovou, tiskovou mluvčí Zastoupení ZEK v Pra-
ze, a ekonomkou Danuší Nerudovou. 
Jsem rád, že se moderací večerů opět ujmou 
zkušení novináři, jakými jsou Jana Peroutková 

z České televize, Filip Nerad z Českého rozhla-
su, Renata Kalenská z Deníku N a Martin Novák 
z Aktuálně.cz. Během roku se do Brodu už po 
třetí vrací také historik a novinář Petr Hlaváček, 
který byl hostem vloni, pak se účastnil v říjnu 
havlíčkovské konference a nyní bude uvádět 
úvodní diskusi v pondělí,“ dodal Milan Pilař. 
Na mladé účastníky čeká tradiční celotýdenní 
program také v jednotlivých skupinách, výsled-
ky své práce pak představí v sobotu dopoledne 
v klubu Oko.

Stoletá oslavenkyně neztrácí elán  
a optimismus

V červnu oslavila krásné 100. narozeniny paní 
Yvonne Russdorfová z Havlíčkova Brodu. K vý-
znamnému životnímu jubileu ji přišel poblaho-
přát starosta města Jan Tecl. Za celé město Havlíč-
kův Brod se k přání připojujeme a přejeme hodně 
zdraví, štěstí, stálý optimismu a životní elán, který 
paní Yvonne rozhodně ani v tomto věku nechybí.

 Stránku připravila Alena Doležalová

Na Dny evropského dědictví se otevřou i běžně nepřístupné památky,  
v některých se rozezní hudba

V sobotu 17. září se v Havlíčkův Brod připojí k celorepublikovým Dnům evropského dědictví. Ve 
městě budou tradičně zdarma přístupné památky jako např. kostely, vyhlídková věž na náměstí, 
galerie, muzeum, papírový model města na Staré radnici či další kulturní instituce. V tento den je 
možné nahlédnout zdarma i do městského podzemí ve Svatojtěšské ulici. Spolek Epigram zpří-
stupní od 14.00 do 18.00 také podzemí pod Lékárnou na náměstí, do kterého se vchází ze zadní 
strany budovy od Smetanova náměstí. Vzhledem k nákladům bude organizátor vybírat vstupné 
30 Kč. Ve vybraných památkách radnice připravila doprovodný program v podobě hudebních vy-
stoupení. Středověkou hudbu v podání skupiny Grál si od 11.00 hod. můžete poslechnout v zahra-
dě Staré radnice. Další koncerty se budou odehrávat např. v Kapli sv. Kříže či v Klášterním kostele 
sv. Rodiny. Celý program zakončí hudební vystoupení české kapely Napořád od 17.00 hod. na 
Havlíčkově náměstí. Plakát na akci s kompletním programem najdete na str. 12.
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Cestujte v létě vlakem  
za zvýhodněnou cenu

V červenci začaly platit prázdninové Jízdenky 
na léto, které lze použít v sedmi nebo čtrnácti 
na sebe navazujících dnech. Sedmidenní jíz-
denka platná v pravidelných vlacích Českých 
drah po celé republice stojí 890 Kč, 14denní 
jízdenka za 1 290 Kč. Držitelé aplikací IN mají 
slevu. S Jízdenkou na léto lze neomezeně ces-
tovat, kdekoliv se zastavit a ujet třeba několik 
tisíc kilometrů. 
„V době platnosti umožňuje volné cestování 
spoji Českých drah bez omezení počtu spojů 
nebo ujetých kilometrů, a tak můžete bě-

hem jednoho týdne projet celou republiku 
za pár korun. Podle zvoleného typu dokladu 
totiž vyjdou denní náklady na cestování mezi 
78 a 127 Kč. Při současné cenně pohonných 
hmot ujedete autem za tuto částku zhruba 
30 až 50 kilometrů. 
Jízdenka na léto platí ve 2. třídě, ale je možné 
si dokoupit i časový nebo jednorázový dopla-
tek pro 1. třídu. Do vlaků s povinnou rezerva-
cí je třeba zajistit si místenku. Jízdenky platí 
do 31. srpna.

Do konce října si pořiďte nové čipové 
karty na MHD

Technické služby Havlíčkův Brod přecházejí 
na nový typ čipových karet. Jejich postup-
ná výměna probíhá už více než rok. Původní 
karty budou platit do konce října bez ohledu 
na datum, kdy byly vydány. „Od 1. listopadu 
2022 bude možné k odbavení v autobusech 

MHD Havlíčkův Brod použít už jen nový typ 
čipových karet, které si můžete pořídit v in-
formační kanceláři Na Valech 3523 v Havlíč-
kově Brodě v úřední hodiny,“ upřesnil vedoucí 
střediska MHD Technických služeb Lubomír 
Hepner. 
Cestující, kteří dosud vlastní starý typ čipových 
karet a využívají měsíční či čtvrtletní jízdné, 
upozorňujeme, že měsíční jízdné bude mož-
né na starý typ karty dobít pouze do 20. září, 
čtvrtletní jízdné už nabít nelze. Důvodem je, 
aby platnost časového jízdného (čtvrtletní či 
měsíční) skončila dříve, než 31. října. V opač-
ném případě by došlo ke ztrátě peněz cestují-
cího, které se na novou nedají převézt. „Proto 
prosíme cestující, aby výměnu nenechávali na 
poslední chvíli,“ zakončil Hepner.

V Brodě se otevře lesní školka
V září se otevře první lesní klub v Havlíčkově 
Brodě. Rozšíří tak nabídku předškolního vzdě-
lávání ve městě. Využít ho mohou rodiče, kte-
rým je blízká respektující výchova a chtějí, aby 
jejich děti trávily co nejvíce času v přírodě.
„Věříme, že pobyt v přírodě je pro děti zcela 
zásadní. A protože je po tomto druhu před-
školního vzdělávání v Brodě velká poptávka, 
rozhodly jsme se ho tady založit,“ popisuje 
záměr Alena Bubelová, jedna ze zakladate-
lek lesního klubu. Ten bude mít kapacitu pro 
patnáct dětí ve věku od tří do sedmi let. „Při 
plné kapacitě budeme mít otevřeno pět dní 
v týdnu. Plánovaná provozní doba je od 7.30 
do 15.30, ale můžeme ji upravit dle zájmu ro-
dičů,“ upřesňuje Alena Bubelová. Lesní klub 
bude prozatím fungovat v prostorách skaut-
ské klubovny v Horní ulici. Většinu času budou 
ale děti trávit v nedalekém parku a okolní pří-
rodě. „Zároveň se snažíme zajistit zázemí na 
louce na kraji města, kam bychom se chtěli 
v dohledné době přesunout,“ upřesňuje Ale-
na Bubelová. 
Vzhledem k tomu, že jde o neziskový projekt, 
je fungování klubu závislé na příspěvcích rodi-
čů a sponzorských darech. Své dítě můžete do 
klubu přihlásit do poloviny srpna na e-mailu 
alena.bubelova@seznam.cz. Bližší informace 
najdete také ve facebookové skupině Lesní 
klub v Havlíčkově Brodě.

  Připravila Alena Doležalová

U hasičů bylo veselo, jejich areálem prošlo několik tisícovek návštěvníků
Havlíčkobrodští profesionální hasiči uspořádali další den otevřených dveří. Koncem června 
tak mohli zájemci z řad veřejnosti nahlédnout do areálu nové stanice na Humpolecké ulici, 
ze které hasiči vyjíždějí k událostem zhruba rok. K programu se připojily i ostatní složky 
Integrovaného záchranného systému. 
„Loni jsme otevřeli novou stanici a uspořádali několik dnů otevřených dveří. Z důvodu 
enormního zájmu veřejnosti jsme se rozhodli zorganizovat letos ještě jeden doplňkový den 
a přizvat k němu i ostatní složky IZS. Vše se podařilo a v našem areálu se během dne vystří-
dalo několik tisícovek dětí i dospělých,“ okomentoval s nadšením ředitel Územního odboru 
Havlíčkův Brod HZS Kraje Vysočina Luboš Vacek. 
Na dnu otevřených dveří se kromě hasičů podílela i policie, zástupci zdravotnické záchran-
né služby a Svazu Českého červeného kříže. „Dopoledne jsme měli připravený program 
hlavně pro děti ze škol a školek, odpoledne jsme se zaměřili na laickou i odbornou veřej-
nost. Na základě reakcí návštěvníků a rozhovorů s kolegy z ostatních složek IZS se chceme 
zamyslet nad tím, jakým způsobem oslovíme veřejnost v příštím roce. Lidé se o naši práci 
zajímají, to nám dělá velkou radost,“ dodal Luboš Vacek. 
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Přednáška Zahrada Vysočiny  
si našla své příznivce

Město Havlíčkův Brod uspořádalo pro veřej-
nost 22. června 2022 v přednáškovém sále bu-
dovy AZ Centra v Havlíčkově Brodě přednášku 
Ing. Martiny Havlové, Ph.D., autorizované kraji-
nářské architektky České komory architektů a mj. 
členky Společnosti pro zahradní a krajinářskou 
tvorbu. Ta poutavou formou seznámila účastní-
ky s tím, jak může vypadat současná soukromá 
zahrada, jaké jsou dnešní trendy v osazování za-
hrad, s prací s terénem a využíváním přírodních 
materiálů k tvorbě zahrad. Upozornila, že mo-
derní minimalistická zahrada klade důraz na jed-
noduchost a čistotu prostoru, racionální údržbu 
a práci s původními druhy dřevin. 
Také jsme se dozvěděli o moderních technologiích 
zakládání prvků v zahradě, jako jsou přírodní jezír-
ka a ohniště, dále o vhodných adaptačních opat-
řeních, která souvisí se změnou klimatu a výběru 
dřevin do našich podmínek. Mezi nejodolnější 
a nejméně náročné dřeviny pro každou zahradu 
Vysočiny patří plnokvětá třešeň ptačí, javor baby-
ka, jeřáb ptačí, jeřáb hupejský, jeřáb Gibbsii, habr 
obecný, dřín obecný a muchovník.
Přednáška byla doplněna o  bohatou fotogalerii 
názorných ukázek přírodních zahrad nebo dob-
rých a špatných příkladů řešení zahrady. Na závěr 
byly zodpovězeny dotazy na téma zakládání tráv-
níků a záhonů, správné používání mulčovací kůry, 
nahrazování umělých hnojiv za hnojiva přírodní 
a údržby zahradních jezírek. 
Přednášku organizátoři koncipovali tak, aby pre-
zentovala principy udržitelného rozvoje na pří-
kladech z praxe a na konkrétních realizacích z do-
mova i ze zahraničí. Akce byla realizována v rámci 
projektu Zdravé město a místní Agenda 21.
  Připravil odbor životního prostředí

Klavíristky brodské soukromé ZUŠ 
na Nuselské září na soutěžích

I když prožíváme podivnou dobu, je štěstím, že 
naše děti mají své domovy a mohou se věnovat 
tomu, co je baví. A tak naše malé muzikantky měly 
opět po kovidové odmlce možnost zúčastnit se 
klavírních soutěží. A vedly si opravdu velmi dobře.
Na celostátní soutěži Beethovenovy Teplice získa-

la 2. cenu v I. kategorii do 9 let Liliana Fejtová a ve 
II. kategorii do 11 let 3. cenu Sára Košmiderová. 
Na další soutěžní přehlídce v Příboře získaly ve 
své kategorii Zlaté pásmo Helena Ptáčková (8 let), 
ve II. kategorii Liliana Fejtová (9 let) s nejvyšším 
bodovým ohodnocením a Sára Košmiderová 
(11 let). Stříbrné pásmo obdržela Adéla Bredová 
(10 let). Jejich učitelka dostala diplom za vynika-
jící pedagogickou přípravu žáků. Z mezinárodní 
soutěže Pro Bohemia v Ostravě přivezla 2. cenu 
Sára Košmiderová.
V květnu se konala v Praze další celostátní soutěž 
Mladí pianisté hrají na klavír Steinway. Tady Liliana 
Fejtová získala 1. cenu ve své kategorii a cenu za 
mimořádné provedení skladby E. Griega Nocturno 
C dur. Sára Košmiderová získala 2.cenu a zvláštní 
ocenění poroty za mimořádné provedení Sonáty 
D dur J. L. Dusíka.
V červnu se uskutečnil již 31. ročník soutěže Pra-
gue Junior note v Sále B. Martinů v prostorách 
AMU v Praze. V I. kategorii si odvezla čestné uzná-
ní I. stupně Liliana Fejtová a ve III. kategorii 3. cenu 
Sára Košmiderová.
Všem klavíristkám i jejich učitelce Blance Skálo-
vé gratulujeme za vynikající reprezentaci školy 
i města.

Uplynulý školní rok na Konečné 
 byl pestrý

Po téměř dvou letech, kdy byla školní docházka 
ovlivněna pandemickými opatřeními, se zdál le-
tošní školní rok podivně normální. Víme ale ještě 
vůbec, co to normální vůbec je? Od začátku školní-
ho roku všichni učitelé i žáci se zatajeným dechem 
čekali, kdy se v médiích objeví zpráva o opětov-
ném uzavření škol, zavedení distanční výuky či ji-
ných omezeních. Zdálo se to být nemožné, ale tyto 
zprávy nepřicházely. Každým dnem jsme jako uči-
telé pozorovali, jak si naši žáci opět zvykají na škol-
ní prostředí, obnovují si oslabené návyky a znovu 
navazují tak důležité sociální kontakty se svými 
spolužáky a kamarády. Distanční výuka ale nepři-
nesla pouze negativa. U mnoha žáků vedla k roz-
voji samostatnosti, uvědomění si odpovědnosti za 
vlastní vzdělávání a v neposlední řadě i ke zlepšení 
dovedností v oblasti moderních technologií. Nic-
méně žádný z těchto benefitů nemůže nahradit 
čas strávený ve škole, interakci žáků s pedagogy 
i mezi sebou navzájem. 
V letošním školním roce se naši žáci opět mohli 
účastnit různých soutěží, které se v době covidu 
nekonaly, nebo byly pořádány pouze v omezených 
podmínkách. Zaznamenali jsme jak úspěchy indi-
viduální, tak skupinové, žáci se zapojili do soutěží 
vědomostních, ale i sportovních. 
Na 1. stupni se žáci účastnili především recitač-
ních, sportovních a vědomostních soutěží. Z III. A 
si z havlíčkobrodského kola recitační soutěže od-
nesla 1. místo Zuzana Brigantová. Ve sportovních 
soutěžích zaznamenali úspěch fotbalisté z II.–V. tří-
dy. V okresním finále McDonald’s Cup skončil tým 
chlapců z II. a III. třídy v minifotbalu na 4. místě, 
jejich starší spolužáci z IV. a V. A získali 2. místo. 

Žáci V. A uspěli v okresním finále vybíjené, ze kte-
ré si odvezli 3. místo, úspěch slavili i v miniházené, 
kde získali zlato. Zájem o zvířata se projevil u žáků 
při účasti na KvíZOOvání v jihlavské zoo, kde šes-
tičlenný tým II. A skončil devátý a tým složený ze 
žáků IV. a V. A se může chlubit dokonce 1. místem 
z krajského kola. Badatelský klub obdržel 1. místo 
v krajském kole Zlatého listu, odměnou byl výlet do 
zážitkového centra UnterWasserReich v Rakousku. 
Krajského kola Logické olympiády se zúčastnili žáci 
V. A, Dan Bičík získal 15. místo, Lukáš Satrapa 21. 
a Antonín Doležal 31. V okresním kole Soutěže 
mladých zdravotníků ukázali své dovednosti opět 
páťáci, kteří skončili čtvrtí. 
Ani žáci 2. stupně se nenechali zahanbit a předvedli 
své znalosti a dovednosti v mnoha soutěžích. V VI. 
A slavili úspěch v okresním i krajském kole žáci, 
kteří se zúčastnili zeměpisné olympiády. Erik Há-
něl zvítězil v okresním kole a z krajského si odnesl 
stříbro, Matěj Tecl v okresním kole zakončil stupně 
vítězů na 3. místě a v krajském kole skončil sedmý, 
Štěpán Sommer dokázal z 5. místa v okresním kole 
postoupit na 3. místo v kraji. 
Ze VII. A předvedla své dovednosti v anglickém ja-
zyce Sofie Waszniowská a získala 1. místo v okres-
ním kole olympiády. Ze stejné třídy slavila úspěch 
také Květa Vršitá, jejíž povídka Pod hvězdnou ob-
lohou byla oceněna v kategorii do 14 let v literár-
ní soutěži při Asociaci Mensa ČR. V krajském kole 
Odznaku všestrannosti reprezentovala Karolína 
Žáková z VIII. A a umístila se na 19. pozici. Mag-
dalena Hochmanová z IX. A přispěla k úspěchům 
našich žáků 6. místem z okresního kola chemické 
olympiády. 
Olympiády z českého jazyka se účastnili žáci z VIII. 
a IX. ročníku, v okresním kole získal 13. místo Ric-
cardo Croci z IX. A a 23. místo Adam Denemark 
z VIII. B. 
Žáci naší školy se účastnili také mnoha výtvarných 
soutěží, dlouhodobě se zapojujeme mimo jiné do 
výtvarné, ale také literární části soutěže Požární 
ochrana očima dětí a mládeže. Ačkoli se naši žáci 
v letošním školním roce nedostali mezi oceněné, 
jejich práce zdobí chodby a třídy naší školy. 
Všem našich žákům gratulujeme k jejich úspě-
chům, děkujeme za reprezentaci naší školy a pře-
jeme krásný zbytek prázdnin. 
  Ivana Bencová
  ZŠ a MŠ Havlíčkův Brod, Konečná

Omluva  
Okrašlovacímu spolku Budoucnost

V červencovém vydání Havlíčkobrodských 
listů jsme ve článku věnovanému 200. vý-
ročí narození Karla Havlíčka Borovského 
mylně uvedli, že Cestu epigramů vytvořil 
Spolek Epigram. Ve skutečnosti se o její 
vznik zasloužil Okrašlovací spolek Budouc-
nost. Všem jeho členům ještě jednou děku-
jeme za spolupráci a za vzniklou chybu se 
velmi omlouváme!
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Autovraky ve městě
I v našem městě se objevují na parkovištích, komunikacích a dokonce 
i ve volné přírodě odstavená vozidla, která už nejsou způsobilá k pro-
vozu na pozemních komunikacích, např. mají prošlou technickou pro-
hlídku nebo závady v technickém stavu, pro které není možné, aby se 
bez opravy nebo výměny vadné části pohybovala na komunikacích. 
Pokud takové vozidlo na území města objevíte, oznamte to Městské 
policii. Strážníci Městské policie na místě zjistí, zda vozidlo bezpro-
středně neohrožuje životní prostředí nebo zdraví lidí únikem nebez-
pečných látek (zejména olejů a provozních kapalin) a zjistí vlastníka 
vozidla podle registrační značky nebo identifikačního čísla vozidla 
(VIN). 
Za vlastníka vozidla se považuje osoba, která je zapsaná v registru sil-
ničních vozidel, a ta má za povinnost vozidlo s ukončenou životností 
předat osobě oprávněné ke sběru těchto vozidel (tj. autovrakovišti) 

a před předáním ho umístit tak, aby nepoškozovalo a neohrožovalo ži-
votní prostředí nebo zdraví lidí a v případě veřejně přístupného místa 
nenarušovalo vzhled obce. 
Pokud vlastník vozidla tyto své zákonné povinnosti neplní, provede 
vše na jeho náklady město. Není povoleno rozebírat vozidla svépomo-
cí ani v dílnách, které nejsou oprávněny ke sběru odpadních vozidel.
Při předání vozidla do autovrakoviště je vyžadován průkaz totožnos-
ti vlastníka a technický průkaz předávaného vozidla. Převzetí vozidla 
je bezplatné, pokud obsahuje všechny podstatné části a neobsahuje 
přidaný odpad. Při převzetí je vozidlo zváženo a je pořizována fotodo-
kumentace zachycující stav vozidla. Předávající osobě je vydáno po-
tvrzení o převzetí vozidla, které je vyžadováno při odhlášení vozidla 
z registru silničních vozidel.
Na území obce s rozšířenou působností Havlíčkův Brod je v současné 
době v provozu 5 zařízení k převzetí vozidel s ukončenou životností, 
kde je možné vozidlo odevzdat:
Recycling - kovové odpady a.s. H. Brod, Ledečská 4061
GOLTZE INVESTMENTS s.r.o. Okrouhlice
Pavel Haubert Česká Bělá, Česká Bělá 310
František Nohejl Golčův Jeníkov, Obora 796
ŠUTA - META s.r.o. Štoky, Štoky 392

Pár novinek a zajímavostí v souvislosti s autovraky:
průměrné stáří předávaných autovraků je 20 let• 
v roce 2021 bylo předáno v ČR do zařízení 174 628 vozidel s ukon-• 
čenou životností
v roce 2009 byla průměrná hmotnost předávaného autovraku • 
0,88 t, v roce 2021 již 1,09 t
není povoleno držet nebo přechovávat více než tři vozidla s ukon-• 
čenou životností, která nejsou evidována v registru silničních vozi-
del v ČR (to neplatí, jde-li o historická vozidla, vozidla testovaná na 
historickou původnost nebo vozidla starší 30 let uchovávaná pro 
sběratelské účely nebo pro účely registrace historického vozidla).

 Připravil odbor ŽP

   

 

 

   

 

   

 

   

 

   

 

 

   

 

   

 

 

 

 

 

 

   

 

 










   

 

 

 

   

 

 

   

 











   

 

 

 

   

 

 

   

 
















   

 

 

 

   

 

 

 

   

 

 

   

 

 

 

   

 

   

 

   

 

   

 

 

 

   

 

 

 

 

 

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 tištěné podobě?  
Napište na adolezalova@muhb.cz a do 
předmětu zadejte DORUČOVÁNÍ LISTŮ 
E-MAILEM. Připište e-mailovou adresu, 
na kterou si přejete Havlíčkobrodské 
listy dostávat.
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Od každého trochu

Výzva k podání žádostí o dotaci do programu  
Regenerace městské památkové zóny Havlíčkův Brod 

pro rok 2023 

Ministerstvo kultury ČR připravuje každoročně dotační titul „Program re-
generace městských památkových rezervací a městských památkových 
zón ČR“. V jeho rámci lze poskytovat finanční prostředky na obnovu kultur-
ních památek nacházejících se na území městských památkových rezervací 
a městských památkových zón. Žadatelem o poskytnutí příspěvku musí být 
vlastník nemovitosti, která se nachází na území Městské památkové zóny 
Havlíčkův Brod. 
Finanční prostředky z tohoto programu jsou určeny na zachování a obnovu 
nemovitých kulturních památek, které se nacházejí v památkové zóně. Aktu-
ální uzávěrka příjmu žádostí na rok 2023 je 30. 9. 2022. 

Obecné podmínky: 
Akce obnovy kulturních památek musí být realizovány a profinancovány v ob-
dobí od 1. 1. 2023 nejdéle do 30. 11. 2023 včetně. 
Příspěvek je poskytován na stavební obnovu a restaurování kulturních pamá-
tek, zapsaných v Ústředním seznamu kulturních památek ČR, na zachování 
kulturního dědictví pro další generace. Příspěvky v rámci státní podpory ne-
mohou být použity na modernizaci a jiné úpravy prováděné v zájmu vlastníka 
památky ani na práce investiční povahy (zateplení, kanalizace, rozvody vody, 
půdní vestavby a přístavby objektů).

Rozdělení finančních zdrojů při čerpání dotace z Ministerstva kultury ČR: 
Finanční zdroje Fyzické osoby, právnické osoby, církve
Prostředky vlastníka min. 40 % uznatelných nákl.
Příspěvek města min. 10 % uznatelných nákl.
Prostředky z Programu regenerace max. 50 % uznatelných nákl.

Žádost o zařazení obnovy památky do Programu regenerace MPR a MPZ na 
rok 2023 naleznete na oficiálních webových stránkách města Havlíčkův Brod 
v sekci Dokumenty odborů/ Oddělení řízení projektů v rámci panelu Radnice.

Jako přílohu k žádosti je nutné doložit: 
Kopii • závazného stanoviska k provedení prací, na které je žádán příspěvek, 
vydaného podle § 14 odst. 1 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči; 
Kopii • stavebního povolení nebo jiného správního aktu stavebního úřadu, 
pokud jej zákon č. 183/2006 Sb. vyžaduje; 
Kopii cenové nabídky se specifikací druhu a rozsahu prací, na něž má být • 
podle žádosti příspěvek poskytnut, s termínem provedení prací a s uvede-
ním sjednané roční ceny těchto prací; 

Informace o dotačním titulu Vám podá Ing. Jana Deveci (jdeveci@muhb.cz, 735 744 
200). Žádosti mohou vlastníci nemovitostí předkládat v termínu do 30. 9. 2022 k ru-
kám Ing. Deveci, Město Havlíčkův Brod, pracoviště V Rámech 1855.
Podrobné informace můžete rovněž nalézt na webových stránkách Minister-
stva kultury ČR www.mkcr.cz.
  Jana Deveci
  oddělení řízení projektů

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

Dům č.p. 163, Havlíčkovo náměstí, obnova fasády, Program regenerace 
MPZ 2021
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Havlíčkobrodský půlmaraton oslaví 
 desáté narozeniny

V sobotu 24. září se cyklostezkami a centrem města 
prožene už 10. ročník Havlíčkobrodského půlmaratonu. 
„Pro letošní ročník se nám podařilo získat pořádání Kraj-
ského přeboru Vysočiny v půlmaratonu, které platí pro 
všechny registrované atlety z Kraje Vysočina. Přeborní-
ky kraje vyhlásíme v mužské a ženské kategorii,“ popi-
suje ředitel závodu a havlíčkobrodský rodák Jiří Brychta. 
Zároveň se letos v rámci Havlíčkobrodského půlmarato-
nu uskuteční Mistrovství UNITOP ČR pro policejní sport. 
„Naším cílem je, vedle podpory královny sportu a pre-
zentace krás města Havlíčkův Brod, také získání příspěv-
ku na podporu vzdělávání a sportu mládeže. Příspěvek 
poputuje z každého zakoupeného startovního čísla do 
středních škol v Havlíčkově Brodu a atletického oddí-
lu,“ doplnil Brychta. Na své si přijdou nejen vytrvalostní 
sportovci. Pro milovníky kratších tratí a hobby běžce 
bude připravený lidový běh s tratí dlouhou 5,2 km. 
Zkrátka nepřijdou ani ti nejmenší v dětských závodech. 
Specialitou pro soutěživé firmy a skupiny pak bude Šta-
fetový běh 4 × 5,2 km.
Běžci mohou získat zvýhodněné startovné online náku-
pem do 10. září, registrace do závodů však bude možná 
i na místě. Další letošní novinkou je možnost objednání 
speciálního trička s motivem závodu. 
O kulturní zážitek se na startu postará havlíčkobrodský 
dětský pěvecký sbor Oříšek. Závod navíc odstartuje čes-
ká rekordmanka v půlmaratonu Moira Stewartová.
Akce se koná pod záštitou a za podpory města Havlíč-
kův Brod. 
Více informací a registrace na www.hbpulmaraton.cz.

Michal Prášek na Velké ceně Slovenska
Havlíčkobrodský motocyklový závodník Michal Prášek 
v červenci startoval na Slovakia Ringu, kde se jel závod 
šampionátu Alpe Adria a Mistrovství České republiky, 
Slovenska a Polska. V silné konkurenci vybojoval v kva-
lifikaci druhou příčku a do závodu tak startoval z první 
řady. Start se ale Práškovi nepovedl a do první zatáčky 
najížděl šestý. Postupně ale zrychloval, podařilo se mu 
zajet i nejrychlejší kolo závodu a cílem nakonec projel 
na druhé příčce. 
Ani start druhého závodu nebyl podle Práškových před-
stav, ve startovním poli se propadl na pátou příčku. „Ke 
všemu jsem si v jedné zatáčce hodil falešný kvalt a pak 
už mi nešlo řadit, prostě dát tam pětku či šestku bylo 
úmorné. Hlavou se mi začalo honit, že nejspíš odešla 
převodovka, a tak jsem jel na jistotu, abych vůbec dojel. 
Nakonec se mi podařilo urvat šesté místo,“ říká Prášek, 
kterého čekají ještě čtyři závody. Ten nejbližší pojede na 
konci srpna v chorvatském Grobniku.

Pátý ročník Monkey Race Skuhrov  
překonalo 368 závodníků

V polovině 18. června se ve Skuhrově u Havlíčkova 
Brodu běžel pátý ročník překážkového závodu Monkey 
Race Skuhrov. Na trať dětského i dospělého závodu vy-
běhlo celkem 368 odvážlivců.
Dopolední dětský závod dlouhý 2,5 kilometru odstar-
toval po desáté hodině a nabídl 12 překážek. „Celkem 
jsme na startu měli 182 závodníků mladších 15 let,“ 
neskrýval radost hlavní organizátor Lukáš Blažek. Nej-
rychleji zvládl trať ve věkové kategorii 7–10 let Ladislav 
Bříza (15:52), mezi dívkami pak Bára Vynšová (18:33). 
Ve starším věkovém rozmezí 11–15 let byli nejrychlejší 
Daniel Šiška (16:26) a Natálie Pecková (18:46)
Hlavní závod nabídl sedmikilometrovou trať a 26 překá-
žek. „Mezi nimi nechyběly ani ty vodní a bahenní, což 
závodníkům v parném odpoledni přišlo vhod. Část trati 
navíc vedla lesem a zhruba uprostřed jsme měli občer-
stvovací stan, takže to snad zase tak hrozné nebylo,“ říká 
s úsměvem mimo jiné i autor trasy a velké části překá-
žek Lukáš Blažek.
Ze startovní brány vyběhlo 186 závodníků, mezi který-
mi byl nejrychlejší Vojtěch Nedavaška (37:13), druhý 
bly Roman Popík (37:23) a třetí Daniel Nešpor (37:49). 
Mezi ženami pak byla první Lucie Fiedlerová (45:30), 
druhá Karolína Koudelková (47:23) a třetí Petra Adam-
cová (48:06). Nejstarším závodníkem byl Jiří Špaček, 
který už závod absolvoval po několikáté.
  Foto: Markéta Tajovská

Zápasníci objíždějí mezinárodní turnaje 
i o prázdninách

První prázdninovou sobotu odjelo jedenáct havlíč-
kobrodských zápasníků pod vedením trenérů Tomáše 
Šimka, Radka Satrapy a Zdenka Kocmana na meziná-
rodní turnaj do Dunajské Stredy. V konkurenci 161 zá-
vodníků z devíti států vybojovali čtyři bronzové, jednu 
stříbrnou a čtyři zlaté medaile. 
Na mistrovství Evropy U20 v Římě naopak Broďáci me-
daili ani bodové umístění nevybojovali. Nejlépe se z celé 
České výpravy dařilo Michalu Zelenkovi v kategorii do 
77 kg, který skončil dvanáctý. Loňský medailista z MS 
kadetů Artur Sarkisjan v kategorii do 130 kg prohrál obě 
svá utkání. Nejprve podlehl pozdějšímu mistru Evropy 
z Ukrajiny a poté i Arménci Vardanyanovi, který celko-
vě obsadil třetí místo. „Artur je v juniorské kategorii 
prvním rokem, ale je před ním mnoho a mnoho práce, 
jestli bude chtít opět vybojovat na vrcholné akci medai-

li,“ uvedl trenér Zdeněk Švec a doplnil, že ve druhé po-
lovině srpna ještě oba zápasníky čeká mistrovství světa 
v bulharské Sofii. Na to se připravovali na desetidenním 
soustředění a turnaji ve Finsku. Tam se oběma dařilo, 
Michal Zelenka do 77 kg vybojoval bronzovou medaili, 
Artur Sarkisjan se stal vítězem v kategorii do 130 kg.

Slovan odstartoval sezónu v Břeclavi 
Fotbalisté FC Slovan Havlíčkův Brod se po krátké pře-
stávce v polovině července pustili do přípravy na nový 
ročník divizní soutěže. Kromě tréninků, na kterých se 
věnovali kondici a taktice, sehráli také tři přípravná utká-
ní – s Čáslaví, Letohradem a Velkým Meziříčím (hrálo se 
po uzávěrce tohoto vydání). První srpnovou sobotu pak 
havlíčkobrodští fotbalisté na hřišti MSK Břeclav naplno 
odstartovali nový ročník Divize D. Doma se fanouškům 
představí ve třetím kole v neděli 21. srpna, kdy od 16.30 
hostí Sokol Lanžhot.

Bruslaři sehrají sedm přípravných zápasů 
Havlíčkobrodští hokejisté budou v nadcházejícím roč-
níku druhé hokejové ligy zařazeni do Východní konfe-
rence. V té narazí na deset soupeřů – Znojmo, Valašské 
Meziříčí, Nový Jičín, Kopřivnici, Žďár nad Sázavou, Velké 
Meziříčí, Havířov, Vyškov, Hodonín a Opavu. Bruslaři 
sehrají v základní části čtyřicet zápasů, hracími dny zů-
stávají středa a sobota. Druholigová sezóna se rozjede 
v sobotu 24. září, kdy Bruslaři zajíždí na led HK Nový 
Jičín. Před domácími ochozy v Kotlině se brodští hoke-
jisté představí 1. října – ve třetím kole budou hostit HC 
ISMM Kopřivnice. „Chci fanoušky pozvat na pěkný ho-
kej a na to, že budeme vyhrávat. To jsou dvě věci, které 
chceme divákům nabídnout. Slibujeme, že půjdeme do 
každého zápasu s cílem vyhrát a předvést co nejlepší vý-
kon,“ vzkazuje fanouškům na webu klubu hlavní trenér 
Aleš Kraučuk. Ještě předtím ale jeho svěřenci v rámci 
letní přípravy sehrají sérii sedmi přátelských zápasů, tři 
z nich odehrají na domácím ledě. 
Přípravné zápasy: 
16. 8.  BK Havl. Brod – HHK Velké Meziříčí 18.00
18. 8.  SHKM Baník Hodonín – BK Havl. Brod 18.00
23. 8.  BK Havl. Brod – SKLH Žďár nad Sázavou 18.00
25. 8.  HHK Velké Meziříčí – BK Havl. Brod 18.00
6. 9.  BK Havl. Brod – SHKM Baník Hodonín  18.00
8. 9.  SKLH Žďár nad Sázavou – BK Havl. Brod 18.00
14. 9.  HC Kobra Praha – BK Havl. Brod 18.00

Všesportovní příměstský tábor
Ve dnech od 11. do 15. července pořádala TJ Jiskra ve 
spolupráci s Nadačním fondem Fotbal pomáhá Vše-
sportovní příměstský tábor pro děti ve věku od 6 do 
12 let. Tábora se zúčastnilo celkem 37 dětí. Ty měly 
každý den na programu jiný sport. V pondělí začaly 
fotbalem, v úterý vyzkoušely basket, ve středu, v rámci 
pochodu na Vlkovsko, atletiku, ve čtvrtek si zahrály há-
zenou a v pátek si zapinkaly beach volejbal. Mimo spor-
ty děti navštívily stanici Městské policie a Hasičského 
záchranného sboru. V poledních pauzách se dozvěděly 
informace o jednotlivých sportech a o olympijských 
hrách. Podle organizátorů byly děti moc šikovné a spor-
tovně zdatné. Tábor si užily a těší se na příští rok.

   Stránku připravil Ondřej Rázl
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Slovo zastupitele

Vážení spoluobčané,
po několika měsících jsem byl požá-
dán o příspěvek do rubriky „Slovo 
zastupitele“. Dlouho jsem něvěděl, 
o čem budu psát, až inspirace se 
dostavila minulý týden, kdy mne 
potkal na náměstí bývalý spolužák, 
bydlící na Žižkově. Spolužák mi rázně 
a kategoricky vytknul, že dopravní 
komplikace v Brodě, zejména kolony 
aut na Žižkově ulici, jsme loni zhoršili 

tím (viníkem měl na mysli brodskou 
radnici), že bylo  rozhodnuto o změ-
ně zaběhlého dopravního provozu 
v historické části Brodu v ulicích Na 
Ostrově, Žižkova a Dolní na nový re-
žim okružního uspořádání jízdy s jed-
nosměrnou dopravou. 
S názorem spolužáka však souhlasit 
nemohu, naopak nový dopravní re-
žim velmi vylepšuje komfort, bezpeč-
nost (rozšíření chodníků pro chodce, 
při přecházení ulice sledování pouze 
vozidel z jedné strany) i plynulost 
historicky zde vysoce koncentrova-
né dopravy. Pro plynulost jízdy však 
musí být splněna zásadní podmínka, 
a tou je průjezdnost dvěma snad nej-
důležitějšími křižovatkami ve městě, 
tedy té okružní u sv. Kateřiny za mos-
tem a křížení mezinárodních silnic 
I. třídy na Humpolecké ulici. Bohužel 
obě tyto křižovatky jsou za hranicemi 
svých absorpčních kapacit, a tak při 
dopravních špičkách dochází k jejich 
zahlcení a k pozastavování vozidel 
prakticky v celém městě. 
Musím říci, že dokud nebude dokon-
čen rozestavěný segment obchvatu, 

nelze v tomto směru očekávat zlep-
šení situace v Brodě, a tedy ani na 
Žižkově. Bohužel nynější ztráta plat-
nosti  stavebního povolení na jihový-
chodní obchvat je problémem, který 
mi mimochodem bývalý spolužák 
též doslova omlátil o hlavu. Žádné 
vysvětlení ani argumentaci přijmout 
nechtěl, odmítl dál se o věci bavit, 
bez pozdravu se  otočil a naštvaně 
z místa setkání odešel… 
Nechci vypadat jako alibista, ale věř-
te, že opravdu ze současného stavu 
osobně, stejně jako ostatní zastupi-
telé, nemám žádnou radost. S polito-
váním  musím konstatovat, že řešení 
této nepříjemné záležitosti není v ru-
kách brodské samosprávy. Stranami 
sporu jsou kromě žalobce pak Mi-
nisterstvo dopravy, jež je hlavním in-
vestorem této téměř dvoumiliardové 
stavby. Na radnici nemáme možnost 
nahlížet do spisu tohoto sporu, ani 
celou patálii nějak ovlivňovat. 
Doufám, stejně jako ostatní Broďáci 
a všichni řidiči městem projíždějící, 
že nakonec přirozený úsudek a logi-
ka zvítězí nad nepochopením a ne-

správnou argumentací. Zlepšení sta-
vu životního prostředí a kvalitě života 
lidem kolem frekventovaných silnic 
v Brodě bydlících nepomůže oprav-
du nic jiného více než urychlené do-
končení jihovýchodního obchvatu 
a vyvedení těžkého dopravního tran-
zitu z města. Poté se (doufám)  zlepší 
i stav dopravních kolon na Žižkově 
ulici a se mnou se opět začne bavit 
i jeden bývalý spolužák…
Vážení občané, přeji Vám krásný zby-
tek léta a co nejméně potíží s brod-
skou dopravou.
  Libor Honzárek
  TOP 09

Bezpečná jízda na koloběžkách a elektrokoloběžkách
Koloběžky a elektrokoloběžky se v posledních letech stávají stále populár-
nějším dopravním prostředkem. Pohyb na tomto dopravním prostředku 
má svá specifika, ale i povinnosti, které musí jejich řidič dodržovat. V zákoně 
o provozu na pozemních komunikacích se dočtete, že jízdním kolem se z hle-
diska provozu na pozemních komunikacích rozumí i koloběžka. To znamená, 
že osoba, která jede na koloběžce, je považována za cyklistu se všemi právy 
a povinnostmi.
S koloběžkou se můžete vydat na silnici, na stezku pro chodce a cyklisty, na 
chodník s povoleným vjezdem cyklistů a na stezku pro chodce s vjezdem pro 
cyklisty, do vyhrazených cyklopruhů nebo využít cyklostezek. Na chodníku na 
ní jezdit nemůžete, povolené je ji pouze vést. 
V případě, že uživatel chce, aby byla elektrokoloběžka způsobilá k provozu 
na pozemních komunikacích bez registrace a bez nutnosti držení řidičského 
oprávnění, musí mít ale maximální rychlost do 25 km/h a výkon elektropoho-
nu nesmí překročit 250 W nebo maximálně 1 000 W, u dodatečně namon-
tovaného motoru. Elektromobilita promlouvá i do prostředí kompenzačních 
pomůcek, které mohou používat chodníky, ale nesmí překračovat obvyklou 
rychlost chůze 6 km/h. V opačném případě již koloběžky podléhají regis-
traci a jsou brány jako motocykl. 
Pro jezdce na koloběžce platí stejné povinnosti, jako pro cyklisty:

jezdí se po pravé straně komunikace s dostatečným bezpečnostním • 
odstupem

pokud existuje na komunikaci jízdní pruh pro cyklisty, jezdec na koloběžce • 
je povinen ho použít
jezdci na koloběžce mohou jet jenom jednotlivě za sebou, nikoliv vedle • 
sebe

Koloběžky na chodníku a další povinnosti:
pohyb na chodníku je umožněn pouze osobám do 10 let věku• 
povinnost mít za jízdy ochrannou přilbu schváleného typu podle zvláštní-• 
ho právního předpisu platí pro osoby mladší 18 let
osoba do 10 let věku se může pohybovat bez dozoru osoby starší 15 let • 
pouze na cyklostezce, na stezce pro cyklisty a chodce a v obytné zóně 
pokud se osoba do 10 let pohybuje na silnici, je nezbytný doprovod osoby • 
starší 15 let, osoba může jet sama v prostoru silnice až po dosažení 10 let

Povinná výbava koloběžky:
volné konce řídítek musí být zaslepené, nejlépe gumovými rukojeťmi• 
na rukojeti nesmí být ostré hrany – hrozí nebezpečí vážného poranění při • 
nárazu na řídítka
účinné na sobě nezávislé brzdy (přední a zadní)• 
ochrana páčky brzdy proti poranění – musí mít oblý konec• 
přední odrazka – bílá, zadní odrazka – červená (lze nahradit i odrazovou • 
plochou na obvody pneumatiky a použitím reflexních materiálů
odrazky mohou být kombinované s bílou přední svítilnou a zadní červe-• 
nou svítilnou

Jízda za snížené viditelnosti:
jezdec na koloběžce, stejně jako cyklista, je povinen za snížené viditelnosti • 
mít za jízdy rozsvícený světlomet s bílým neoslňujícím světlem svítícím 
dopředu a zadní svítilnu se světlem červené barvy nebo přerušovaným 
světlem červené barvy

Přechod pro chodce:
pokud cyklostezka navazuje přechodem pro chodce, musí jezdec z kolo-• 
běžky sesednout a koloběžku přes přechod jen vést, nikoliv na ní jet

Nakonec nesmíme zapomenout i na důležité pravidlo „Vidět a být viděn“. 
Je důležité, aby i elektrokoloběžku bylo v provozu dobře vidět. Kromě vy-
bavení osvětlením bychom měli pamatovat i na užití reflexních materiálů 
a doplňků. 

 Martin Hron
  Krajské ředitelství policie kraje Vysočina

Pro naše bezpečí

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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Společenská rubrika, křížovka

Brodská miminka narozená  
od 23. 6. do 16. 7. 2022

• 23. 6. Ledvinka Tobiáš • 24. 6. Vondrá-
ček Vojtěch • 27. 6. Fikar Adam • 28. 6. 
Polívka Eduard, Blažek Teodor, Blažeková 
Rozálie • 5. 7. Krytinář Dominik • 6. 7. 
Kapitanchuk Daniel • 9. 7. Kraučuk Alex 
• 11. 7. Teclová Klára • 16. 7. Novák Alex, 
Švajková Adriana

Sňatky konané v červnu 2022
(snoubenci, kteří dali souhlas  

se zveřejněním)
3. 6. 2022
• Pecka Jaroslav, Nové Město na Moravě 
– Merunková Markéta, HB
4. 6. 2022
• Šimek Richard, Brno – Gohlová Irena, 
Brno • Hladík František, Pohled – Brune-
rová Elena, Žirovnice • Lesina Jaroslav, 
HB – Koudelová Andrea, Habry 
• Liška Michal, HB – Badalíková Vendula, 
Jihlava • Krajčovič Daniel, HB – Somme-
rová Ivana, HB
6. 6. 2022
• Loos Arnošt, Liberec – Krejčová Jarosla-
va, Žehuň
11. 6. 2022
• Šindelář Petr, HB – Velíšková Petra, HB 
• Rajdl Jan, Světlá n. S. – Řabková Adéla, 

HB • Rakušan Michal, Česká Bělá – Gej-
došová Kateřina, HB • Koláček Ondřej, 
Lípa – Pavlasová Anežka, Sedletín • Šťáva 
Radek,Luka nad Jihlavou – Kovaříková 
Dominika, Luka nad Jihlavou • Kratochvíl 
Zdeněk, Věž – Hrůzová Veronika, Věž 
• Benák Jan, Jihlava – Čajková Markéta, 
Jihlava
18. 6. 2022
• Vondra Petr, HB – Krausová Jana, HB 
• Novotný Lukáš, Žďár nad Sázavou 
– Červinková Tereza, HB • Kratochvíl 
Lukáš, Jihlava – Jelínková Zdeňka, Jihlava 
• Jaroš Jan, HB – Dundáčková Michael, 
HB • Vencovský Stanislav HB – Skalová 
Jana, HB
25. 6. 2022
• Pecka Milan, HB – Buráňová Markéta, 
HB • Bachmann Ondřej, Věžnice – Ků-
pová Miroslava, Věžnice • Simčo Martin, 
Lutín – Dobrovická Etela, Přerov • Strán-
ský Karel, HB – Němcová Tereza, HB
Celkem se v červnu konalo 34 svateb.

Poděkování
Rád bych touto cestou vyjádřil poděková-
ní zaměstnancům Úřadu práce Havlíčkův 
Brod a ekonomického úřadu Městského 
úřadu Havlíkův Brod. Konkrétně jsem 
jednal s paní Šoupalovou a Bačinovou 

a panem Stehnem. Byli velice příjemní 
a vstřícní. Vyslechli mě, poradili a velmi 
rychle mi pomohli situaci řešit. Podpo-
rou, díky které jsem mohl zlepšit své 
životní podmínky pohybu, a tím mi zjed-
nodušit život s tělesným postižením, tak 
svojí laskavostí a radami ukázali svoji lid-
skost a zároveň profesionalitu. Nejednal 
jsem s úředníky, ale s lidmi, kteří dávají 
své práci i sebe.
  Jiří Janeček, Havlíčkův Brod

První ročník ojedinělé akce 
YGS 2022 Dětského sklářské-

ho sympozia 
Tadeáš Siwek z výtvarné třídy učitelky Zu-
zany Titzové ze ZUŠ J. V. Stamice zazname-
nal velký úspěch na prvním ročníku akce 
YGS 2022 Dětského sklářského sympozia. 
Odborná porota v čele s ambasadorskou 
a módní návrhářkou Liběnou Rochovou 
vyhodnotila soutěžní práce a vybrala 
z každého kraje jednoho až dva účastní-
ky, kteří reprezentovali nejen svou školu, 
ale i svůj kraj na sklářském sympoziu. To 
se uskutečnilo koncem června ve sklářské 
škole v  Kamenickém Šenově a ve sklárně 
Pačinek Glass v Kunraticích u Cvikova.
Vítězný návrh Tadeáš Siwek realizoval 
jako skleněnou mozaiku, která je nyní 

k vidění v Severočeském muzeu v Liberci, 
poté poputuje do Senátu ČR .
Tadeáši a paní učitelce blahopřeji k vyni-
kajícímu úspěchu a děkuji jim za repre-
zentaci naší školy i  města Havlíčkův Brod 
na národní úrovni.
  Jindřich Macek, ředitel ZUŠ

Dne 7. srpna by se dožila 90 let paní pro-
fesorka Jarmila Bártíková. Dlouhá léta 
učila na Střední zemědělské škole v Hav-
líčkově Brodě a byla oblíbenou pedagož-
kou. Zemřela v nedožitých 59 letech. Na 
milou tetu a švagrovou stále vzpomíná 
její rodina.

V tajence je citát římského bajkaře Phaedruse.

Správné znění tajenky z čísla 6/2022: (Život bez přátel) je jako život bez slunce.
Správnou odpověď ze 38 došlých vylosoval místostarosta Vladimír Slávka.
Výhercem se stává Josef Charamza.
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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na ochranné
sportovní pomůcky

až Kč
Získejte

sportovní pomůcky

Kč

Klientské centrum: 
Havlíčkův Brod - Havlíčkovo náměstí 1963

na očkování pro 
čtyřčlennou rodinu

až Kč

kompletní přehled na

Přihlaste se k nám do 30. září 2022

PRODEJTE S NÁMI 

Well 2

www.remaxwell2.cz  725 874 470

mama A4-podzim.indd   1 20.06.22   15:48



Kulturní kalendář 2/2018

16 Havlíčkobrodské listy


