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Město známe i neznáme
Na Balkáně před 110 lety

„Máš rád Turky?“ obrátil se Švejk na hostinského 
Palivce.
Tato zcela nekorektní otázka Josefa Švejka z dneš-
ního pohledu přehnané až někdy pokrytecké 
politické korektnosti, pochází z první kapitoly svě-
toznámého románu Jaroslava Haška. I když byla 
pronesena v poněkud jiných souvislostech, do-
kládá, jaká nálada převládala v české společnosti 
a komu Češi věnovali na Balkáně tradičně své 
sympatie před více jak sto lety. Turecká říše ještě 
v roce 1912 ovládala na Balkáně značně rozlehlé 
území s většinou obyvatelstva slovanského nebo 
řeckého původu. Bulharsko, Srbsko, Černá Hora 
spolu s Řeckem vytvořily tzv. Balkánský svaz a roz-
hodly se dokončit po staletí trvající boj za osvobo-
zení Balkánu od tureckého panství.
Když válku zahájil nejmenší ze spojenců Černá 
Hora počátkem října 1912 útokem na turecké 
posádky v novopazarském sandžaku, rychle se 
k němu přidaly i ostatní koaliční státy a konflikt 
se rozhořel na všech frontách. Přední stránky čes-
kých novin zaplnily aktuální zprávy z bojišť, všech-
ny ústřední deníky od Národních listů až po Právo 
lidu vyslaly na Balkán své válečné zpravodaje. 
Nemohl mezi nimi chybět za národně sociální Čes-

ké slovo ani zdejší rodák Václav Klofáč, tehdy již 
známý politik, poslanec říšské rady, který měl nad 
to výjimečně dobré kontakty v jihoslovanských 
politických kruzích. Jako jednomu z mála cizinců 
mu bylo dovoleno sledovat jednu z rozhodujících 
bitev u Kumanova (23. 10.) přímo ve štábu srbské 
armády. Podával zprávy také z bulharské fronty. 
Po návratu domů uspořádal v Brodě před zcela 
zaplněnou sokolovnou (dnes klub Oko) přednáš-
ku o svých válečných zážitcích. Při jedné z dalších 
návštěv domova přivezl s sebou i bulharského po-
slance K. D. Spisarevského, který v Čechách dojed-
nával humanitární pomoc. Město na jeho počest 
uspořádalo slavnostní recepci. Sám Klofáč svými 
informacemi z bojišť měl údajně přispět k organi-
zování české lékařské pomoci.
Ale i bez jeho informací se hned na počátku vál-
ky vzedmula spontánně obrovská vlna solidarity 
s Jihoslovany. Usměrňoval ji Slovanský klub, Sokol 
a nově vytvořený Český pomocný komitét lékař-
ský, v němž se kupř. angažovaly takové kapacity 
jako profesoři Otakar Kukule či Rudolf Jedlička. 
Ještě v říjnu se podařilo vypravit na Balkán po že-
leznici polní nemocnici, sestávající z montované-
ho baráku, sta lůžek, kompletního zdravotnického 
vybavení a personálu! Kromě toho směřovaly na 
jihovýchod další expedice českých lékařů do čer-
nohorských, srbských a bulharských vojenských 
nemocnic. S jednou z výprav, která doplňovala 
a střídala kolegy na bulharské frontě, odjeli v úno-
ru 1913 i primář František Zahradnický a sekundář 
František Smetánka z brodské nemocnice. Oba 
sloužili v nemocnicích v Dimotice a Lozengradu, 
Zahradnický něco přes měsíc a Smetánka ještě 
o měsíc déle. Ten také po svém návratu uspořádal 
v sokolovně hojně navštívenou přednášku o svých 
zkušenostech z války. Rakouské úřady ovšem ne 
vždy viděly rády české nadšení pro Jihoslovany, 
byť se jednalo o pomoc humanitární a pod zášti-
tou Červeného kříže a někdy dělaly potíže. Zdejší 
starosta a lékař Eduard Šubrt musel ze svého ti-
tulu říšského poslance v jednom případě interve-
novat u rakouské vlády, aby byli propuštěni čtyři 
jeho čeští kolegové zadržení na hranicích a mohli 
pokračovat do nemocnice v srbském Kragujevaci. 
Na humanitární pomoc pro Jihoslovany spon-
tánně přispívali i lidé v Brodě hned, jak se obje-
vily první válečné zprávy, ještě předtím než ji od 
23. 10. 1912 začala organizovat městská rada. Sbí-
ralo se do čepice po hostincích i při nejrůznějších 
akcích, jednotlivci přinášeli příspěvky do pokladny 
městského důchodu. Například při posvícenské 
zábavě na vyzvání kapely Leopolda Čelanského 
vybralo se zakrátko 44 K a hudebníci přidali ze své-
ho 11 K, orchestr dále uspořádal zvláštní koncert 
ve prospěch Červeného kříže. V bývalém známém 
hostinci U Karla IV. vybrali návštěvníci mezi sebou 
21 K. Zdejší Klub cyklistů uspořádal v sokolovně 
zábavný „Rozmarný večer“, na jehož program se 
podařilo získat takové dobové hvězdy, jako byla 
Růžena Nasková a Karel Hašler a jehož výtěžek šel 
na sbírku. Se zájmem veřejnosti se setkal i humo-
ristický večírek pořádaný spolkem Humanita. Dal-
ší podobné případy výrazu solidarity s balkánský-
mi Slovany přinášel pravidelně místní tisk. Jenom 

v městském důchodu se sešla na tehdejší poměry 
velmi slušná částka přes 2 100 K.
Značný zájem Broďáků vyvolávaly průjezdy vlaků 
se Srby a především s Bulhary, kteří se vraceli ze 
střední a západní Evropy, ale i ze zámoří, do vlasti. 
Lidé a brodské firmy je zahrnovali při zastávkách 
v Brodě nejrůznějšími dárky a pozornostmi. Napří-
klad při jedné příležitosti věnoval zdejší židovský 
výrobce lihovin Josef Pachner Bulharům na další 
cestu 15 lahví svého známého Jesuitského likéru. 
Jak převážně ortodoxním Bulharům chutnala liho-
vina s takovým názvem, zprávy mlčí. Ale asi ano, 
žádnou reklamaci tisk nezaznamenal.
Původní nadšení české veřejnosti pro věc Jihoslo-
vanů však vystřídalo v druhé polovině roku 1913 
velké zklamání. Přehnané nároky Bulharska přesa-
hující jimi okupovaná území ve vítězné válce proti 
Turecku vedly k dalšímu ozbrojenému konfliktu, 
tentokrát mezi někdejšími spojenci. Do boje se za-
pojilo znovu Turecko a nově Rumunsko. Bulharsko 
přišlo téměř o vše, co předtím za cenu desetitisíců 
životů svých vojáků vybojovalo. Druhá balkánská 
válka trvala naště stí jenom krátce, lidé v  Evropě si 
oddechli. Konflikt se nerozšířil na celý kontinent. 
To ale nikdo netušil, že do začátku první světové 
války zbývá necelý rok. Ani čeští lékaři, kteří obě-
tavě pomáhali na frontách první balkánské války, 
tehdy netušili, jak se jim záhy budou hodit nabyté 
poznatky z válečné medicíny. Přání autora jedno-
ho z článků v Hlasech z Posázaví, komentujícího 
válku na Balkáně, že „ti, kteří Rakousko do války 
štvou, měli by býti jako lidé nebezpeční internová-
ni v blázincích“, se bohužel nenaplnilo jako ostatně 
nikdy předtím a nikdy potom, přesto zní i pro sou-
časnost velmi sympaticky.

 Miloš Tajovský

Skvělý chirurg primář František Zahradnický 
léčil zraněné vojáky na bulharské frontě za první 
balkánské války.
(Foto ze sbírek SOkA Havlíčkův Brod)

Výzva městské rady ke sbírce pro raněné bulharské, 
černohorské a srbské vojáky.
(Foto ze sbírek SOkA Havlíčkův Brod)
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Od srpna dělníci pracují v ulici Havlíčkova
Ve druhém prázdninovém měsíci začala kom-
pletní oprava ulice Havlíčkova a s ní spojená 
úprava veřejného prostranství. Komunikace 
projde rekonstrukcí v úseku od křižovatky 
s ulicí Nerudova až po obytnou zónu Rozkoš 
v délce zhruba 470 m. Asfaltobetonovou silni-
ci doplní nově vybudované parkovací plochy, 
chodníky a vjezdy ze zámkové dlažby. Prostor 
oživí zrekonstruované veřejné osvětlení a sa-
dové úpravy. Součástí nově vybudovaná deš-
ťové kanalizace bude retenční nádrž v podobě 
zemní tůně s vodní plochou zhruba 100 m2. 
Opravou projdou i inženýrské sítě na náklady 
jejich vlastníků. Práce budou probíhat zhruba 
rok. Podle smlouvy je dodavatelská firma do-
končí v srpnu 2023, radnice za ně zaplatí ne-
celých 46 mil. Kč. 

Práce si vyžádají dopravní omezení
V letošním roce budou práce probíhat v úseku 
ulice Havlíčkova od křižovatky s ulicí Hrnčířská 
po křižovatku s ulicí Liškova. V tomto úseku 
musí řidiči až do 20. prosince počítat s úplnou 
uzavírkou. Průchod pěších bude podléhat lo-
kálním omezením, autobusů MHD se uzavírka 
nedotkne. 

Perknovští budou mít komfortnější 
náves

Ačkoli je Perknov jednou z největších místních 
částí Havlíčkova Brodu, dosud se v jeho centru 
nenacházela autobusová zastávka ve směru 
z města, kterou by využívali jak cestující MHD, 
tak linkové dopravy. Z tohoto důvodu město 
rozhodlo o její výstavbě a zároveň úpravě při-
lehlého veřejného prostranství. Zastávku do-
plní nový chodník a komfortnějším se stane 
i stávající chodník podél zástavby na přilehlé 
straně návsi. V rámci úprav dojde k posunutí 
a výměně stožáru sloupu veřejného osvětlení 
a k úpravě křižovatky ulic Žďárská–Mlýnská. 
Komunikaci podél rybníka oddělí ocelové 
svodidlo. Díky této investici se výrazně zvýší 
bezpečnost i komfort pohybu obyvatel i ná-
vštěvníků této místní části města. Práce, za 

které radnice zaplatí zhruba 2 mil. Kč, dokončí 
dodavatelská firma v polovině září.
Na financování projektu město získalo dotaci 
od Kraje Vysočina.

Ve druhé polovině září se otevře část 
opravované Kyjovské ulice

V únoru začala jedna z největších letošních 
investičních akcí města, kterou je kompletní 
rekonstrukce ulice Kyjovská. Opravou pro-
chází nejen komunikace, ale i přilehlé chod-
níky v délce zhruba 500 m, parkovací plochy 
a schodiště směrem do ulice Sudoměřická. 
Povrch komunikace o šířce 6 m a vjezdů k fir-
mám bude tvořit asfaltobeton, na chodnících 
a vjezdech k rodinným domům se objeví zám-
ková dlažba. Schodiště bude pozinkované se 
zábradlím. Povrch parkovacích stání pokryje 
drenážní betonová dlažba.
Součástí stavby je i dešťová kanalizace, úpra-
va a doplnění stávajícího veřejného osvětlení 
a sadové úpravy. V rámci stavební akce pro-
vedla společnost Vodovody a kanalizace Hav-
líčkův Brod, a.s. (dále jen VaK) přeložku kana-
lizace a výměnu vodovodu. Náklady města 
Havlíčkův Brod budou činit zhruba 32 mil. Kč, 
společnost VaK zaplatí za přidruženou investici 
necelých 5 mil. Kč. Práce si vyžádaly komplet-

ní uzavírku této komunikace. Nejdéle v druhé 
polovině září by měl být otevřen opravený 
úsek od severovýchodního obchvatu města 
po křižovatku s ulicí Konečná, která už bude 
průjezdná.  Na zbývajícím úseku po křižovatku 
s ulicí Žižkova bude dodavatelská firma praco-
vat do začátku prosince, kdy skončí i zbývající 
dopravní omezení.

Ulice Vrchlického prochází  
druhou etapou opravy

V loňském roce město započalo první etapou 
rekonstrukci ulice Vrchlického v úseku od Haš-
kových Sadů po křižovatku s ulicí Nerudova. 
Od srpna oprava této komunikace pokračuje 
druhou etapou, která se týká zbývající části 
komunikace, tedy úseku od ulice Nerudova do 
ulice Hrnčířská. V rámci prací dojde ke kom-
pletní výměně konstrukčních vrstev vozovky 
a chodníků. Komunikaci se živičným povr-
chem oddělí od zeleně a chodníků ze zámkové 
dlažby betonová obruba. Délka opravované-
ho úseku činí zhruba 190 m. Součástí zakázky 
bude i kompletní výměna stávajícího rozvodu 
veřejného osvětlení, světelné body nahradí 
ve stejných místech LED svítidla. Komunikaci 
by dodavatelská firma měla opravit do konce 
října, za práce radnice zaplatí 5,5 mil. Kč.

 Stránku připravila Alena Doležalová

Ubytovna Sport mizí před očima, na jejím místě budou fotbalová hřiště
Do konce září dodavatelská firma zbourá ubytovnu Sport, která ustoupí dvěma hřištím 
FC Slovan. Odstranění objektu se městu podařilo dojednat zdarma za to, že si dodavatelská 
firma ponechá stavební buňky, ze kterých je budova složena. Podle odhadů radnice na de-
moličních pracích ušetří zhruba 2 mil. Kč. Zastupitelé už schválili i pořízení změny územního 
plánu ve zkráceném řízení. Proces změny by měl být hotový do konce letošního roku, poté 
by FC Slovan mohl zahájit výstavbu hřišť.
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Zastupitelé dali zelenou výstavbě  
kruhového objezdu u Svatého Kříže

Na posledním zasedání zastupitelé města 
schválili změnu územního plánu v katastru 
obce Svatý Kříž. Ta dala zelenou výstavbě kru-
hového objezdu, který nahradí nebezpečnou 
křižovatku na silnici 1/38 vedoucí do Jihlavy, na 
které v loňském roce zemřeli tři lidé. Podnět na 
její úpravu byl od místních obyvatel i zástupců 
města vznesen na Ředitelství silnic a dálnic ČR 
již před několika lety. Tato státní instituce coby 
vlastník komunikace na požadavek zaregovala 
a začala zpracovávat projektovou dokumentaci 
na novou okružní křižovatku, která nebezpeč-
né křížení silnic nahradí. Kromě Svatého Kříže 
se na ni napojí i obce Medlova Ves, Novotnův 
Dvůr a Ovčín. Za ideálních podmínek by práce 
mohly začít zhruba za tři roky.
Do doby výstavby kruhového objezdu na ko-
munikaci město umístilo zařízení na úsekové 

měření rychlosti, které zachytí neukázněné 
řidiče. Stabilní radar začal fungovat v prosinci 
loňského roku. V té době podle měření pře-
kračovalo v úseku povolenou rychlost dva 
tisíce řidičů. „V současnosti se situace na kri-
tickém úseku velmi zklidnila, účinnost tohoto 
opatření je neuvěřitelných 98,5 % , denně se 
přestupku dopustí asi třicet řidičů. Zatímco 
v minulosti jsme naměřili několik překročení 
rychlosti 100 km/h, dnes tak rychle nejede 
prakticky nikdo,“ shrnul tajemník městského 
úřadu Václav Stejskal.

Ředitelství silnic a dálnic ČR bude  
opravovat severovýchodní obchvat města
Hloubková koroze, mozaikové, podélné i příč-
né trhliny – to jsou hlavní důvody, proč Ředi-
telství silnic a dálnic naplánovalo rekonstruk-
ci severovýchodního obchvatu města v celé 
jeho délce, tedy od kruhového objezdu u ob-
chodního domu Albert po světelnou křižovat-
ku s ulicí Masarykova. Jde o úsek silnice 1/34 
dlouhý 2 731 m.
Diagnostika vozovky ukázala, že její opotřebe-
ní odpovídá jejímu stáří, severovýchodní ob-
chvat začal sloužit řidičům v roce 2003. 
Hlavním předmětem připravené stavby je 
oprava povrchu vozovky v celé šířce dvou prů-
běžných jízdních pruhů a zpevněných krajnic. 
V celé délce obchvatu dělníci obnoví tři hut-
něné asfaltové vrstvy a lokálně ošetří trhliny 
na odfrézovaném povrchu podkladní vrstvy. 
Úprav doznají i plochy dlážděných ostrůvků 
a odvodňovacího proužku z betonové dlaž-
by u okružní křižovatky (ul. Žižkova). Opra-
vou projdou římsy na mostě přes biokoridor 

a římsy jednotlivých propustků pod komu-
nikací. V úseku bez obrub bude provedena 
obnova stávajících nezpevněných krajnic na 
obou stranách. Dojde k doplnění svodidel, 
obnově vodících sloupků i vodorovného do-
pravního značení. 
Rekonstrukci bude vybraná stavební firma 
provádět po jednotlivých etapách tak, aby 
mohl být na frekventované komunikaci za-
chován kyvadlový provoz řízený semafory. 
V současné době probíhá výběrové řízení na 
dodavatele stavby, zahájení opravy by mělo 
začít po jeho ukončení.

Havlíčkův Brod se připravuje na zákaz 
skládkování, vybuduje překladiště odpadů
Od roku 2030 vejde v platnost zákaz skládko-
vání komunálního odpadu. Z tohoto důvodu 
už nyní město plánuje výstavbu překladiště 
odpadů. Na vypracování projektové doku-
mentace pro tuto stavbu získala radnice do-
taci. S náklady na přípravu projektu ve výši 
cca 250 tisíc Kč pomůže Kraj Vysočina částkou 
100 tisíc Kč. Překladiště se bude nacházet 
v areálu Technických služeb v Reynkově ulici. 
Projektová dokumentace bude řešit úpravy 
zpevněných ploch, ramp a opěrných zdí, ne-
bude chybět drtící a lisovací jednotka a kon-
tejnery.
Samotné zařízení pak bude sloužit k soustře-
ďování komunálního i objemného odpadu 
s celkovým předpokládaným objemem přes 
24 000 t/rok. Po zmenšení jeho objemu dr-
cením a lisováním bude odpad po navršení 
potřebné kapacity průběžně odvážen do spa-
lovny k energetickému využití. Spádová oblast 
překladiště bude zahrnovat obce ORP Havlíč-
kův Brod a větší část ORP Chotěboř. Havlíč-
kobrodské překladiště odpadů bude jedním 
z několika sběrných zařízení, které by měly 
vzniknout v Kraji Vysočina do roku 2030.

 
 Stránku připravila Alena Doležalová

Práce v parku Budoucnost jsou v plném proudu
Od konce května probíhá druhá etapa revitalizace parku Budoucnost. Úpravami prochází pro-
stranství kolem kostela Nanebevzetí Panny Marie a navazující plocha za Rubešovým náměstím až 
ke Štáflově baště. V současné době dodavatelská firma dláždí komunikace a osazuje obruby. Záro-
veň probíhá archeologický výzkum. V důsledku prováděných prací došlo k uzavírce revitalizované-
ho prostoru. „Chodci zákaz vstupu dodržují. Samozřejmě jsme se setkali s negativními ohlasy, ale 
z hlediska bezpečnosti je omezení pohybu v parku do poloviny listopadu nutné,“ dodal a zároveň 
poděkoval občanům za trpělivost vedoucí odboru rozvoje města Josef Beneš.



Aktivity

5ZÁŘÍ 2022

V Městském divadle se současně staví i hraje
Kompletní přestavba toalet pro veřejnost v předsálích Městského divadla a kina 
Ostrov spěje do finiše. Práce pokračovaly o prázdninách i nadále za plného pro-
vozu kina – hrálo se v sále i ve venkovním areálu „pod hvězdami“. Uskutečnil se 
i cyklus Pohádkové prázdniny s programem pro děti. 
Divákům děkujeme za akceptaci omezujících podmínek v této situaci. Během 
letních měsíců byly na toaletách položeny obklady a dlažby, připravena elektro-
instalace, která v divadlech podléhá přísným normám, jež se týkají centrálního 
ovládání, trvalého svícení během pořadů a značení únikových cest. Na obkladače 
navázala další řemesla – sádrokartonové stropy a průchody pro kabeláž, komple-
tace vzduchotechniky, instalace záchodů a umyvadel, malování. 
Koncem srpna dodavatele stavebních prací střídají truhláři, kteří osazují obložky 
a dveře, skříňky pod umyvadla a montují dřevěný obklad v předsíňkách. Design 
dřevěných prvků z pera brodského architekta Davida Hromady navazuje na dříve 
instalované vstupní dveře do sálu. Postupně bychom tak chtěli dle jeho návrhu 
proměnit tvář MDKO do nové podoby. Novou podobu na sebe vzala i čelní fa-
sáda, jejíž stav čelil delší dobu kritice. Všem šikovným stavařům a řemeslníkům 
velmi děkujeme! Celé dílo bude dokončeno nejpozději do poloviny září, aby v pá-
tek 16. 9. mohla odstartovat nová divadelní sezóna – na scéně přivítáme Martina 
Hofmanna v kultovní „belmondovské“ komedii „Veselé Velikonoce“. Nová sezóna 
v novém hávu – věříme, že se toalety návštěvníkům budou líbit a dobře sloužit 
a pozvednou prostředí MDKO zase o kousek výš!  Tomáš Hermann
 jednatel MDKO, s.r.o. 

Projekt Trenéři ve škole bude pokračovat  
i v novém školním roce

Od února do června probíhal ve čtyřech havlíčkobrodských základních školách 
(ZŠ V Sadech, ZŠ Wolkerova, ZŠ Nuselská, ZŠ Konečná) pilotní projekt Trenéři ve škole. 
Proškolení odborníci klubových sportů v tandemu s paní učitelkou učili žáky příprav-
ných a prvních tříd v hodinách tělocviku základům různých dovedností. Důraz přitom 
kladou na individualitu dětí a odlišné pohybové dovednosti. Tento projekt se sešel 
s  pozitivním ohlasem nejen ze strany dětí, ale i ředitelů škol, kteří vyjádřili zájem v této 
aktivitě i nadále pokračovat. Na základě rozhodnutí rady města se navíc od září do 
projektu zapojí i žáci druhých tříd. Nově budou trenéři docházet na hodiny tělocviku 
i na ZŠ Štáflova, která se pilotního projektu jako jediná neúčastnila. Jedním ze základ-
ních principů programu je zákaz náborů. Děti by si na základě svého rozhodnutí a zá-
jmu měly samy vybrat sport, který je osloví a kterému se budou chtít věnovat. Díky 
trenérům si„osahají“ házenou, šerm, zápas, tenis, hokej, fotbal, stolní tenis a atletiku. 
Účast v tomto programu má za cíl posílit emoční vazbu ke sportu a zlepšovat pohy-
bovou gramotnost dětí. Rada města schválila finanční prostředky na pokrytí nákladů 
od září do prosince, o pokračování projektu v příštím roce rozhodnou při schvalování 
rozpočtu zastupitelé města. Program vznikl spontánně před třemi lety mezi trenéry 
klubových sportů, kteří chtěli pomoci s výukou tělocviku. Mottem je rozpohybovat 
všechny děti a nadchnout je pro sport tak, aby z nich vyrostli aktivní dospělí.

Osmnáctý ročník letní školy nabídl opět zajímavé hosty
V sobotu 20. srpna vyvrcholil v Havlíčkově Brodě osmnáctý ročník Letní žurnalis-
tické školy Karla Havlíčka Borovského, kterého se zúčastnily necelé čtyři desítky 
mladých lidí z Čech, Slovenska a Ukrajiny.
Pořadatelé připravili devět veřejných debat a přednášek nejen o aktuálních téma-
tech. „Přijeli mimo jiné Petr Pithart, Daniel Kroupa a Martin Bútora, kteří vzpomí-
nali na rozpad Československa před třiceti lety, redaktoři online deníku Forum24 
Pavel Šafr, Johana Hovorková a Petr Hlaváček se s historikem Petrem Placákem 
zamysleli na rolí prezidenta u nás a Magda Vášáryová hovořila s redaktorkou De-
níku N Adélou Karáskovou Skoupou o roli žen ve veřejném prostoru,“ připomněl 
Milan Pilař, jeden z organizátorů letní školy jen část hostů, které mohli účastníci 
a zájemci z řad veřejnosti vidět a slyšet v klubu Oko.
Každoročně už po tři roky se v programu škola ohlíží do minulosti a zve absol-
venty, kteří ve svých oborech dosáhli významných úspěchů. „Letos se představila 
Jana Kodysová, redaktorka Jihlavského deníku, Tereza Brhelová z DVTV a Vláďa 
Zikmund, který je úspěšným marketingovým poradcem a tvůrcem mnoha oce-
ňovaných reklam,“ doplnil Milan Pilař. Škola vždy končí sobotním vyhodnocením 
práce v jednotlivých skupinách, které je každoročně ukázkou toho, co mladí za 
pět dní práce v Havlíčkově Brodě vytvoří. „Musím říct, že jsem pokaždé dojatý 
a překvapený, co kolegové s účastníky zvládnou,“ dodává Milan Pilař.
Záznamy besed a přednášek najdou zájemci v rubrice Program na stránkách  
www.letnizurnalistickaskola.cz. V příštím roce se letní škola uskuteční od neděle 
13. srpna a už nyní pořadatelé pracují na jejím programu. „Mám předběžně pozva-
ného Sergeje Medveděva, autora knížky Návrat ruského leviatana a politologa, s Re-
natou Kalenskou, která letos nemohla kvůli nemoci do Brodu přijet, jsme na příští rok 
připravili česko-slovensko-polské téma s hosty ze všech tří zemí,“ uzavřel Milan Pilař.

MĚSTO HAVLÍČKŮV BROD NABÍZÍ
k pronájmu 36 míst pro stání motorových vozidel  

v 1. nadzemním podlaží Patrového parkoviště Husova ulice
Výběr nájemce se uskuteční formou Veřejné obchodní soutěže – podáním nabídek 

obálkovou metodou s nejvyšší nabídkou smluvního nájemného.
Nabídky ve formě vyplněné formalizované Smlouvy o nájmu parkovacího stání 

budou přijímány v uzavřených obálkách, zřetelně označených textem:  
„Neotvírat – pronájem parkovacího stání“ v termínu do 30. 9. 2022  

na podatelnu městského úřadu.
Formalizovaná Smlouva o nájmu parkovacího stání a podmínky soutěže jsou 

zveřejněny na webových stránkách města www.muhb.cz, vše je též k dispozici na 
Ekonomickém odboru Městského úřadu v Havlíčkově Brodě nebo tel. 569 497 177.

Minimální nabídková cena je stanovena ve výši  
600 Kč vč. DPH / stání / měsíc.
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Spolek Epigram zachraňuje  
kostel sv. Kateřiny

Spolek Epigram dlouhodobě usiluje o záchra-
nu interiéru i exteriéru kostela sv. Kateřiny. 
V současné době se za pomoci veřejné sbírky 
zasloužil o restaurování historického zvonu 
Svatý Florian, který měl své stálé místo v této 
unikátní historické památce. To ale není zda-
leka jediný počin, o který se spolek zasadil.

Historický zvon pochází z roku 1693. Po se-
jmutí z věže kostela sv. Kateřiny byl uložen 
v kostele sv. Vojtěcha. „Koncem dubna jsme 
zvon předali k restaurování zvonaři Michalovi 
Votrubovi z Myslkovic. Jeho dílo bude spočí-
vat především v očistění památky od divoké 
patiny, zhotovení nového dubového závěsu 
a nahrazení nevyhovujícího starého kování 
na závěsu. Restaurátor dodělá práce do kon-
ce roku, pak by měl být zvon vystaven v ně-
kterém z brodských kostelů do doby, než ho 
budeme moci vrátit na jeho původní místo,“ 
vysvětlil Vít Vodrážka ze Spolku Epigram. Pod-
le jeho slov bude nutné nechat do nové věže 
kostela zhotovit zvonovou dubovou stolici. 
„Ve staré věži tato stolice nebyla, což kon-
strukci věže zbytečně zatěžovalo,“ dodal.
I vitrážová okna v kostele procházejí postup-
nou obnovou. V současné době prošla ruka-
ma restaurátorů tři, na čtvrtém nyní pracuje 
Jana Gajdošíková. Dvě hradila římskokatolická 
farnost Havlíčkův Brod, jedno spolek Epigram 
z veřejné sbírky. 
Nejbolavějším místem kostela je rekonstrukce 
střechy, která vyžaduje nemalé finanční nákla-
dy. V letošním roce by měla pokračovat obno-

va nového krovu nad lodí. Na financování se 
podílí brodská římskokatolická farnost, město 
Havlíčkův Brod, Kraj Vysočina, Ministerstvo 
kultury a Spolek Epigram. „Peníze bohužel za-
tím nestačí na dodělání celého krovu včetně 
polygonu nad presbytářem. Pokud by se po-
dařilo prostřednictvím veřejné sbírky vybrat 
ještě zhruba 150 tis. Kč, mohl být letos dodě-
lán celý krov i s římsami,“ upřesnil Vodrážka 
a dodal, že v další etapě už by se mohla poklá-
dat střešní krytina. 
Veřejná sbírka od svého vyhlášení v roce 
2017 do konce loňského roku vynesla celkem 
669 399 Kč. Lidé přispívají zasláním financí 
na transparentní účet č. 270 130 5762/2010 
(504 761 Kč), do sbírkových pokladniček 
(109 653 Kč) nebo zakoupením propagačních 
předmětů (54 985 Kč). Pokladničky jsou umís-
těny v lékárně v nemocnici, v Městském di-
vadle a kině Ostrov, v Lahůdkárně u Kateřiny 
a v Optice Běhounkovi v Dolní ulici.
Náhled na veřejnou sbírku a aktuality k dění 
na www.spolekepigram.cz.

Archeologové objevili pozůstatky  
rudného mlýna, nález je nominován  

na dvě Ceny národního památkového ústavu
V průběhu archeologického výzkumu prová-
děného při výstavbě jihovýchodního obchvatu 
města byly v roce 2020 v údolí Stříbrného po-
toka objeveny pozůstatky středověké stříbrné 

hutě ze 13. století. Klíčovým archeologickým 
objevem, který se odborníci nebojí nazvat 
unikátním, jsou pozůstatky středověkého 
rudného mlýna, ve kterém bylo zachováno 
i velké množství jiných stavebních prvků jako 
např. fragment vodního kola. Jedná se o tepr-
ve druhý přímý archeologický doklad vodního 
kola ve středověkém hornictví a hutnictví. 
Díky těmto nálezům je možné zrekonstruovat 
práci hutě, jejíž součástí byl právě rudný mlýn. 
O tom, že jde o jedinečný objev, svědčí to, že 
byl v letošním roce nominován na jednu z cen 
Národního památkového ústavu. Cena Patri-
monium pro futuro zhodnocuje a vyzdvihu-
je, co se v oblasti památkové péče podařilo, 
a oceňuje ty, kteří se o úspěšné dílo přičinili. 
O udělení další ceny s názvem Památky děkují 
rozhoduje široká veřejnost prostřednictvím 
hlasování na webu NPÚ. Hlasování probíhá až 
do 30. září. Podpořte i vy unikátní nález, který 
byl objeven v Havlíčkově Brodě.
Hlasovat můžete na:
https://www.npu.cz/cs/opravujete-pamatku/
inspirujte-se/81054-objev-rudniho-mlyna-ze-
13-stoleti-u-havlickova-brodu.

Nejstarší historii Havlíčkova Brodu 
archeologové odhalili i při revitalizaci 

parku Budoucnost
Dalším důkazem, který mění pohled na histo-
rický vývoj Havlíčkova Brodu ve středověku, 
je objev fragmentu původního opevnění měs-
ta. „V jedné ze sond se nám podařilo zachytit 
průběh nejstarších havlíčkobrodských hradeb. 
Téměř s jistotou můžeme tvrdit, že byly po-
staveny v roce 1310 nebo bezprostředně po 
něm,“ vysvětlil vedoucí archeolog Jan Vízner 
ze společnosti Archaia Praha. Brodské opev-
nění mělo tedy od dob středověku dvě sou-
běžné linie. „Zhruba deset metrů za už neexis-
tujícími vnitřními hradbami stál parkán, tedy 
druhá předsunutá hradba,“ vysvětlil Vízner.
Zástupci města ve spolupráci s architektem 
zvažují, že do zrevitalizovaného parku zakom-
ponují tuto připomínku nejstarší minulosti 
města, aby nálezy nebyly zapomenuty.

 Stránku připravila Alena Doležalová
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Změny ve svozu odpadů velkoobjemovými 
kontejnery s obsluhou

Informujeme občany, že poprvé při podzim-
ním svozu odpadů  velkoobjemovými kontej-
nery (VOK) od 1. září do 17. října 2022, při-
stavenými na 64 místech ve městě a místních 
částech, bude od občanů přivážejících odpad 
vyžadován občanský průkaz. 
Obsluha na místě zkontroluje, že občan má 
v průkazu uvedeno trvalé bydliště v Havlíčko-
vě Brodě. Občan, který nemá trvalé bydliště 
ve městě, ale vlastní zde nemovitost, ve které 
mu vznikly odpady, předloží občanský průkaz 
a výpis z Katastru nemovitostí, kde je uveden 
jako vlastník nemovitosti. 
V případě nepředložení požadovaných dokladů 
nebude možné odpad do VOK odložit. Město 
k tomuto opatření přistoupilo proto, že do VOK 
odkládali ve velkém množství odpady i obyva-
telé okolních obcí nebo podnikající osoby. 

Připomínáme, že:
VOK jsou určeny pro objemné odpady, • 
rostlinné odpady a nebezpečné odpady od 
občanů,
nepatří do nich stavební odpady, zemina, • 
směsný komunální odpad, pneumatiky,
VOK jsou na podzim přistaveny v čase • 
od 9 do 17 hodin,
termíny a místa přistavení VOK najdete na • 
webu města www.muhb.cz/odpady v Jízd-
ních řádech svozu odpadů 2022. 

Od roku 2023 budou VOK s obsluhou umísťo-
vány v jarním i podzimním termínu pouze do 
místních částí, které jsou geograficky odděle-
ny od města.
Občané centrálního města mají v dobré do-
stupnosti některý ze dvou sběrných dvorů.

 Připravil odbor životního prostředí

Od listopadu do MHD pouze s novými 
čipovými kartami

Od 1. listopadu 2022 bude k odbavení v autobu-
sech městské hromadné dopravy Havlíčkův Brod 
možné použít už jen nový typ čipových karet, 
který si můžete pořídit v informační kanceláři Na 
Valech 3523. Rodinnou kartu si můžete zakoupit 
také na Turistickém informačním centru a v Bus 
centru v Nádražní hale. Jednotná cena nových 
čipových karet je 110 Kč včetně DPH. „Upozor-
ňujeme, že od začátku října už nebude možné 
do starých čipových karet  nabít časové jízdné 
ani hotovost do peněženek,“ připomněl vedoucí 
střediska MHD Lubomír Hepner.  Stará čipová karta MHD

Nové karty MHD

Občanská karta

Rodinná karta

Žákovská karta

Senior karta

Důchodce karta

 Stránku připravila Alena Doležalová

Informace o změně otevírací doby ve sběrném dvoře  
Technických služeb Havlíčkův Brod, Reynkova 2886

Od 1. října do 31. března, tedy v zimním období, se mění otevírací doba sběrného dvora 
Technických služeb Havlíčkův Brod v sobotu od 8.00 do 12.00 hodin.

Důvodem zkrácení otevírací doby v zimním období je zanedbatelná návštěvnost  
sběrného dvora v sobotu odpoledne a zároveň snížení nákladů.

V letním období od 1. dubna do 30. září zůstává sběrný dvůr otevřen  
v sobotu do 15.00 hodin.
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Sport

Soustředění připravovalo aerobičky  
na vrchol sezóny

Po letní pauze se naplno rozjela tréninková 
příprava závodnic BM Fitness Havlíčkův Brod. 
Poté, co měly dívky v červnu volnější režim 
a v červenci úplné tréninkové volno, jsou zpět 
na značkách a pilně se připravují na nadcháze-
jící mistrovství České republiky a mistrovství 
světa, které se bude konat na domácí půdě 
v Ostravě. Mají za sebou týdenní soustředě-
ní, na kterém se věnovaly především nabrání 
kondice, zdokonalení choreografie a týmovým 
aktivitám. Nyní už se připravují na podzimní 
část sezóny. Ta odstartuje 17. září v Železném 
Brodě a vyvrcholí zmiňovanými šampionáty. 
Pro ty, kdo by se chtěli přidat ke klubu s dese-
tiletou tradicí, budou od září otevřené nábory 
pro nové členy. 

Havlíčkobrodský rodák rozhodčím  
na šachové olympiádě v Indii

V indickém městě Chennai se na přelomu čer-
vence a srpna konala 44. šachová olympiáda. 
Za Českou republiku se účastnili dva meziná-
rodní rozhodčí – Jiřina Prokopová a Jaroslav 
Benák z Havlíčkova Brodu. 
Šachy ho naučil hrát jeho otec. Přihlásil se do 
kroužku šachů při Domu dětí a mládeže U Ale-
je, kde ho vedli manželé Renáta a Pavel Bro-
žovi, kteří měli velký vliv na jeho šachový růst. 
Následně začal hrát závodně za oddíl TJ Jiskra 
Havlíčkův Brod. Později přestoupil do Šacho-
vého klubu Světlá nad Sázavou a kromě hra-
ní šachů se začal věnovat funkci rozhodčího. 
Přes absolvování kurzů a zkoušek se dostal 

na vrchol, když se stal mezinárodním rozhod-
čím. V posledních letech už se málo věnuje 
šachům jako hráč, na šachových turnajích je 
více vidět jako rozhodčí. Od roku 2004 působí 
v různých funkcích ve sportovních spolcích. 
Je mezinárodním rozhodčím šachu, od roku 
2005 je členem komise rozhodčích Šachové-
ho svazu České republiky, v letech 2011 až 
2012 byl členem Výkonného výboru Šacho-
vého svazu České republiky. Celkem bylo na 
šachové olympiádě 200 rozhodčích z celého 
světa. Pro Jaroslava Benáka byla účast životní 
šachovou událostí.

Zápasnický příměstský tábor  
a soustředění v Chorvatsku 

Oddíl zápasu uspořádal na začátku srpna dru-
hý příměstský tábor. Děti se zúčastnily nejen 
sportování v tělocvičně a venku, ale také byly 
na exkurzi v Přírodovědném centru a planetá-
riu na ZŠ Nuselská, prohlédly si prostory ha-
sičského záchranného sboru, policie a viděly 
i ukázku výcviku policejních psů. Tábor vedla 
Petra Satrapová s Jiřím Čapkem. 

Na dvoutýdenní kemp vyrazilo do chorvatské 
Delnici reprezentační družstvo U20 pod vede-
ním trenéra Zdeňka Švece a Ladislava Šnelly-
ho. Mezinárodního tréninkového kempu se 
účastnilo 40 zápasníků z Chorvatska, Francie 
a Česka. V pětičlenné české výpravě byly i dva 
Broďáci – Michal Zelenka a Artur Sarkisjan.

Bruslaři vstoupili do série přípravných 
zápasů vítězně

Havlíčkobrodští hokejisté zahájili v polovině 
srpna sérii sedmi přípravných zápasů. V dob-
rém světle se fanouškům ukázali hned v tom 
úvodním, kdy v Kotlině hostili HHK Velké Me-
ziříčí. Svěřenci trenéra Aleše Kraučuka měli 
výborný vstup do zápasu a po šesti minutách 
vedli o tři branky. Hosté sice ve třetí třetině 
dvěma brankami snížili, domácím se ale po-
dařilo ubránit těsnou výhru 3:2. Dalších šest 
přípravných zápasů se hrálo po uzávěrce to-
hoto vydání. Druhá liga se naplno rozjede 
24. září, kdy Bruslaři v prvním kole zajíždí na 
led Nového Jičína. Domácím fanouškům se 
poprvé v novém soutěžním ročníku předsta-
ví až 1. října, kdy ve 3. kole hostí HC ISMM 
Kopřivnice.

Brodští fotbalisté odstartovali  
divizní podzim

Fotbalisté FC Slovan Havlíčkův Brod rozehráli 
první srpnovou sobotu nový soutěžní ročník 
Divize D. V úvodním kole se představili na 
hřišti MSK Břeclav, odkud si přivezli prohru 
0:1. Lépe se jim dařilo o týden později, kdy 
si z Nové Říše odvezli tři body za výhru 2:0 
a usadili se tak na průběžném desátém místě 
divizní tabulky. Domácím fanouškům se popr-
vé představili v sobotu 20. srpna, kdy hostili 
Sokol Lanžhot (hrálo se po uzávěrce tohoto 
vydání). 

Házená Havlíčkův Brod v letní přípravě
Havlíčkobrodským házenkářkám a házenká-
řům začala v srpnu letní příprava a soustředě-
ní na nadcházející sezónu. Týmy žen, starších 
a mladších dorostenek měly fyzickou přípravu 
v Javoříčku, nyní pokračují herní přípravou 
v Brodě. Týmy starších a mladších žákyň ab-
solvovaly soustředění v Havlíčkově Brodě, 
stejně jako týmy mužů, starších a mladších 
dorostenců. Starší žáky čeká soustředění na 
Vysoké. Nejmenší kategorie začnou s přípra-
vou na konci srpna. 

Letní přípravu zahájily i ostatní oddíly pod 
TJ Jiskra. Atleti se pohybují po stadionu celé 
prázdniny, jejich hlavní příprava začala bě-
hem srpna. Začátkem druhého měsíce prázd-
nin odstartovala i letní příprava volejbalistů, 
chlapecké a mužské týmy byly soustředěny 
v Okrouhlici, dámské kategorie vyrazily na 
soustředění ve Štířím Dole. 

  Stránku připravil Ondřej Rázl
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Jarmila Bezoušková

V červenci získala nově udělovanou Cenu města Havlíčkův Brod za 
významný dlouhodobý přínos v oblasti životního prostředí, na Zá-
kladní a Praktické škole U Trojice se podílí na projektu rekonstrukce 
školní zahrady, je poradkyní ekocentra Chaloupky. Pedagožka Jarmila 
Bezoušková se ochraně životního prostředí, práci s lokální krajinou 
a ekosystémy a zejména spojení výuky s přírodou věnuje celý život. 
Po absolvování na střední zemědělské škole v Havlíčkově Brodě stu-
dovala na katedře přírodních věd Pedagogické fakulty Univerzity Kar-
lovy, poté nastoupila jako učitelka na tehdy nově otevřenou Základní 
školu Konečná a zároveň dokončila studium somatopedie v rámci 
speciální pedagogiky na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého 
v Olomouci. Na žižkovské základce se Jarmila Bezoušková pustila do 
revitalizace školní zahrady, a po svém pozdějším nástupu na Základní 
školu V Sadech stála u proměny její zahrady do takové podoby, v jaké 
ji dnes známe. Rekonstrukce pozemku, který se nachází v mezihra-
debním prostoru v ulici Na Valech, byla náročná: „Když jsme zahra-
du odemkli, ocitli jsme se v podstatě ve skladišti všech domů okolo. 
Přesto jsem tam stála a ani neviděla ten nepořádek; dovedla jsem 
si představit, jak nádherná jednou bude. Stálo to spoustu dřiny, ale 
výsledek stál za to. Zahrada má neopakovatelné kouzlo,“ popisuje pe-
dagožka dlouhou cestu školní zahrady k její nynější podobě. „Obrov-
ský dík patří vedení města, které vždy ochotně pomáhalo a uvolnilo 
i finanční prostředky na rekonstrukci kašny, která má insignaci z roku 
1784 a ze které jsme vytvořili přírodní jezírko,“ dodává. Bašta, která 
je součástí zahrady, slouží jako přírodní učebna. Školní zahrada bývá 
o Víkendech otevřených zahrad přístupná i veřejnosti, nachází se zde 
trvalky, okrasné rostliny a užitková část, žákům je otevřena v rámci 
zahradnických prací. 

Jarmila Bezoušková stála také u zrodu ekocentra Chaloupky, kde vznik-
la iniciativa Zachraňte školní zahrady. Nápad mapovat a zachovávat 
tradici školních zahrad se rozšířil po celé republice – v rámci projektu 
Toulavý autobus navštěvují učitelé zahrady mateřských, základních 
i středních škol, účastní se metodických seminářů, poskytují pora-
denskou činnost a pořádají vzdělávací akce. „Vzbudili jsme povědomí 
o tom, že škola by měla mít zahradu, a bylo úžasné sledovat jejich 
vývoj,“ popisuje průběh akce. Toulavý autobus vyjel i za hranice Čes-
ka, učitelé navštívili zahrady v Německu nebo v Rakousku. Podle paní  
Bezouškové ale nikde není tradice výuky v přírodě zakořeněná tak jako 
v českém školství: „K české škole vždy patřila školní zahrada s učiteli, 
kteří dokázali v dětech vzbudit zájem a pěstovat lásku k přírodě,“ říká. 
Díky cestování po evropských městech může zhodnotit stav českých 
školních a veřejných zahrad i v porovnání s dalšími zeměmi: „Ten sys-
tém není jinde tak rozvinutý a volně přístupný, jako v Česku. Řekněte, 
které město má nádhernou přírodní učebnu přímo v centru?“ 
Propojení výuky s přírodou je pro pedagožku velmi důležité, považuje 
jej za klíčové zejména ve výuce přírodopisu a spatřuje v něm budouc-
nost výuky. Kvituje také přitažlivost hodin, kde mají žáci možnost si 
probírané rostliny prohlédnout nebo si něco vypěstovat: „Žáci se na 
předmět více těší, mají větší chuť se učit, když si mohou něco zasadit 
a vidět, jak to vyroste… Z obrázků a učebnic se nemohou dozvědět 
všechno.“ Zvýšený zájem o zahradničení a přírodu pozoruje nejen 
u dětí, ale u většiny lidí, přisuzuje ho zejména návratu k pěstování 

vlastního ovoce a zeleniny: „Současná doba nenabízí lidem, aby měli 
všichni možnost mít vlastní zahradu, dnes ale zakládají různá sdružení 
a pronajímají si pozemky. Děti, které se naučí zahradničit už na prv-
ním stupni, mají do budoucna velkou výhodu.“ Podobně jako v zahra-
dě ZŠ V Sadech vybudovala učebnu v přírodě i na Základní a Praktické 
škole U Trojice, kde v současnosti působí. Z původně nevyužívaného 
prostoru je tak zázemí pro žáky, které poskytuje příležitost demon-
strativní výuky a zároveň pobytu venku. Apel na výuku v přírodě je 
podle ní ještě víc aktuální po tom, co do výuky v předchozích dvou 
letech zasáhly restrikce.

Další ze zahrad, na jejíž revitalizaci se Jarmila Bezoušková podílela, 
je součástí Domova pro seniory v Reynkově ulici. V roce 2019 splnil 
areál patnáct požadavků na jeho podobu a získal certifikát Přírodní 
evropské ukázkové zahrady; nachází se zde mimo jiné odpočinková 
část a zahrada smyslového vnímání, která spojuje prvky fyzické a za-
hradní terapie a zároveň psychoterapie. V rámci péče o duševní zdra-
ví klientů se pedagožka také zasadila o vznik geostezky vedoucí v dél-
ce patnácti metrů trasou, která připomíná klientům známá a blízká 
místa. „Je pro ně důležité, aby mohli trávit čas venku a věnovat se 
zahradničení. Člověk pozoruje, jakou z toho ti lidé mají radost, a to 
dělá radost mně,“ říká Jarmila Bezoušková. V současné době se věnu-
je přípravě výstavby nové zahrady praktické školy, pro projekt oslo-
vila havlíčkobrodskou stavební průmyslovou školu, jejíž žáci navrhli 
budoucí tvář prostoru. Dodává, že příroda je úzce spjatá také s jejím 
osobním životem; jak sama říká, je pro ni samozřejmě i koníčkem.

 Veronika Plíhalová
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Slovo zastupitele
Vážení spoluobčané,
vyšlo na mě poslední Slovo zastupitele tohoto 
volebního období. V první řadě bych Vám všem 
chtěl poděkovat za Vaši důvěru a za to, že jsem 
mohl víc jak dvanáct let vykonávat funkci sta-
rosty našeho krásného města. Být starostou 
pro mě není ani tak zaměstnání, jako spíše po-
slání. Věřím, že je to na mé práci znát. 
Prioritou pro mě vždy bylo udržet dlouhodo-
bě vyrovnaný rozpočet a zodpovědně investo-
vat. To, že Havlíčkův Brod není zatížen dluhy, 
se nyní, v ekonomicky nejisté době, ukazuje 
jako ještě větší výhoda nežli v letech předcho-
zích. Investujeme do budování či oprav infra-
struktury, ale i do kultury či památek. O tom 
svědčí například ocenění Historické město 
roku 2020. Dlouhodobě podporujeme kultur-
ní akce jako například letní nedělní koncerty 
na Havlíčkově náměstí, oceňujeme talento-
vané sportovce a umělce v rámci Kulturních 
a sportovních cen města, a investujeme i do 
podpory lokálních podnikatelů třeba grantem 
pro oblíbené Farmářské trhy Koudelův talíř. 
Tohle je jen několik málo příkladů, kdybych 
měl vyjmenovat vše, tento krátký příspěvek 
by mi nestačil. 
Nic z toho starosta nezvládne, když nemá pod-
poru zastupitelů. Já jsem hrdý na to, že velkou 

většinu usnesení přijímáme v absolutní shodě 
nebo alespoň s významnou podporou zastupi-
telů bez ohledu na politickou příslušnost. Toho 
si moc vážím a je vidět, že všichni moji kolego-
vé jsou srdcaři a dobro Havlíčkova Brodu a ob-
čanů mají na prvním místě.
Je radost spolupracovat nejen se zastupiteli, 
ale i zaměstnanci městského úřadu a příspěv-
kových organizací. Oceňuji i korektní vztahy 
s integrovaným záchranným systémem včetně 
městské policie.
S koncem volebního období přichází otazník 
v podobě voleb a nového začátku. Po čtyřech 
letech totiž bilancujeme nejen my, Vámi volení 
zástupci, ale i Vy, naši voliči. Hodnotíte, zda-
li jste si dobře vybrali a zdali jsme splnili, co 
jste od nás očekávali. Doufám, že jsme v této 
zkoušce obstáli. Našemu městu se daří, a ob-
čanům se tu žije pěkně. To ostatně dokazují 
i různé průzkumy kvality života, kde se Havlíč-
kův Brod v rámci Vysočiny dlouhodobě umis-
ťuje na předních místech. 
Vážení voliči, v nadcházejících volbách Vám 
přeji šťastnou ruku při výběru těch, kte-
ří Vás budou v následujících čtyřech letech  
zastupovat.
 Jan Tecl
 ODS

Bezpečně do školy
Začátek září je každoročně významným obdobím pro všechny děti, 
které zahajují povinnou školní docházku, ale i pro ty, které se po 
prázdninách do školních lavic vracejí. Cesty do škol s sebou ale přiná-
šejí i některá rizika, a to jak na začátku školního roku, tak i v jeho prů-
běhu. Proto je velmi důležité připomenout rodičům školáků některá 
základní pravidla, kterými by se jejich děti měly řídit.
V první řadě bychom si měli uvědomit, že za bezpečný pohyb dítěte 
v silničním provozu odpovídají právě rodiče. Je tedy vhodné, aby se 
svými dětmi prošli celou trasu do školy, ale i ostatní cesty, po kterých 
se bude dítě pohybovat. Při té příležitosti mohou dětem ukázat bez-
pečná místa pro přecházení vozovky a vysvětlit jim základní zásady 
bezpečného přecházení.
Dalším důležitým a nezbytným prvkem pro bezpečnost dětí je jejich 
viditelnost. Na cestu do školy a ze školy by na sobě měly mít pestré 
oblečení, případně některý z reflexních či retroreflexivních prvků, kte-
ré je zviditelní. To však neplatí pouze pro děti, ale i pro všechny chod-
ce, kteří se účastní silničního provozu. Použitím reflexního prvku nebo 
oděvního prvku s reflexními doplňky se při snížené viditelnosti dosáh-
ne významného zviditelnění, přičemž tím dojde k větší bezpečnosti 
pro všechny účastníky silničního provozu. S reflexními prvky je chodec 
vidět až na vzdálenost 200 metrů. Pokud ovšem pestré nebo reflexní 
oblečení nemá, tak je například v noci vidět na pouhých 20 metrů.

Dále je také nutné dětem říci, aby se nebavily ani jinak nekomuniko-
valy s cizími lidmi a v žádném případě si od nich nebraly žádné před-
měty. Také musejí být poučeni o tom, aby s lidmi, které neznají, nikam 
nechodily a nenechaly se pod jakoukoliv záminkou zlákat například 
k tomu, aby k nim nasedly do vozidla.
V případě, že rodiče své děti přepravuji do školy v osobním automobi-
lu, tak je musí mít umístěny v dětské autosedačce. U nás tato povin-
nost vyplývá přímo ze zákona o provozu na pozemních komunikacích, 
který říká, že v dětské autosedačce musí být přepravované všechny 
děti, které měří nejvýše 150 centimetrů a váží nejvýše 36 kilogramů, 
přičemž stačí splnit jednu z těchto podmínek.
V neposlední řadě by si všichni řidiči měli uvědomit, že v průběhu 
školního roku se v ranních a odpoledních hodinách bude na ulicích 
vyskytovat více dětí a měli by této situaci přizpůsobit své chování, ze-
jména pak rychlost jízdy. Důležitá je u všech řidičů i předvídavost. Ber-
me v úvahu, že chování dítěte v silničním provozu ovlivňuje mnoho 
faktorů, a proto jeho reakce jsou velmi těžko předvídatelné.
 Martin Hron
 Krajské ředitelství policie kraje Vysočina

Pro naše bezpečí

Ve zkratce

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

Doručení Havlíčkobrodských listů do vaší e-mailové schránky
Chcete dostávat Havlíčkobrodské listy přímo do své e-mailové 
schránky dříve, než vyjdou v tištěné podobě?  
Napište na adolezalova@muhb.cz a do předmětu zadejte DORU-
ČOVÁNÍ LISTŮ E-MAILEM. Připište e-mailovou adresu, na kterou si 
přejete Havlíčkobrodské listy dostávat.

Jednání zastupitelstva
Poslední jednání zastupitelstva města v tomto volebním období se bude 
konat 12. září od 14.30 ve velké zasedací místnosti Městského úřadu 
Havlíčkův Brod, Havlíčkovo náměstí 57. Usnesení rady a zastupitelstva 
města naleznete v plném znění na www.muhb.cz v sekci Město a samo-
správa.
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Od každého trochu

130 let turistiky v Havlíčkově Brodě
Rok 2022 je pro havlíčkobrodské turisty akční hned od samého začát-
ku. V lednu se konala volební členská schůze a během ní byl zvolen 
nový sedmičlenný výbor, který měl před sebou kromě obvyklých vy-
cházek, pravidelných pochodů a poznávacích zájezdů ještě jeden spe-
cifický úkol. Důstojně, s úctou a v turistickém duchu oslavit 130. výro-
čí založení Klubu českých turistů v Havlíčkově Brodě. Klubu, na jehož 
dlouhověkost jsme všichni náležitě hrdi a pyšni.
V současné době, kdy odbor slaví své významné jubileum, je pod hla-
vičkou KČT, odbor Havlíčkův Brod zaregistrováno 267 turistů. 
Slavnostní turistické shromáždění se konalo v sobotu 13. srpna 2022. 
Téměř na den přesně po 130 letech a bylo pomyslným vyvrcholením 
celé připomínky vzniku odboru. Pozvali jsme nejen havlíčkobrodské 
turisty, ale naše pozvání přijali i představitelé města Havlíčkův Brod 
starosta Jan Tecl a místostarosta Zbyněk Stejskal, z řad turistických nás 
přijel podpořit člen Ústředního výboru KČT v Praze Jaroslav Šlechta, 
který současně zastává funkci předsedy KČT, oblast Vysočina a mís-
topředsedkyně KČT, oblast Vysočina Jitka Korbelová. Velmi mile nás 
potěšilo a velkou radost jsme měli, že naše pozvání přijali i přátelé 
z jihlavských odborů. 
Po slavnostním zahájení a přivítání všech účastníků Jiřím Molišem, 
skvělým průvodcem celého dopoledne, byli účastníci seznámeni s his-
torií odboru a někteří z hostů pronesli své zdravice. Poté již následo-
valo předání ocenění, veřejných a čestných uznání některým členům 
odboru, kteří svoji aktivitou přispěli nebo stále přispívají k činnosti 
a rozvoji KČT v našem městě. Titul Čestná předsedkyně odboru ob-
držela Jaroslava Kohoutová a čestným členstvím v odboru se může 
pyšnit starosta města Havlíčkův Brod Jan Tecl. O zpestření celého svá-
tečního dopoledne a o ještě větší úsměv na našich tvářích se postaraly 
svým zpěvem a hrou na kytary členky folklorního souboru Kalamajka. 
Po celou dobu měli všichni účastníci možnost zhlédnout malou výsta-
vu, která pomyslně mapovala historii a současnost KČT v Havlíčkově 
Brodě.
V závěru celého slavnostního shromáždění jsme si pořídili několik spo-
lečných fotografií, rozdali Pamětní listy a dárkové předměty, poděko-
vali všem za účast a pozornost a společně jsme se občerstvili zákusky, 
které připravily členky našeho odboru. Nechybělo ani nakrojení vý-
borného dortu s logem výročí, po kterém už následovalo pouze ne-
formální debatovaní, při kterém došlo i na hodnocení a první dojmy 
z celé akce. 
 Lenka Žáková, KČT, odbor Havlíčkův Brod

Na příměstském táboře městské policie děti čekal  
bohatý program

V tomto roce městská policie uspořádala první příměstský tábor pro 
děti. Uskutečnil se v prvním prázdninovém týdnu a oproti minulým 
létům děti na táboře nespaly, ale každý den je rodiče v 8 h. přivezli 
a v 16 h. zase vyzvedli. Zúčastnilo se 25 dětí prvního stupně ZŠ. Tábor 
měl základnu na služebně Městské policie Havlíčkův Brod, ale díky bo-
hatému programu tam děti moc času nepobývaly.
Vedle různých táborových her a soutěží, které si pro děti městská po-

licie připravila, program pomáhal zajišťovat např. airsoftový tým KVH 
Doomtroopers, se kterým městská policie již dlouhá léta spolupracuje 
a ten opět nezklamal. Děti byly nadšené z prezentace nepřeberného 
množství střelných zbraní a sympatičtí airsofťáci jim také připravili ter-
če, na kterých si mohly vyzkoušet, jak dobří jsou pistolníci. Zamasko-
vaní a vyzbrojení táborníci si střelbu náležitě užili.
Zajímavý program si pro děti nachystali také vojáci a dali jim při tom 
pěkně do těla. Děti se na jeden den staly vojáky. Začalo to kolečkem 
fyzické přípravy, kterým musí projít každý správný voják, který chce 
sloužit své vlasti. Takže klasické posilování a člunkový běh. Po té se 
naučily pracovat s buzolou a vyrazily do terénu. Rozdělené do skupi-
nek dostaly do rukou mapu, buzolu a musely projít několika stanovišti, 
kde plnily zajímavé úkoly jako například ošetření a přenos zraněného 
na nosítkách, hod granátem na cíl, vyhledávání předmětů, které do 
přírody nepatří apod. V cíli se udělovaly pochvaly za dobrou kondičku 
a odměny. 
Neméně zajímavý program zajistili dětem hasiči. Děti měly možnost 
strávit celé dopoledne na nové stanici, kde se dozvěděly spoustu in-
formací o požární bezpečnosti. Prohlédly si stanici a techniku, kterou 
hasiči při své práci používají a dozvěděly se, jak probíhá 24hodinová 
služba hasiče a jak to vlastně všechno funguje. Dokonce se staly svěd-
ky ostrého výjezdu hasičů k události, což pro ně byl nezapomenutelný 
zážitek. Na závěr hasiči dětem předvedli, jak se správně hasí hořící 
olej a hned po té, jak se to dělat nemá. Děti odcházely nadšené a plné 
zážitků.

Táborníky rovněž navštívili policejní psovodi, kteří dětem předvedli 
práci s policejními pejsky. Nad jejich poslušností a výcvikem děti jen 
žasly a nejraději by si pejsky odvedly domů.
Jeden z dalších dnů děti strávily jízdou na kole na dopravním hřišti, 
které je na pár měsíců umístěné na zimním stadionu místo ledové plo-
chy. Výukový program, který zde městská policie dětem zajišťovala, 
přijela podpořit Veronika Vošická Buráňová z BESIPu. Děti se dozvědě-
ly spoustu zajímavých informací ohledně bezpečnosti provozu a také 
měly možnost vyzkoušet si jízdu zručnosti přes překážky a ověřit si 
tak, jak dobře ovládají kolo. Den na kole, poznávání dopravních zna-
ček, pravidel a dopravní hry a soutěže si děti užily naplno.
I přes nepřízeň počasí se tábor vydařil a po závěrečném opékání špe-
káčků se dětem ani nechtělo domů. Prevence, realizovaná podobnou 
zábavnou formou, přinášející dětem radost a nevšední zážitky, jistě 
smysl má a každoroční mimořádný zájem mezi školáky z Havlíčkova 
Brodu to jen potvrzuje. Takže už teď se všichni těšíme v příštím roce 
2023 s vámi všemi zase nashledanou.
 Věra Vaňkátová a Ivana Novotná
 Městská policie Havlíčkův Brod

Termíny veřejných jednání výborů zastupitelstva města v měsíci ZÁŘÍ 2022
14. 9. Výbor pro sociální a zdravotní problematiku 15.00 h. MěÚ V Rámech
15. 9. Výbor pro životní prostředí 16.00 h. MěÚ V Rámech
21. 9. Výbor pro územní plán a rozvoj města 15.30 h. MěÚ Havlíčkovo nám.
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Milostivé léto II 

Stejně jako v loňském roce, i letos je možné využít akce nazvané „Mi-
lostivé léto“, která bude trvat od 1. září do 30. listopadu 2022. Platbu 
je nezbytné provést v daném časovém rozmezí, jedinou výjimkou je 
situace, kdy exekutor neodpoví ve stanoveném termínu. Díky Milos-
tivému létu je tak možné se zbavit příslušenství dluhů vůči veřejným 
institucím či státním firmám a znatelně snížit částku, kterou je potře-
ba zaplatit. Při využití této možnosti bude možné v uvedené době 
zaplatit pouze původní dlužnou částku (jistinu) zvýšenou o částku ve 
výši 1 815 Kč na náhradu nákladů exekutorovi. Dojde tak k odpuštění 
všech úroků, penále a dalších poplatků. 

Dluh může být odpuštěn:
fyzické osobě, která není v insolvenčním řízení a jejíž exekuce • 
je vedena soudním exekutorem

Milostivé léto se vztahuje na exekuce zahájené před 28. říjnem 
2021 kvůli dluhům u…

státu, samospráv, měst, úřadů• 
státních fondů a příspěvkových organizací, veřejných škol• 
městských, státních a polostátních firem (např. ČEZ, České dráhy • 
či dopravní podniky)
zdravotních pojišťoven, státních nemocnic• 
Českého rozhlasu či České televize• 

Jak máte postupovat?
Doporučeným dopisem nebo datovou schránkou sdělte exekuto-• 
rovi, že Milostivého léta II využijete. Pokud neznáte stávající výši 
dluhu, můžete jej zároveň požádat o tuto informaci.
Do 30. listopadu 2022 doplaťte svůj původní dluh zvýšený o částku • 
1 815 Kč na účet exekutora. Do poznámky uveďte např. „Úhrada 
jistiny – Milostivé léto, Jméno Příjmení“. 
Pro jistotu informujte exekutora o zaplacení Vašeho dluhu ještě • 
jinými prostředky.
Exekutor následně vydá rozhodnutí, kterým potvrdí splacení Vašich • 
dluhů.

Co když exekutor nekomunikuje?
Když požádáte exekutora o sdělení výše zbývajícího dluhu • 
do 15. listopadu 2022 a on do 15 dnů neodpoví, tak se lhůta 
k úhradě dluhu prodlužuje o počet dnů, o který soudní exekutor 
lhůtu 15 dnů překročil, a neskončí dříve než 5 dnů ode dne, kdy 
jste odpověď obdrželi.  
Příklad: Pan Malý informoval exekutora o svém záměru využit Mi-
lostivé léto a poprosil o údaj o výši dluhu. Exekutorovi byl dopis do-
ručen dne 13. listopadu a panu Malému odpověděl až 30. listopadu. 
Odpovědět trvalo 17 dnů. Pan Malý má však čas zaplatit svůj dluh 
do 5. prosince, protože exekutorovi trvalo dlouho, než odpověděl.
Když exekutor vůbec neodpoví: je možné podat podnět či stížnost • 
u Exekutorské komory České republiky.

Exekuce jen na příslušenství?
Exekuce vedené jen pro vymožení příslušenství dluhu se budou • 
od 1. září 2022 považovat za uhrazené, a to i bez požádání. 

Info: Do milostivého léta se nejspíše dobrovolně zapojí i některé ban-
ky – Moneta Money Bank, Komerční banka, Česká spořitelna či ČSOB. 
Na detaily je potřeba se zeptat u konkrétní banky, podmínky výše uve-
dené se na toto vztahovat nebudou.
Více informací na www.milostiveleto.cz.
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Karel Havlíček Borovský  
zemřel před 166 lety

V pátek 29. července si zástupci vedení města 
připomněli 166. výročí úmrtí Karla Havlíčka 
Borovského položením květin k jeho pomníku 

v parku Budoucnost. Slavný novinář a spiso-
vatel, který je s naším městem úzce spjat, je 
pochován na Olšanských hřbitovech. 
Kytice od města Havlíčkův Brod každoročně 
zdobí i jeho pražský hrob.

Eva Vyoralová oslavila 80. narozeniny
Zastupitelka města Eva Vyoralová oslavila 
80. narozeniny, ke kterým jí popřálo i vedení 
města Havlíčkův Brod. Členkou zastupitelstva 
byla dlouhých 24 let. Mnozí si ji jistě pamatují 
z dob, kdy působila jako učitelka na Základní 
škole na Rubešově náměstí. V příštím vydání 
Havlíčkobrodských listů vám Evu Vyoralovou 
představíme v rubrice Osobnost měsíce.

Koudelův talíř ukončí sezonu v říjnu
Letošní farmářské trhy Koudelův talíř se pomalu 
chýlí ke svému závěru. Na poslední dva se mů-
žete těšit v říjnu. Nejdříve zaplní Havlíčkovo ná-
městí farmáři v sobotu 1. října. Sezónu ukončí 
poslední Koudelův talíř v sobotu 22. října. 

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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Společenská rubrika, křížovka

Brodská miminka narozená  
od 22. 7. do 24. 8. 2022

22. 7. Jelínek Jakub • 25. 7. Žaludová Nikol, Šarouno-
vá Amélie • 27. 7. Mottl Viktor, Pipek Matěj • 29. 7. 
Kocourek Miroslav • 30. 7. Hejtmánek Marek • 31. 7. 
Beránková Adina • 4. 8. Petrů Jakub • 5. 8. Jahelko-
vá Marianna • 7. 8. Ondráčková Sofie • 8. 8. Hladík 
Samuel Josef, Hladíková Josefína Sidonie • 9. 8. Dvořák 
Vojtěch, Kozderka Eliáš, Novotná Viola • 10. 8. Galek 
Nikolas • 16. 8. Holcmanová Nikola • 23. 8. Starý Jakub,
Milichovská Klaudie • 24. 8. Trnka Jáchym, Trnka Jonáš,  
Motl Vojtěch

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

2. 7. 2022
• Nápravník Luboš, HB – Rybenská Tereza, HB
• Štědrý Ondřej, Modlíkov – Tesnerová Kateřina, 
Pardubice

9. 7. 2022
• Čorej Martin, HB – Svobodová Vendula HB
• Mikulčík Miroslav, Brtnice – Votavová Ivana, Brtnice
• Freudenreich Pavel, Štoky – Hofmanová Ingrid, Štoky
• Besmák Zdeněk, Vilémov – Besmáková Hana, 
Vilémov
16. 7. 2022
• Škoda Marek, Polná – Konzbulová Adéla, Polná
• Bláha David, Humpolec – Šílová Eva, Humpolec
• Páša Miloslav, Sedlice – Krajačicová Lucie, Čejov
22. 7. 2022
• Joukl Michal, HB – Homoláčová Kristýna, HB
• Klobáska David, Dobříš – Mazánková Michaela, 
Veselý Žďár
• Vondráček Petr, HB – Szalontaiová Anabel, HB
• Zedníček Martin, Božice – Machová Lenka, Jihlava
• Kučera Miroslav, Praha 6 – Polcarová Renáta, Praha 6
23. 7. 2022
• Palásek Martin, Lípa – Prášková Petra, Lípa
• Horák Luděk, Brno – Pelikánová Veronika, Horní 
Krupá
• Vacek Zdeněk, Malčín – Mrkvičková Lenka, Malčín
• Koten Lukáš, HB – Ryzlerová Lucie, HB
• Vondra Martin, HB – Krečmerová Jaroslav, HB
29. 7. 2022
• Kalina Szabolcs, Husiná – Módos Anna, Praha 4
30. 7. 2022
• Borůvka Jan, Jičín – Myslivcová Yvona, HB
• Breda Tomáš, HB – Medová Jana, HB
• Barák Zbyněk, Česká Bělá – Nová Šárka, Česká Bělá

• Róth David, Věž – Ramaekersová Julie, HB
• Pexa Marek, Dačice – Karbanová Karolina, Jihlava
• Zrůst Tomáš, Velichovky – Vlčková Markéta, Třebíč
Celkem se konalo 30 svateb.

V tajence je latinské přísloví.

Správné znění tajenky z čísla 8/2022: Kdo pomáhá zlým, dodatečně lituje.
Správnou odpověď ze 38 došlých vylosoval místostarosta Zbyněk Stejskal.
Výhercem se stává Martin Kubát.
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. 

Poděkování Oblastní charitě  
Havlíčkův Brod

Ráda bych jménem absolventky Vysoké školy 
polytechnické Jihlava a zároveň sociální pra-
covnice Odlehčovacích služeb Domácí hos-
picové péče vyjádřila poděkování Oblastní 
charitě Havlíčkův Brod, která mě podpořila 
v realizaci projektu „Podpora pečujících osob“, 
jež byl součástí mé bakalářské práce. 
Poděkování patří všem zaměstnancům i kli-
entům, bez jejichž pomoci by projekt nebylo 
možné uskutečnit. 
Projekt „Podpora pečujících osob“ pokračuje 
v započatých aktivitách, jež směřují k lidem, 
kteří pečují, pečovali anebo je tato role v jejich 
životě teprve čeká. 
Projekt „Podpora pečujících osob“ nabízí zdar-
ma telefonické konzultace každý všední den 
od 8.00 do 17.00 hodin, osobní konzultace 
na základě telefonické domluvy, nepřetržitý 
písemný kontakt prostřednictvím e-mailu, 
přednáškovou činnost a osobní setkávání ve 
skupině pečujících osob.
 Eva Dvořáková
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Od každého trochu
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Od každého trochu

Inzerce

PRODEJTE S NÁMI 

Well 2

www.remaxwell2.cz  725 874 470

Celostátní kontraktační 
výstava profesionální techniky

21. a 22. září 2022 
Havlíčkův Brod – letiště 

9:00 až 16:00 hodin
Časový program:
09:00 zahájení DZKT 2022, uvítací 
snídaně u tribuny
09:15 – 16:00 individuální předvádění 
strojů u expozic vystavovatelů
10:00 – 11:00 praktické komentované 
ukázky žací techniky na vymezených 
plochách: sečení se sběrem (21. 9.), 
sečení beze sběru a mulčování (22. 9.)
11:30 – 12:30 odborný seminář Péče 
o travnaté plochy ve veřejném prostoru, 
přednáší Ing. Marek Hamata (SZKT)
13:45 – 14:25 praktické komentované 
ukázky zametacích a úklidových strojů 
a techniky na alternativní pohon na 
vymezených plochách
14:30 – 14:45 losování tomboly
16:00 ukončení akce

Ke každé ceně kniha Zahradní architektura a předplatné časopisu Komunální technika, Zahradnictví, 
Energie 21, Moderní obec nebo Odpady - podle výběru (obrázky jsou ilustrační)

Sportovně elegantní hodinky Caterpillar z chirurgické 
oceli s povrchovou vrstvou PVD s quartzovým strojkem 
Seiko s funkcí chronografu a vodotěsností 100 m

XVI. ročník

Komunální technika:
 sečení se sběrem, beze sběru, mulčování

 údržba a čištění komunikací
 ekologická likvidace plevelů

 štěpkování a zpracování biomasy
 komunitní kompostování

 stroje na alternativní pohon

Zahradní technika:
 zakládání trávníku

 příprava půdy, secí stroje
 řešení sucha v městské a zahradní zeleni

 závlahové systémy
 mobilní zeleň

Tombola
(losuje se po oba dny)

1. cena: sportovně 
elegantní hodinky 

Caterpillar
2. cena: vrtačka 

+ sada nářadí
3. cena: soudek piva

Předvádění 
strojů pro 

města, obce 
a zahradnické 

provozy

Odborný seminář Péče o travnaté plochy ve veřejném 
prostoru pod vedením Ing. Marka Hamaty (Společnost 

pro zahradní a krajinářskou tvorbu), včetně praktických 
ukázek. Seminář je určený pro správce zeleně, 

městské a technické služby a další subjekty

Demoplochy 
u stánků 

vystavovatelů

Pod záštitou
starosty města
Havlíčkův Brod 
Mgr. Jana Tecla

Pořadatelé:

Sdružení 
komunálních služeb

Spolek veřejně 
prospěšných služeb

Aeroklub 
Havlíčkův Brod

Technické služby 
Havlíčkův Brod

Společnost pro zahradní 
a krajinářskou tvorbu

Výzkumný ústav 
zemědělské 

techniky, v. v. i.

Partneři:

www.profipress.cz
www.dzkt.cz

dé ceně kniha Zahradní architektura

Sportovně
oceli s pov
Seiko s fu

1. 2. 3.3.
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Operátor výrobní linky – mzda až 40 000 Kč
Vrátná/ý (poloviční úvazek) – mzda až 13 000 Kč

Benefi ty:
Závodní stravování, příspěvek na penzijní připojištění, 

fi remní fi tness centrum.

Kontakt:
iveta.slavikova@hranipex.com

+420 606 606 762

www.hranipex.cz

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

Vyhlížíte dobrou práci?

Místo výkonu práce: Komorovice (Humpolec)

A6 ovl&vr 0722.indd   1 10.08.2022   10:39
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KV A4 deti.indd   1 21.06.22   11:22

Havlíčkův Brod 87.9 FM  R-VYSOC

NATANKUJTE  
ZADARMO
Po celé září vyhrávejte v našem  
vysílání poukázky na pohonné hmoty  
v hodnotě 1 000 Kč!

s Českým rozhlasem Vysočina
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Služby a nabídky

Bohoslužby
Římskokatolická farnost – Děkanství

Rubešovo nám. 173, e-mail: farnosthb@seznam.cz, 
tel. 569 427 707 Mgr. Oldřich Kučera, děkan, tel. 731 
402 249, Farní vikář Jakub Brabenec, tel. 731 723 247, 
www.farnosthb.cz
Neděle: 8.30 NPM HB, 17.00 nemocniční kaple (1. ne-
děli v měsíci), 18.00 NPM HB • Pondělí: 18.00 NPM HB 
• Úterý: 18.00 NPM HB (23.4.–2.11. kostel sv. Vojtěcha) 
• Středa: 8.00 NPM HB • Čtvrtek: 10.00 DpS Husova, 
15.00 DpS Reynkova (pouze pro klienty), 17.00 eucha-
ristická adorace, 18.00 NPM HB • Pátek: 18.00 NPM 
HB • Sobota: 8.00 NPM HB (1. sobotu v měsíci), 15.00 
DpS Reynkova (pouze pro klienty DD), 18.00 NPM HB 

Sbor Křesťanské společenství 
Okrouhlická 1775, HB. Vedení sboru: Martin Petr, 
martin.pohled@seznam.cz, 569 421 029, 776 592 319, 
http://havlickuvbrod.kaes.cz. Bohoslužby: KD Ostrov, 
vchod F z boku u kina, Pá od 17. 30 – Modlitební hodi-
na ve sboru, Ne 10.00 – Bohoslužba

Církev adventistů sedmého dne
Aleš Kocián, e-mail: alkocian@centrum.cz, tel. 739 345 
651. Bohoslužby: Chotěbořská 2513/1 (sídlo Českobra-
trské církve evangelické). Info: https://hb.casd.cz/

Českobratrská církev evangelická
Chotěbořská 2513/1, tel. 569 436 235, David Šorm,  
tel. 739 244 611, e-mail: horni-krupa@evangnet.cz,  
http://horni-krupa.evangnet.cz. Bohoslužby: Ne 8.45 
(vždy program pro děti). Kavárnička a biblická hodina: 
St 16.00 Dorost: St 17.45 (dle dohody) Biblický kroužek 
pro děti: Čt 15.30 Mládež: Pá 20.00 (dle dohody)

Sbor Církve bratrské
Strážná 1364, www.cbhb.cz vždy aktuality k aktivitám 
níže, tel. 774 910 807, e-mail: Daniel.litvan@gmail.com 
Bohoslužby: Ne 9.30, Biblická hodina: St 18.00 Klub 
pro děti Mravenci: Pá 16.30 Klub mládeže: So 18.00 
Další aktivity vždy na CBHB.CZ

Církev československá husitská
B. Kobzinové 2088, tel. 569 427 429, e-mail  
ccshhb@seznam.cz. Administrující farář Mgr. Fran-
tišek Tichý , tel. 736 265 817. Úřední hodiny na faře: 
Út a Čt 14.30–17.00 hod. Bohoslužby: Ne 10.00 hod. 
v Husově sboru, v zimním období na faře v modlitebně

Kolumbárium je otevřeno denně od 8.00–18.00 hod. 
a slouží k ukládání uren s popelem zemřelých všem 
zájemcům ze širokého okolí. 

Starokatolická církev
Bohoslužby každou Ne od 9.30 h. nemocniční kaple 
Povýšení sv. Kříže, Nemocnice HB

FOKUS Vysočina
Smetanovo nám. 279, HB, tel. 775 151 497, e-mail:  
stredisko.hb@fokusvysocina.cz, www.fokusvysocina.cz. 
Centrum duševního zdraví, komunitní tým, tým pod-
pory v zaměstnávání, Sociální podnik FOVY s.r.o., 774 
151 495, e-mail: anna.simonova@fokusvysocina.cz. 
Chráněné dílny: 5. května 356, tel. 569 421 248, email:  
fokus.vysocina@fokusvysocina.cz.  
Jste osobou se zdravotním znevýhodněním a potře-
bujete podporu při nalezení a udržení vhodné práce? 
Můžeme Vám pomoci: Tým podpory v zaměstnávání 
Smetanovo nám. 279, Havlíčkův Brod 

Informační a poradenské centrum Vysočina o.p.s.
Horní 197 (3. patro), HB, tel. 602 178 864, e-mail:  
inpc.capkova@gmail.com, www.poradenstvi-vysocina.cz 
Řešíte jakýkoliv existenční problém? Obraťte se na 
nás. Konzultační den Po 8.00–12.00 a 13.00–15.00 h. 
Bezplatné psychologické poradenství a sociálně právní 
poradna pro rodiče samoživitele a oběti domácího 
násilí – tel. 602 178 864

Kalamajka folklorní soubor
nabízí možnost účinkování jak dětem, tak dospělým 
v souboru (tanec, zpěv, muzika). Zkoušky jsou v AZ 
Centru na Rubešově nám. každý pátek odpoledne. Děti 
17.00–18.30 a dospělí 18.30–20.00 h. Kontakt dospělí: 
Stanislav Bock, 605 240 091, Kontakt děti: Lenka Žáko-
vá, tel. 774 978 477, Bohuslava Průšová, tel. 724 501 
938, e-mail: fskalamajka@seznam.cz. Více na  
www.kalamajka.cz

Občanská poradna
B. Němcové 188, 580 01 Havl. Brod, tel. 569 426 070, 

web: hb.charita.cz, e-mail: sekretariat@charitahb.cz,
Facebook: Oblastní charita Havlíčkův Brod

Domácí hospicová péče,  
Centrum osobní asistence 

Oblastní charita Havlíčkův Brod
Informace: 7.00–14.00 každý všední den
Mgr. Veronika Plačková Nováková, tel. 731 883 010

Možnost zapůjčení kompenzačních pomůcek
Centrum pro zdravotně postižené Kraje Vysočina, o.p.s. 
– pracoviště Havlíčkův Brod, Dobrovského 2915, HB. 
Mgr. Ilona Venzhőferová, tel. 569 427 614, e-mail:  
czphbrod@volny.cz, www.zdravotnepostizeni-vysocina.cz 

Středisko rané péče
Pomoc rodinám dětí ohrožených ve zdravém vývoji 
nebo se zdravotním postižením. Horní 3188, vedoucí 
PhDr. Irena Salaquardová, tel. 777 741 449, e-mail: 
ranapece@charitahb.cz
Psychocentrum – manželská a rodinná poradna  

Kraje Vysočina, p. o.
Dobrovského 2915, Havlíčkův Brod, 734 354 085, 
poradna.hb@psychocentrum.cz,  
www.psychocentrum.cz. Po,Út 7.00–17.30,  
St 7.00–13.00, Čt 7.00–15.30, Pá 7.00–13.00

Sportovní areál Letiště
Golf – Golf klub HB, tel. 606 930 315, In-line bruslení 
– dle Pravidel pro pohyb na letišti, Rekreační lety – 
Aeroklub HB, tel. 606 790 245, Občerstvení v budově 
Aeroklubu

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

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

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

Důležitá telefonní čísla
Hasiči 150 • Zdravotnická záchranná služba 155 • Policie 
158 • Městská policie 156 • Tísňové volání SOS 112  
• Technické služby, operativní hlášení závad 800 183 549  
• MHD 569 427 146 • BUS terminál 569 422 538 • Poruchy 
el. proud 840 840 840 • plyn 1239 • voda 569 430 211
Lékařská pohotovostní služba 
Nemocnice Havlíčkův Brod 
Dospělí, hlavní budova nemocnice  569 472 360
Děti a dorost, hlavní budova nemocnice,  569 472 189
1. nadzemní podlaží 
Pracovní den  pro děti a dospělé 17–20 h. 
So, Ne a svátek pro děti 8–20 h. 
So, Ne a svátek  pro dospělé 9–20 h. 
Zubní pohovost 
Pohotovostní služby slouží lékaři o sobotách a nedělích  
v době od 9 do 12 h. Aktuální informace o pohotovostních 
službách žádejte na recepci Nemocnice Havlíčkův Brod,  
tel. 569 472 111 nebo je naleznete na www.onhb.cz.
• 3.–4. 9. MUDr. Stratilová Marie tel. 777 993 880
Havlíčkova 848, Chotěboř,
• 10.–11. 9. MUDr. Denby Štěpánka tel. 569 426 107
Humpolecká 244, Havlíčkův Brod
• 17.–18. 9. MDDr. Havlíček Ondřej tel. 777 730 557
Sázavská 427, Habry
• 24.–25. 9. MUDr. Venosová Naděžda tel. 569 426 107
Humpolecká 244, Havlíčkův Brod
• 28. 9. MDDr. Hejtmánková Alžběta tel. 792 339 455
Jahodova 2240, Havlíčkův Brod
Veterinární kliniky 
MVDr. Vlček – 569 428 857, 603 349 285 denně 
MVDr. Štursa – 569 428 868, pohotovost 604 569 831 
MVDr. Potocký – 731 533 348 i pohotovost 
VetHB Žižkov MVDr. Jan Šťastný, 724 704 470 i pohotovost 
MVDr. Daniela Mičkalová, tel. 773 617 856 i pohotovost

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

• Nabídka kočičího útulku na www.mikeshb.cz 
• e-mail: mikeshb@seznam.cz • Návštěvní hodiny: 

dle domluvy • Prosíme, kastrujte své i toulavé kočky. 
S kastrací rádi pomůžeme. • Účet sbírky na kočičky: 

2300735542/2010
Domov hledá Gucci. Narození: květen 2022. Gucci pochází 
z pětice sourozenců, které jsme přijímali z místa u Havlíčkova 
Brodu, kde žije více než padesát koček a kde se snažíme situ-
aci řešit. Gucci je velmi mazlivý kocourek, který si sám přijde 
pro pohlazení. Domov mu hledáme bezpečný v bytových 
podmínkách, s kočičím kamarádem, protože koťátkům není 
úplně dobře samotným.

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

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

Návštěva po telefonické dohodě.

Veřejnost si zvolí nové členy  
zastupitelstev měst a obcí

Komunální volby 2022, v nichž veřejnost  
rozhodne o obsazení zastupitelstev měst a obcí, 

se uskuteční v pátek 23. 9. od 14.00 do 22.00 hod. 
a v sobotu 24. 9. od 8.00 do 14.00 hod. 

Pokud si nejste jisti, pod který volební obvod spadáte, 
stačí zadat adresu vašeho trvalého pobytu  

do „klikací“ mapy na webové adrese  
www.muhb.cz/volby s názvem Kam mám jít volit? 

Aplikace vám poté ukáže volební místnost,  
do které půjdete volit.

Pozor na změnu volební místnosti v okrsku č. 22!
V loňském roce našli voliči okrsku č. 22 volební míst-

nost na adrese Humpolecká 4348 (ZOK systém, s.r.o.). 
V letošních komunálních volbách se tato místnost 

vrací  na původní adresu  
U Kasáren 1518 (Hospůdka Čechovka).



Kultura – Sport – Volný čas – Inzerce

22 Havlíčkobrodské listy

Krajská knihovna Vysočiny
www.kkvysociny.cz

1.–30. 9. – Putování za… Tip na výlet za známou osob-
ností / lacinova@kkvysociny.cz / 569 400 480
1.–30. 9. – Kurzy znakového jazyka – zápis  
bobkova@kkvysociny.cz / 569 400 485
1.–30. 9. – Magické barvy – testík pro registrované 
dětské návštěvníky , 569 400 484
7. 9. 18.30 – LiStOVáNí: Roger Krowiak. Scénické před-
stavení. Schody KKV / wasserbauerova@kkvysociny.cz 
569 400 495
12. 9. 14.00–15.30 – Duhové hrátky – zábavné odpo-
ledne pro děti. ROZHLEDna 
detske@kkvysociny.cz / 569 400 484
12. 9. 17.00 – Čtenářský klub. Učebna KKV  
jirakova@kkvysociny.cz / 569 400 495
12. 9. 18.00 – Milan Šťourač: Peru. Sál KKV 
bouchnerova@kkvysociny.cz / 569 400 494
20. 9. 16.00 – Beseda a autorské čtení s Josefem Ber-
nardem Prokopem. Redaktor a moderátor v ČRo. Sál 
KKV / bobkova@kkvysociny.cz / 569 400 485
20. 9. 16.00 – Komentovaná prohlídka knihovny. Mož-
nost rezervace míst na tel. čísle 569 400 400
21.–22. 9. – Zápis do Univerzity volného času 
v ZS/2023. 21. 9. 8.00–16.00, 22. 9. 8.00–15.00 učebna 
v 1. nadzemním podlaží. Kontakt: Bc. Marcela Valecká 
569 400 493 / valecka@kkvysociny.cz
23. 9. 17.00 – Přednáška MUDr. Alexandra Fesika. 
Téma: Návrat dětí do školy. Homeopatická léčba trávi-
cích potíží. Sál KKV 
horakova@kkvysociny.cz / 569 400 487
26. 9. 18.00 – Křest publikace ALFABET, ČESKÁ 
MODERNÍ ARCHITEKTURA. Náměstek hejtmana 
Kraje Vysočina pro oblast kultury, památkové péče, 
cestovního ruchu a mezinárodních vztahů, Mgr. Roman 
Fabeš, a Czech Architecture Week srdečně zvou na 
křest publikace s přednáškou hlavního editora, prof. 
Vladimíra Šlapety.
29. 9. 14.00–15.30 – Duhové hrátky – zábavné odpo-
ledne pro děti. ROZHLEDna 
detske@kkvysociny.cz / 569 400 484
30. 9. 18.00 – Koncert A. Dvořák: Biblické písně. Jadvi-
ga Kubátová (zpěv), Martin Kubát (klavír). Schody KKV 
horakova@kkvysociny.cz / 569 400 487

Muzeum Vysočiny Havlíčkův Brod
www.muzeumhb.cz

27. 5. – 18. 9. – Výstava Historie nemocniční péče: 
lékárenství, lékaři a lékařství
12. 8. – 27. 11. – Naše pekelná cesta – výstava kerami-
ky a porcelánu ve sklepení budovy Muzea Vysočiny
26.–28. 9. – Houby v muzeu – tradiční výstava hub 
s dopolední poradnou Mykologického spolku
27. 9. 17.00 – Osobnosti a metropole české Ameri-
ky 1848–1989 – přednáška historika Martina Nekoly

Galerie výtvarného umění Havlíčkův Brod
www.galeriehb.cz

1. 7. – 11. 12. – S lidmi a městy na dotek – výběr ze 
sbírek Galerie výtvarného umění v Havlíčkově Brodě
5. 8. – 2. 10. Jan Exnar – výstava děl havlíčkobrodského 
sklářského výtvarníka
5. 8. – 2. 10. Veronika Bílková: Ludwig van Beethoven 
– výstava jedné knihy
Dílny pro dospělé
22. 9. 16.00 – Podzimní věnce (vázání podzimních 
věnců z přírodnin). Rezervace na tel. 569 427 035, 
739 329 160 nebo edukator@galeriehb.cz

Kulturní dům Ostrov
www.kdostrov.cz

2. 9. 20.00 – Diskotéka
11. 9. 8.00–12.00 – Akva Tera Zoo
17. 9. 6.00–12.00 – Setkání sběratelů – burza

Městské divadlo a kino Ostrov
www.mdko.cz

16. 9. 19.00 – Veselé Velikonoce – Pantheon Producti-
on. Věčný příběh nenapravitelného zmatkaře Stépha-
na, který se odhodlá podvést svou manželku Sophii 
25. 9. 15.00 – Ferda Mravenec – Docela velké divadlo 
Litvínov. Veselá pohádka plná dobrodružství slavného 
hrdiny s puntíkovým šátkem a jeho přátel z knížek 
Ondřeje Sekory
2. 10. 19.00 – Saturnin – Divadlo na Jezerce. Vítejte 
v časech, kdy se k sobě lidé chovali slušně! Známá ko-
medie Zdeňka Jirotky o sluhovi, který se stane pánem 
svého pána
11. 10. 18.00 – Staropražští pardálové – koncert
16. 10. 16.00 – Smejko a Tanculienka – POĎ VON! 
Zbrusu nové představení se Smejkem, Tanculienkou 
a Huncúlikem s písničkami z posledního filmu Poď von!
28. 10. 19.00 – Záskok – Žižkovské divadlo Járy Cimr-
mana. Hra o nešťastné premiéře hry „Vlasta“

Filmové OKO 
www.filmoveoko.cz

1. 9. 20.00 – Poslední představení (drama Indie/Francie)
7. 9. 20.00 – Erupce lásky (dokument Kanada)
14. 9. 20.00 – Tygři (sportovní drama Švédsko/Itálie/
Dánsko)
21. 9. 20.00 – Planeta Praha (dokument Česko)
28. 9. 20.00 – Velká premiéra (komedie/drama Česko)

Klub OKO 
www.kluboko.cz

9. 9. 20.00 – Rap přímo do tepny, koncert, rap
10. 9. 20.00 – PUMPA, koncert, rock
15. 9. 16.00 – Svobodné děti, dokument ČR, projekce 
filmu s besedou
16. 9. 20.00 – RED NOSE – křest CD, host kapela 
Vyhoukaná sowa, koncert
17. 9. – Rodinné odpolko – klub OKO od 15.00, 16.30 
pohádka pro děti, 17.15 dětská diskotéka
20. 9. 19.00 – Toulavé OKO: Kuba Venglář – Írán, 
cestovatelský stand up
23. 9. 19.00 – divadlo POKUS (Pohled): S tvojí dcerou 
ne. Rezervace z kapacitních důvodů nutná (v Cafe–Art 
OKO, nebo SMS na 727838776)
30. 9. 21.00 – Rap na Baru OKO, Mozek Krang (z MRZK) 
a další

Kavárna Ve Vile
www.kavarnavevile.cz

2. 9. 20.00 – DIXIE 377 – zahradní koncert Ve Vile – jazz, 
swing. Info a rezervace na 776 805 234
6. 9., 13. 9., 20. 9., 27. 9. v 19.00 – Chytrý kvíz v Ka-
várně Ve Vile – týmová hra o ceny, diváci vítáni, info 
a rezervace na 776805234 nebo na FB

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

3. 9. – 52. Havlíčkobrodská padesátka. Trasy: pěší 13, 
27, 36, 47 km, cyklo 31, 52 km, běžecká 7,5 km, dětská 
Toulavý kočárek 6 km. Start: 6.00–10.00 hod. Městský 
úřad V Rámech, H. Brod. Cíl: do 18.00 hod. Kontakt: Len-
ka Žáková, e-mail: le.zako@seznam.cz, tel. 774 978 477
6. 9. – Včelí stezka „Smrčná“ u Jihlavy. Odjezd 
autobusem z terminálu č.16 v 6.30 hod., Humpolecká 
6.34 hod. do Smrčné. Trasa 9 km. Vede: A. Hladká
7. 9. – Přes Fajtův kopec. Odjezd vlakem R v 8.02 hod. 
do Martinic s přestupem v Křižanově. Trasa 9 km. 
Vedou: J. a J. Roseckých
10. 9. – Autobusový zájezd – Pod Trosecké údolí – stez-
ka Českého ráje. Odjezd od Stavební školy v 7.00 hod. 
Trasy pro zdatné i méně zdatné. Trasa 13 km, zkrácená 
8 km. Cena 450 Kč. Návrat v 19–20 hod. Přihlášky 
přijímá Míla Špačková. Vede: L. Rasocha
13. 9. – Do Lučice. Odjezd autobusem z terminálu č. 7 
v 8.14 hod., Masarykova 8.18 hod., Pražská 8.23 hod. 
do Skuhrova. Trasa 7 km. Vedou: M. Čiplová a M. 
Domkářová
14. 9. – Obří postele na Přeloučsku. Odjezd vlakem R 
v 8.01 hod. do Říčan n. Labem s přestupem v Kolíně. 
Trasa 13 km. Vedou: J. a Z. Kohoutovi
17. 9. – 2. Podzimní výstup na Vestec – Železné hory. 
Trasy libovolné, cíl 11.00–13.00 hod. Vestec – vrchol. 
Kontakt: Jaroslav Jonák, tel. 607 785 470, e-mail:  
jarda.sopoty@seznam.cz. Odjezd vlakem v 8.03 hod. 
do Stružince. Vede: M. Barták
20. 9. – Do Dolní Krupé. Odchod od VÚB Chotěbořská ul. 
v 8.00 hod. Trasa 8 km. Vedou: B. Raková a M. Pertlová
21. 9. – Z Ratboře Štítarským údolím do Kolína. Odjezd 
vlakem R v 8.01 hod. do Ratboře s přestupem v Kolíně. 
Trasa 10 km. Vedou: J. a J. Roseckých
24. 9. – Rosa Coeli. Odjezd vlakem R v 6.02 hod. do Mo-
ravských Bránic s přestupem v Brně hl. n. Trasa 12 km. 
Celodenní výlet. Návrat po 16 hod. Vede: A. Hladká
27. 9. – Humpolec – okolí. Odjezd autobusem 
v 8.15 hod. z terminálu č.15, Humpolecká 8.20 hod. do 
Humpolce. Trasa 8 km. Vede: J. Kohoutová
28. 9. – Okolo Břevnice. Odjezd vlakem v 8.03 hod. do 
Břevnice. Trasa 10 km. Vede: Z. Dlouhá

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

Relaxační vycházky
každý čtvrtek (mimo červenec a srpen). Odchod ve 
13 hod. od zastávky MHD Stavební škola. Návrat zpět 
do HB. Vedou: J. Hreha a F. Pithart

Změna programu všech akcí vyhrazena

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

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

1. 9. 16.00   Ježek Sonic 2 (Pohádkové prázdniny) 
  16.00 program, 17.00 promítání
1. 9. 19.30   Střídavka
2. 9. 17.30   Řekni to psem
2. 9. 20.00   Arvéd
3. 9. 17.30   Jan Koller: Příběh obyčejného kluka
3. 9. 20.00   Top Gun: Maverick
4. 9. 16.00   Princezna rebelka
8. 9. 17.00   Biograf Sen: Známí neznámí
8. 9. 19.00   Jan Žižka
9. 9. 20.00   Jan Žižka
10. 9. 17.30  Já jsem Zlatan
10. 9. 20.00  Střídavka
11. 9. 16.00  Mimoni 2: Padouch přichází
15. 9. 19.00  Vstupenka do ráje
17. 9. 17.30  Jan Žižka
17. 9. 20.00  Střídavka

18. 9. 16.00  DC Liga supermazlíčků
22. 9. 19.00  Indián
23. 9. 18.00  Střídavka
23. 9. 20.00  Banger
24. 9. 17.30  Jan Žižka
24. 9. 20.00  Indián
27. 9. 18.00  Banger
27. 9. 20.00  Střídavka
28. 9. 16.00  Mimoni 2
28. 9. 18.00  Jan Žižka
29. 9. 19.00  Hádkovi
30. 9. 17.30  Buko
30. 9. 20.00  Top Gun: Maverick
1. 10. 17.30  Thor: Láska jako hrom (3D)
1. 10. 20.00  Spolu

 Změna programu vyhrazena
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Inzerce

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
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