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Město známe i neznáme
Energie moderní doby

Současné ceny na trhu s energiemi způsobují vrás-
ky na čele nejenom politikům, ale především kon-
zumentům. Bude do budoucna zemního plynu, 
elektřiny a ropy dostatek a za kolik? Bez nich by se 
život, jaký již po desetiletí považujeme za normální, 
asi úplně zastavil.
Naši dědové a pradědové před sto a více lety ta-
kové starosti jako máme my dnes, čím kupříkladu 
v zimě zatopit, ještě neměli. Uhlí a dřeva byl dosta-
tek, petroleje na dlouhé zimní večery rovněž. Vzni-
kající továrny disponovaly k pohonu svých zařízení 
parními stroji a supící parní lokomotivy na železnici 
byly považovány za nejmodernější dopravní pro-
středek. Vždyť, jak se populárně v učebnicích po-
dává, 19. století bylo stoletím páry.
Další technický pokrok se ale nezastavil ani před 
branami našeho města. Koncem předminulé-
ho století městská rada, pomýšlejíc zřídit vlastní 
městskou elektrárnu, provedla průzkum mezi ob-
čany, kolik zájemců by se připojilo k síti. Plány se 
však nakonec neuskutečnily a vyhlédnuté místo 
pro městskou elektrárnu zaplnila výstavba měst-
ské plynárny.
Plynárna zahájila slavnostně provoz v roce 1904 
na svátek svatého Václava. Po promenádním pod-
večerním koncertu na náměstí se v ulicích poprvé 
rozzářily plynové lucerny, které nahradily dřívější 
petrolejové lampy. K původním 122 plynovým 
přípojkám rychle přibývaly další a zákazníci ve 
vnitřním městě a částečně i na předměstích mohli 
být po celou dobu existence plynárny po jejích ně-
kolika rekonstrukcích se zásobovánim svítiplynem 
úplně spokojeni. Leč umístění plynárny se s po-
stupným rozrůstáním města ukázalo jako nešťast-
né a plynárna ukončila svůj provoz v roce 1959. 
Poté zásobovala město jihlavská plynárna a ply-
nárna ve Vřesové. Brod jako jedno z prvních měst 
v republice přešlo v letech 1974–1975 na zemní 
plyn (podrobněji o městské plynárně v HB listech 
1/2014).
Obecní zastupitelstvo se k myšlence zřídit vlastní 
elektrickou síť a případně městskou elektrárnu 
vrátilo v roce 1913. V obsáhlém letáku vysvětlova-
lo veřejnosti výhody elektrické energie a zároveň 

v přiloženém dotazníkovém lístku zjišťovalo, kolik 
by si která domácnost pořídila k osvětlení žárovek 
a živnostníci kolik by si připojili elektromotorů. Než 
projekt elektrifikace města zhatila v následujícím 
roce první světová válka. V té době ovšem někteří 
spotřebitelé elektřinu již využívali, zásobovala je 
elektrárna Ing. Zdeňka Zrzavého v Okrouhlici. K ní 
se připojil za války i uprchlický tábor na Rozkoši. 
Samostatný zdroj v podobě malé vodní elektrár-
ny měl Weidenhofferův mlýn s přilehlou tovární-
kovou vilou (býv. domov důchodců U Panských) 
a později si agregát na výrobu elektřiny pořídila 
i Bauerova textilní továrna (dnes Rico). 
Projekt vlastní městské elektrické sítě se rozvinul 
až po první světové válce. Ani tehdy však město 
nemělo šťastnou ruku. Vlivem poválečné draho-
ty materiálu, zejména mědi, se městský elektric-
ký podnik značně zadlužil. Rozšířená elektrárna 
v Bauerově továrně, odkud odebíral proud, také 
nebyla nejspolehlivějším zdrojem. Je tedy pocho-
pitelné, že cena za 1 kWh byla na místní poměry 
dosti vysoká, u světelného proudu činila 5,50 Kč. 
Cena začala klesat teprve od roku 1923, kdy Posá-
zavský elektrárenský svaz převzal městský elek-
trický podnik. Současně byla městská síť moderni-
zována výstavbou čtyř nových trafostanic za tratí 
u Žabince, v parku nad rybníkem Obora, u starého 
hřbitova a na nádraží.
Zemská samospráva věnovala elektrifikaci Čech 
značnou pozornost již před první světovou válkou. 
Dokonce v povodí Sázavy nechala provést prů-
zkum využitelnosti vodní síly pro výrobu elektrické 
energie. Všemožnými způsoby podporovala vznik 
regionálních sdružení, která si stanovila za cíl plně 
elektrifikovat všechny obce na svém území a po-
sléze propojit svou síť se sousedními svazy. Jednou 
z těchto společností byl i Posázavský elektrárenský 
svaz, který byl založen v roce 1918 a jehož členy 
se staly samosprávy měst, některých větších obcí, 
elektrárenská družstva převážně z Posázaví, jak 
ostatně sám název napovídá. Ve správních or-
gánech zasedali ovšem také zástupci zemského 
výboru a Jihočeských elektráren a.s. Posázavský 
elektrárenský svaz a Jihočeské elektrárny byly na-
vzájem kapitálově propojeny, neboť svaz odebíral 
hlavní část energie pro své zákazníky z jihočeské 

elektrárny v Mydlovarech, která zahájila provoz 
v roce 1922 jako do jisté míry experimentální zdroj 
energie zpracovávající lignit, jehož bohaté zásoby 
se v okolí nacházely. Ovšem ani ona nebyla z nej-
spolehlivějších, a proto byla v Brodě zřízena v roce 
1930 pod Rozkoší elektrárna, která vykrývala ve 
špičkách přetížení mydlovarské elektrárny a její 
možné výpadky. 
V prvních dvou desetiletích minulého století se 
v Brodě začínají objevovat první automobily, ne-
boť ulicemi města vedly a zde se i křižovaly dvě 
frekventované říšské silnice, z Prahy do Znojma 
a z Písku do Poličky. Jejich průjezd vždy vzbuzoval 
pozornost kolemjdoucích, i když místní si již na 
nový dopravní prostředek mohli zvyknout, neboť 
továrník Jan Evangelista Vonka zřejmě jako první 
nebo jako jeden z prvních spolu s primářem Fran-
tiškem Zahradnickým v Brodě vlastnili již před 
první světovou válkou osobní automobily a první 
osobní autodopravce Robert Brixi zahájil živnost již 
v roce 1913. Po válce automobilů na silnici rychle 
přibývalo a z tohoto důvodu vyrůstaly podél hlav-
ního tahu v ulicích města první z dnešního pohledu 
primitivní benzinové čerpací stanice. Vůbec první 
byla postavena v roce 1925 na náměstí v horní 
částí silniční diagonály pražskou společností Naf-
taspol. Po ní brzy následovaly dvě nové benzinky 
společnosti Vacuum Oil v Dolní ulici. 
Využívání nových druhů energií na počátku mi-
nulého století nastartovalo všeobecný technický 
pokrok, který ovlivnil všechny sféry lidského života 
a nakonec vyústil v jev, jemuž dnes říkáme globa-
lizace. O co se svět zmenšil, o to násobně přibylo 
problémů. Tak jenom doufejme, že se s nimi lid-
stvo dokáže racionálně vypořádat bez různých 
ideologů a samozvaných spasitelů. 

 Miloš Tajovský

Jedna z dalších benzinových čerpacích stanic 
byla zřízena v Horní ulici pod bývalým hostincem 
U Karla IV.

Městská plynárna ve Svatovojtěšské ulici krátce po uvedení do provozu.
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Město dokončilo Dům dostupného  
bydlení, žadatelé musí splňovat  

stanovená kritéria
V obytné zóně Rozkoš dokončilo město výstav-
bu Domu dostupného bydlení. V třípodlažním 
objektu vzniklo čtrnáct malometrážních bytů 
s bezbariérovým přístupem a výtahem. Celko-
vé náklady na výstavbu činí zhruba 29 mil. Kč. 
Necelých 18 mil. Kč pokryla dotace ze Státní-
ho fondu podpory investic, která byla určena 
na výstavbu dvanácti sociálních bytů v tomto 
objektu. Ty obsadí nájemníci, u nichž bude 
rozhodovat výše příjmů a nevyhovující bytové 
podmínky. 
Bydlení je určeno např. pro lidi v nouzi, lidi 
v důchodovém věku nad 65 let, kteří žijí v ne-
vhodných podmínkách vzhledem k jejich zdra-
votnímu stavu či pro matky samoživitelky.
Sociální byty nebudou sloužit k dlouhodobé-
mu bydlení, nájemní smlouvy město uzavře 
pouze na dobu dvou let. Nájemné je stano-
veno v souladu s nařízením vlády, jeho výše 
bude činit 74 Kč/m2. Zbývající dva byty budou 
pronajímány v režimu standardního nájemní-
ho bydlení. 
Městský dům je součástí komplexu nově bu-
dovaných bytovek v této lokalitě. Třípodlažní 
objekt, který svou velikostí i vzhledem respek-
tuje okolní zástavbu, doplnily terénní úpravy, 
zpevněné plochy a parkovací stání. 
První nájemníci se do bytů nastěhují nejdéle 
do konce roku. 

Vy se ptáte, my odpovídáme
V jaké fázi je v současné době výstavba jiho-
východního obchvatu města, na který Kraj-
ský soud v Brně zrušil stavební povolení?
Od června 2022, kdy Odbor dopravy a sil-
ničního hospodářství Krajského úřadu Kraje 
Vysočina vydal rozhodnutí, kterým nařizuje 
provedení nezbytných úprav spočívajících 
v konzervaci rozestavěné stavby JV obchvatu 
Havlíčkova Brodu na sil. I/38, tedy staveb-

ních objektů  dotčených zrušeným stavebním 
povolením rozhodnutím Krajského soudu 
v Brně, se nic zásadního nezměnilo. Za prů-
běžné kontroly věcně příslušného stavebního 
úřadu realizuje zhotovitel na jednotlivých sta-
vebních objektech nezbytné úpravy v rozsahu 
specifikovaném v rozhodnutí tohoto orgánu. 
Na ostatních stavebních objektech, nedotče-
ných rozsudkem krajského soudu, probíhají 
stavební práce dle harmonogramu, pokud 
je to možné. V rámci těchto stavebních ob-
jektů plánujeme v průběhu října a listopadu 
uvést do provozu například přeložku silnice 
III/03810 a nový most na ní, který překlenuje 
hl. trasu obchvatu silnice I/38, přeložku úče-
lové komunikace Termesivy a přeložku silnice 
III/03811 a most na ní, který opět překlenuje 
hl. trasu obchvatu. 
 Jan Buček
 Ředitelství silnic a dálnic ČR

V Havlíčkově Brodě se veřejnosti  
otevřelo nové discgolfové hřiště 

Havlíčkův Brod má nové discgolfové hřiště 
s dvanácti jamkami. Pro tuto volnočasovou 
aktivitu vybrala radnice lokalitu v parku Bu-
doucnost mezi koupalištěm a plaveckým ba-
zénem. Hřiště je veřejnosti k dispozici neo-
mezeně a zdarma od poloviny září.
A co vlastně discgolf je? Jde o volnočasovou 
aktivitu,  kterou se může bavit kdokoli bez roz-
dílu věku. Hraje se podobně jako golf. Rozdíl 
je v tom, že místo golfovým míčkem se musíte 
z odpaliště trefit do jamky takzvaným létají-
cím talířem neboli fresbee diskem. A jamka 
v tomto případě vypadá jako ocelový koš s ře-
tězy, který slouží k zachycení létajícího talíře 

a jeho udržení v koši. V discgolfu jde o umístě-
ní disku do discgolfového koše na co nejmen-
ší počet hodů, přičemž maximální počet po-
volených hodů není na jednotlivých jamkách 
dán. Hráčům pomáhají informační cedule, na 
kterých je vyznačeno, jakým směrem a v jaké 
vzdálenosti je koš od výhoziště. Je tam také 
uvedeno, na jaký počet hodů by měla být jam-
ka ideálně zdolána (tzv. PAR).
Vzdálenosti od odpaliště k jamce jsou v par-
ku Budoucnost od 40 do 116 metrů a celková 
délka jamek je okolo 750 metrů. Všechny jam-
ky mají PAR 3. Znamená to, že by je hráč měl 
v ideálním případě zdolat třemi hody. Hřiště 
je přitom navrženo tak, aby se hráči museli 
potýkat s přírodními překážkami, jako jsou 
stromy či keře, a ukázali tak svoje schopnosti 
házet různými druhy hodů.
Havlíčkobrodská radnice chce v budoucnu na-
bídnout i možnost zapůjčení  disků.

 Stránku připravila Alena Doležalová

Fresky v kostele sv. Trojice procházejí v současné době rukama restaurátorů
Po první etapě restaurování fresek, která proběhla v loňském roce, odborníci pokračují 
v pracích i letos. Druhá část prací se dotkne především kopule kostela s malbou, která 
zobrazuje Nejsvětější Trojici na nebesích. Výjev doplňuje scéna s archandělem Michaelem 
a motiv zeměkoule. Všechny zásahy doprovází především snaha o co možná největší do-
chování historicky hodnotných prvků objektu, v tomto případě umělecko-řemeslné kva-
litní figurální výmalby barokního umělce Ignáce Pěšiny z Čechorodu. Na základě uzavřené 
smlouvy provádí všechny odborné činnosti kvalifikovaní restaurátoři. V letošním roce zís-
kalo město pro vlastníka památky, Římskokatolickou farnost v Havlíčkově Brodě, dotaci 
130 tis. Kč na pokračování prací, které restaurátoři dokončí nejdéle do začátku listopadu.
V loňském roce vyčlenilo město na restaurování fresek 350 tis. Kč z milionové výhry, kterou 
získalo za vítězství v soutěži o Historické město roku 2020. 
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Hotelová škola zprovoznila nadčasové gastrostudio
Koncem září uvedli slavnostně do provozu na Obchodní akademii 
a Hotelové škole v Havlíčkově Brodě nové gastrostudio. Škola usilo-
vala o vybudování moderní víceúčelové odborné učebny už od roku 
2016. Jedno z nejmodernějších školních gastronomických studií v Čes-
ké republice vzniklo přestavbou původního služebního bytu. 
„Nové gastrostudio bude škola využívat zejména pro odborné vzdě-
lávání v gastronomických oborech, žáci se díky němu naučí pracovat 
s nejnovějšími technologiemi, kterými je vybaveno. Kromě výuky bu-
dou v gastrostudiu probíhat odborné kurzy pro žáky gastronomických 
škol Kraje Vysočina pod vedením renomovaných kuchařů a také prak-
tické semináře pro učitele. Chceme, aby se nové studio stalo středis-
kem gastronomie v našem regionu, místem, kde budou probíhat se-
tkání zapálených gastronomů a kurzy pro širokou veřejnost,“ popsala 
Marie Mrázová z hotelové školy.
Dodavatelské firmy, které odvedly vynikající práci, předaly hotové dílo 
o prázdninách. Celkové výdaje činily zhruba 15,5 mil. Kč. Zřizovatel 
školy, kterým je Kraj Vysočina, zaplatil 10,2 mil. Kč, zbývající částku 
uhradila škola. 

Školáci budou zpracovávat příběhy našich sousedů
Žáci 8. a 9. ročníků všech pěti havlíčkobrodských základních škol se 
promění v novináře či publicisty a budou mapovat život zajímavých 
osobností našeho města v rámci projektu Příběhy našich sousedů. Jde 
o vzdělávací program společnosti Post Bellum z cyklu Paměť národa, 
který propojuje mediální výchovu s výukou moderních dějin a občan-
ským vzděláním.  Úkolem školáků bude najít místní pamětníky a pub-
licisticky zpracovat na kameru či diktafon jejich vzpomínky. Výsledkem 
práce bude rozhlasová, televizní či psaná reportáž, kterou na závěr 
týmy představí svým spolužákům, pamětníkům a dalším divákům při 
závěrečné slavnostní prezentaci. S novinářskými pracemi seznámíme 
i naše čtenáře.

Výsledky maturantů brodského gymnázia opět výborné
Ani letos maturanti brodského gymnázia u zkoušek z dospělosti neza-
váhali a svými výsledky se dostali vysoko nad celostátní průměr, v ma-
tematice dokonce patří k nejlepším v republice.
V rámci státní části maturitní zkoušky procházejí maturanti všech střed-
ních škol v České republice povinně didaktickým testem z českého ja-
zyka a dále si alternativně volí test z matematiky nebo cizího jazyka. 
Gymnazisté tradičně a logicky dosahují výrazně lepších výsledků než 
zástupci všech ostatních typů středních škol. Je však velmi potěšující, 
že maturanti z brodského gymnázia se ve všech třech částech zkoušky 
opět dostali nad průměr výsledků českých gymnázií. Konkrétně v di-
daktickém testu z českého jazyka předčili naši maturanti gymnaziální 
průměr o 1,8 %, v didaktickém testu z anglického jazyka o 2,4 % a v ma-
tematice dokonce o 12,6 %. Tento výrazný rozdíl v matematice se otiskl 
i do celkového republikového výsledku: naši maturanti dosáhli druhého 
nejlepšího průměrného percentilu v rámci celé ČR!
Výsledky celostátních maturit zveřejňuje MŠMT již od roku 2012. Za ce-
lých deset let tedy brodští maturanti absolvovali celkem třicet srovná-
vacích testů, z toho pouze v jediném z nich (2017 český jazyk) se dostali 
těsně pod gymnaziální průměr, ve všech ostatních případech byli vždy 
nad ním. Stejně tak je povzbudivé, že během posledních dvou let se 
v porovnání s předchozím obdobím výsledky našich maturantů zlepšily. 
Ukazují tak, že těžké, turbulentní období „pandemické“ výuky zvládlo 
brodské gymnázium dobře, a jsou  pozitivním příslibem do budoucna. 
Usilujeme o to, aby absolventi brodského gymnázia dokázali obstát 
při studiu na dobrých a prestižních vysokých školách a těší nás, že 
výsledky celostátní maturitní zkoušky už deset let ukazují, že jdeme 
správným směrem.
 Hynek Bouchal, ředitel školy

Děti se vrátily do školních lavic 1. září
Školy znovu otevřely své brány 1. září. Nejvíce se na nové spolužáky 
a paní učitelky tradičně těšily prvňáčci. Novopečené prvňáky i jejich 
rodiče přišli v každé škole přivítat i zástupci města. 
Do celkem jedenácti prvních tříd nastoupilo v Havlíčkově Brodě 270 no-
vých žáků. Přípravná třída na ZŠ Nuselská přivítala 19 dětí a ZŠ V Sadech 
10 dětí. V celém Kraji Vysočina zasedlo do prvních tříd 5650 dětí.
 
 Stránku připravila Alena Doležalová
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Na 32. Podzimním knižním veletrhu se těšte  
na Ostrov plný knih

Veletrh, který organizátoři naplánovali na pátek 15. a sobotu 16. října, 
se tradičně uskuteční v Kulturním domě Ostrov. Část doprovodných 
programů bude hostit Krajská knihovna Vysočiny, která je významným 
spolupořadatelem této oblíbené havlíčkobrodské akce. V pátek se ve-
letrh pro návštěvníky otevře od 10.00 do 19.00 hod. a v sobotu od 
9.00 do 17 hod. Slosovatelná vstupenka stojí 60 Kč a kromě neomeze-
ného počtu vstupů na veletrh s ní můžete navštívit i Muzeum Vysočiny 
a Galerii výtvarného umění.
„Ke dni uzávěrky máme přihlášeno 127 vystavovatelů. Na veletr-
hu nebudou chybět tradiční nakladatelství jako Host, Argo, Alba-
tros, Grada, Moba, Munipress, Šulc-Švarc, Volvox Globator, Druhé 
město, Portál, Dauphin, Olympia, Pavel Mervart, Meander. Objeví 
se  i řada nových nakladatelů, kteří na veletrhu v Havlíčkově Brodě bu-
dou poprvé: například nakladatelství temné fantastiky Carcosa, Gol-
den dog, vydávající české horory, Petr Hecht s knihou o Divadle Járy 
Cimrmana, Kazda, vydávající knihy o přírodě, nakladatelství romské 
literatury Kher, Pampeliškov s knihami příběhů, kontroverzní PelMel 
knihy či nakladatelství Pink Box, které přiváží filozofickou literaturu 
pro děti,“ přiblížila hlavní organizátorka veletrhu Markéta Hejkalová.
Doprovodný program je tentokrát o dost bohatší než obvykle, návštěv-
níci se mohou těšit na neuvěřitelných 121 pořadů. Oblíbená Alena 
Mornštajnová se představí nejen jako autorka, ale také zaštítí a zahájí 
autorský prodej pro Ukrajinu a pokřtí knihu Markéty Hejkalové Dům 
pod náměstím. Kateřina Tučková představí monumentální román Bílá 
Voda. Petra Dvořáková uvede a pokřtí nový román Zahrada. Irena 
Obermannová představí horkou novinku, román Přítelkyně, Miloš 
Urban bude besedovat o Továrně na maso, Ivan Kraus o knihách pl-
ných humoru, Jiří Žáček pokřtí knihu Nejmilejší pohádky s ilustrace-
mi Vlasty Baránkové, Michal Viewegh představí Děravé paměti, Ire-
na Dousková povídky Konec dobrý, nominované na Magnesii Literu, 
dlouholetý zpravodaj České televize na Ukrajině Miroslav Karas před-
staví knihu A odkud bych asi tak byl?
Ale zrovna tak se návštěvníci mohou těšit na dosud méně známé au-
tory a jejich velmi zajímavé knihy. Celý doprovodný program najdete 
stránkách www.hejkal.cz/veletrh/doprovodny-program/.
Motto letošního veletrhu zní Hledání normálního světa. Český PEN 
klub z iniciativy Aleny Mornštajnové a Lidmily Kábrtové a ve spolu-
práci s Krajskou knihovnou Vysočiny uspořádá na veletrhu autorský 
prodej pro Ukrajinu. Autoři věnovali výtisky svých knih a sami je bu-
dou prodávat za jednotnou cenu 200 Kč u stánku PEN klubu. „Výtě-
žek z autorského prodeje pošleme ukrajinskému PEN klubu, a ten je 
rozdělí spisovatelům z okupovaných území a těm, kteří se kvůli válce 
octli v nouzi,“ přiblížila Hejkalová a dodala, že Ukrajině bude věnován 
i stánek nakladatelství Větrné mlýny – najdete na něm nejen překlady 
ukrajinské literatury, ale i knihy v ukrajinštině.
Podrobné informace o veletrhu najdete na stránkách 
www.hejkal.cz/veletrh/.

Rozpálená sklářská pec ve Vlkovsku opět přilákala  
děti i dospělé

Letošní tavba v replice středověké sklářské pece proběhla již sedmým 
rokem i přes malé peripetie úspěšně. Ve čtvrtek museli hasiči pomáhat 
zachránit přístřešek nad pecí, který se zřejmě kvůli dlouhotrvajícímu 
suchu a neposlušné jiskře z pece náhle vzňal. Hasičům patří velký dík 
za jejich ohleduplnost, neboť pec zůstala v provozu i po jejich zásahu. 
Od pátka do neděle s námi sdíleli radost z krásy skleněné matérie ra-
kouští kolegové, kteří provozují repliku pece z římských dob v Elsarnu 
v Dolním Rakousku. Návštěvníci tak mohli vidět nejen skvělého mistra 
Františka Nováka z Dobronína, který vyráběl na místě repliky středově-
kých pohárů, ale i rakouské kolegy, kteří předvedli technologii výroby 
keltských skleněných náramků. V sobotu čekal na návštěvníky bohatý 
doprovodný program – „Plný břuch“ s ukázkou výroby středověkých 
jídel, stloukání másla, pražení placek a mletí na replice středověkého 
mlýnku, ukázka zpracování vlny, výroba šindelů a práce na hrnčířském 
kruhu. Muzeum Vysočiny Havlíčkův Brod a skláři se těší již na příští 
rok, že se spolu s vámi sejdou opět ve Vlkovsku.
 Alena Jindrová
 Muzeum Vysočiny Havlíčkův Brod

Charitativní Bazárek vynesl na 40 tisíc Kč. Peníze pomohou 
vážně nemocnému Míšovi s nákupem speciálních pomůcek

Při jedenáctém ročníku charitativního Bazárku se podařilo vybrat 
částku 40 134 Kč, kterou rodina ročního Míši použije na pořízení spe-
ciálních pomůcek. Patronem letošní akce se stal muzikálový zpěvák, 
rodák z Havlíčkova Brodu, Radek Novotný. 
Míša je vážně nemocný, je napojený na kyslík a musí být pod neustá-
lým dohledem lékařů. Vybraná částka půjde mimo jiné na koupi speci-
álního rehabilitačního kočárku, do kterého se vejde kyslíková bomba. 
Charitativní Bazárek pravidelně organizuje Mateřské centrum Zvone-
ček, který funguje při Oblastní charitě Havlíčkův Brod. 

 Stránku připravila Alena Doležalová
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Kalamajka v Galské vesnici
Snad nikde neutíká čas rychleji než v kolektivu dětí. V polovině srpna 
se 23 dětí z folklorního souboru Kalamajka z Havlíčkova Brodu pře-
neslo do Galské vesničky a po boku Asterixe, Obelixe a Cézara týden 
soutěžily ve sportovních i logických hrách, stihly vyrobit vory, které 
opravdu pluly nebo postavit pyramidy z papírových krabic. Věkové 
rozpětí dětí je vždy poměrně široké, ale nikdo nebyl mimo hru a zapo-
jili se vždy s velkým nasazením úplně všichni. Po náročných denních 
programech, které začínaly už v 7:00 hodin budíčkem a rozcvičkou, 
ještě našly starší dětí zbytky své fyzické kapacity a po večerech tréno-
valy tance ze svých tanečních pásem. Nechyběl ani tradiční táborák, 
opékání špekáčků a zpěv za doprovodu osmi kytar. 
Poslední večer došlo na rozdávání slušivých bílých triček s logem le-
tošního soustředění, ráno jsme rozdali Pamětní listy, udělali závěreč-
nou společnou fotku a dvanáctý ročník soustředění definitivně utekl. 
Vše se vydařilo díky spolupráci všech dětských účastníků i dospěláků, 
kteří s kalamajkovými dětmi tráví čas vždy rádi. Poděkování patří také 
všem maminkám za opět skvělý buchtový proviant, kterým nás vyba-
vily a celému personálu Ubytovny u Pípalů v Červené Řečici, kde se 
nám bezvadně věnovali.
 Lenka Žáková, Kalamajka Havlíčkův Brod

Brodský Jasoň zazpívá se spišským Chorus Iglovia
Říjnovou návštěvu pěveckého sboru Chorus Iglovia ze Spišské Nové 
Vsi lze snadno chápat jako zaběhlou rutinu rozsáhlých styků mezi part-
nerskými městy, pro oba naše sbory je však něčím mnohem osobněj-
ším. Koncert 22. října bude zajímavou přehlídkou toho, jak se Spišiaci 
i Jasoň vyrovnali se dvěma lety covidového nezpívání. Společná vy-
stoupení mají vždycky trochu jinou atmosféru a vždycky nabízejí něja-
ké to překvapení i srovnání. O to více stojí za návštěvu.
Přátelství mezi brodskými a spišskými zpěváky vzniklo velmi rychle po 
podpisu partnerské smlouvy mezi našimi městy v roce 1995 a nalez-
lo svůj rytmus v pravidelných setkáních. Těch se od roku 1998 usku-
tečnilo dvanáct, letošní návštěva Slováků bude setkáním třináctým. 
Za čtvrt století se vyměnila spousta zpěváků, dirigenti a na slovenské 
straně dokonce i partnerský sbor, protože původní Spišský učitelský, 
bohužel, v roce 2003 ukončil činnost. Co zůstalo a co zaručuje, že se 
potkáváme a chceme se potkávat i nadále, je společný koníček a nad 
ním a při něm vzniklé osobní vztahy. My se prostě netěšíme jenom 
na to, že si zazpíváme, ale že se potkáme a popovídáme si s lidmi, se 

kterými nás osobně pojí spousta hezkých věcí a zážitků. A nové tváře? 
Ty snadno vezmeme do party!
Co dodat? Říká se, že věkový rozdíl mezi partnery představuje riziko. 
Mezi Jasoněm (*1859) a Chorem Iglovia (*1988) je věkový rozdíl té-
měř sto třicet let a vůbec nám to nevadí.
Chorus Iglovia: www.chorusiglovia.sk
Jasoň: www.jasonhb.cz

Poradny Centra pro zdravotně postižené Kraje Vysočina  
jsou s vámi již 20 let

Centrum pro zdravotně postižené Kraje Vysočina, o.p.s. vzniklo v roce 
2002, kdy navázalo na činnost Sdružení zdravotně postiženích ČR 
a předchozího Svazu invalidů. 
Se svými pěti poradnami zajišťuje v Kraji Vysočina dostupnou síť kon-
taktních a poradenských míst pro osoby se zdravotním postižením, 
seniory a jejich blízké. Kanceláře CZP sídlí v těchto městech: Jihlava, 
Havlíčkův Brod, Třebíč, Pelhřimov a Žďár nad Sázavou.
Jedná se o registrovanou sociální službu, poskytující odborné sociální 
poradenství, kde jedním z principů je bezplatnost, a tím umožněná 
široká dostupnost pro velkou škálu klientů.
Poradenství je poskytováno ambulantní formou nebo po domluvě pří-
mo v terénu v místě bydliště klienta.
Činnost organizace se během let průběžně měnila a vyvíjela nejen 
podle potřeb cílové skupiny, ale také podle platných legislativních no-
rem. S účinností zákona č.108/2006 Sb. O sociálních službách, muselo 
organizování četných volnočasových a zájmových aktivit (např. pobyty 
u moře, organizace zájezdů do divadla, atd.) ustoupit čistě poraden-
ské práci. 
V současné době pracovníci poradny pomáhají klientům v jejich obtížné 
životní situaci způsobené zdravotním nebo i věkovým omezením. Po-
máhají zorientovat se v systému sociální a domácí péče, na jaké dáv-
ky a výhody mají klienti nárok, jaké existují pomocné organizace nebo 
vhodné pomůcky podporující soběstačnost, samostatnost apod. Jed-
ním z hlavních cílů je přispívat k nezávislosti a soběstačnosti klientů.
Ke komplexnosti poskytovaných služeb patří i půjčovna kompenzač-
ních pomůcek a spolupráce s dalšími subjekty a v neposlední řadě 
také distribuce Euroklíče potřebným spoluobčanům.
Za 20 let se vystřídala v čele státu řada vlád, které přinášely různé 
strategie péče o potřebné a různé pohledy na způsob financování 
podporujících subjektů. Základní potřeby zdravotně postižených osob, 
seniorů a jejich blízkých však zůstávají stále stejné. Naši klienti budou 
stále vyhledávat někoho, kdo bude mít čas naslouchat jejich problé-
mům a podpoří je v nalezení vhodné cesty, jak obtížnou životní situa-
ci řešit. Vždy budou vděční za profesionální lidskost, důstojné přijetí, 
vstřícnost i ochotu pomoci. A toto vše poradny Centra pro zdravotně 
postižené Kraje Vysočina za dobu své existence nabídly již několika 
tisícům klientů a pokud situace dovolí, budou nabízet i dál. 
Kvalitu i kvantitu poskytovaných služeb můžeme zajišťovat jen díky 
finanční podpoře Kraje Vysočina, spádových měst, obcí a sponzorů. 
Vážíme si také jakékoli nefinanční pomoci a spolupráce jiných subjek-
tů a osob, kterým není život lidí s postižením a seniorů lhostejný. Dě-
kujeme. Jsme tu s Vámi. Jsme tu pro Vás.
Centrum pro zdravotně postižené Kraje Vysočina, o.p.s., 
kancelář Havlíčkův Brod,
tel. 569 427 614, 770 636 873
e-mail: czphbrod@volny.cz
 Ilona Venzhőferová
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Proč je důležité třídit dosloužilé elektro?
Třídění odpadů je pro většinu z nás už téměř běžná věc. Víme, kam 
vhodit odpadní papír, plasty i sklo. Přesto ale někteří dosloužilé drob-
né elektrospotřebiče vyhazují do popelnice ke směsnému komunální-
mu odpadu, který pak skončí na skládce odpadů. Spotřebiče přitom 
obsahují nebezpečné látky jako například rtuť, olovo nebo kadmium. 
Ty se na skládce uvolňují do půdy, vody a ovzduší a poškozují tím život-
ní prostředí. Drobné elektro patří do červených kontejnerů, do sběr-
ného dvora nebo do prodejen elektro. Jejich odběr je bezplatný. Od-
tud pak putují přímo do recyklační linky, kde se z nich pomocí různých 
separací získávají původní suroviny a materiály ke znovuvyužití.
Kde jsou ve městě umístěny červené kontejnery, zjistíte rychle na 
webu www.cervenekontejnery.cz.
Věděli jste, že:

Nejčastěji do červených kontejnerů vyhazujeme varné konvice?• 
V uplynulém roce lidé ve třech čtvrtinách případů vhazovali do • 
červených kontejnerů elektro vyrobené před rokem 2005?
Češi za loňský rok vyhodili v průměru na osobu 1,89 kg elektra? • 
V porovnání s ostatními zeměmi ale nejsme žádní rekordmani. 
Například v Norsku činí roční zpětný odběr elektrozařízení až 30 kg 
na osobu.
Češi používají jeden mobilní telefon v průměru 12–18 měsíců?• 
Elektronická hračka je nejčastěji vyhazovaným elektrozařízením • 
do směsného odpadu a má také největší spotřebu baterií? Tomu 
odpovídá fakt, že v domácnostech patří k nejkupovanějším zaříze-
ním. Nejméně polovina Čechů koupí elektronickou hračku jednou 
za rok.
Zpětným odběrem jedné televize se sníží produkce skleníkových • 
plynů, protože není vyprodukováno 44 kilogramů CO2? Stejné 
množství CO2 vyprodukuje automobil, který ujede vzdálenost mezi 
Prahou a Ostravou.

A co patří do červených kontejnerů?
mobilní telefony, vysílačky, navigace• 
přehrávače mp3, discmany, rádia• 
notebooky, klávesnice, myši• 
baterie a nabíječky• 
kalkulačky, budíky• 
elektronické hračky, auta na vysílačku, roboti• 
menší kuchyňské spotřebiče (šlehače, toustovače, mixéry, drtiče • 
ledu, rychlovarné konvice, kávovary aj.)
fény a kulmy, elektrické kartáčky, holicí strojky• 
žehličky, ruční vysavače• 
nářadí (aku šroubováky, elektrické vrtačky, brusky, řezačky)• 
další elektrospotřebiče do velikosti 40 × 50 centimetrů• 

Do kontejnerů nevhazujte zářivky a výbojky, monitory a televize, pro-
tože dojde k jejich rozbití a nekontrolovanému úniku toxických látek.
 Připravil odbor ŽP

Pozor na lepové pásy! Hubí ptáky i vzácné netopýry 
Přišel začátek podzimu a s ním vhodné období na instalaci tzv. lepo-
vých pásů, které mají zachytit hmyz žijící na okrasných a ovocných 
stromech. Oboustranná lepicí páska se však často stává osudná i pěv-
cům nebo netopýrům. Čím dál častěji se pracovníci Záchranné stanice 
Pavlov s těmito případy setkávají. 
„Lepové pásy proti škůdcům instalované na ovocných stromech před-
stavují vážný problémem pro menší pěvce. Pěnice, rehky, ale také 
pěnkavy a sýkory, které loví potravu pro svá mláďata, může lákat dob-
ře viditelný hmyz přilepený na pásce, ve snaze ulovit ho se však sami 
přilepí,“ vysvětluje Petra Hulvová ze záchranné stanice Pavlov s tím, že 
pěvci nemají šanci se z pasti sami dostat a ani v případě lidské pomo-
ci nemají vyhráno. „Křídla jim totiž zůstávají slepená, a proto nejsou 
schopni letu. Často jim navíc chybí větší množství velkých per – letek, 
která nezbytně potřebují,“ doplňuje Petra Hulvová.

Na pásy se chytají i netopýři
S podobným problémem se potýkají také netopýři, zejména druhy lo-
vící drobný hmyz v okolí stromů, jako je například netopýr ušatý nebo 
netopýr dlouhouchý. Lákadlo snadné kořisti je zavede přímo do le-
pové pasti. Jemná netopýří křídla jsou zpravidla po noci strávené na 
lepu polámaná. „Pokud se člověk snaží netopýra z pevného lepidla 
vyprostit, vznikají v létajících blánách díry, které zpravidla nikdy ne-
srostou. Polepený netopýr není schopen letu a ani v záchranné stanici 
nemá mnoho šancí se plně zotavit,“ přibližuje smutnou realitu Petra 
Hulvová.
Pracovníci záchranné stanice přitom čím dál častěji řeší případy, kdy 
nešťastní lidé volají, že se na lep chytil pěvec nebo právě netopýr. 
Zpravidla pak sami naštvaně strhávají tyto pasti ze stromů s tím, že 
ublížit pěvci nebo netopýrovi rozhodně nechtěli. Návod k použití le-
pových pásů přitom podobná rizika vůbec nezmiňuje.
Zahrada je ekosystém, do kterého se vyplatí zasahovat pouze s mírou. 
Množství chemických a ochranných prostředků spíše škodí a hubí i ty, 
kteří si to nezaslouží. Pokud dáme přírodě příležitost, často se i s pře-
množeným škůdcem vypořádá sama, například se ve větší míře objeví 
hmyzí predátoři. Zahrady tak mohou být oázou biodiverzity hostící 
motýly, různé druhy včel, pestřenky, zlatoočky a brouky, kteří jinak 
obtížně hledají místo ve využívané zemědělské krajině.
Více informací: 
Petra Hulvová, tel. 777 974 848,
Ing. Zbyšek Karafiát, Ph.D., ředitel záchranné Stanice Pavlov
e-mail: zachranazvirat@stanicepavlov.cz, tel. 734 309 798
www.stanicepavlov.cz
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Sport

HB Ostrov mezi dvanácti nejlepšími  
týmy Evropy

Stolní tenisté HB Ostrov Havlíčkův Brod mají za sebou 
výtečný start do nové sezony. Úřadující čeští šampióni 
zvládli turnaj 1. fáze Ligy mistrů, který pořádali v do-
mácím prostředí havlíčkobrodského Kulturního domu 
Ostrov. Už po dvou kolech, po výhrách nad španělským 
ASISA Borges Vall 3:0 a italskou Messinou 3:2 bylo jasné, 
že jim postup ze skupiny A do druhé fáze ligy mistrů ne-
uteče. Nic na tom nezměnila ani těsná porážka v závě-
rečném utkání s portugalským Juncalem 2:3. HB Ostrov 
vyhrál svou skupinu a postoupil mezi dvanáct nejlepších 
klubů v Evropě.
O historický úspěch havlíčkobrodských stolních tenistů 
na mezinárodní scéně se pod vedením trenéra Dmit-
rije Prokopcova zasloužili Pavel Širuček, Tomáš Tregler 
a Michal Obešlo, v závěrečném utkání skupiny se pre-
miérově v dresu HB Ostrov představil dvacetiletý Tomáš 
Martinko.
Pro stolní tenisty HB Ostrov to je už třetí start v prestižní 
Lize mistrů. Zatímco v sezonách 2014/2015 a 2015/2016 
skončili hned v 1. kole, letos mají před sebou další starty 
v evropských pohárových soutěžích. Ve 2. fázi Ligy mis-
trů se svěřenci trenéra Dmitrije Prokopova mohou těšit 
na špičkové evropské týmy, jakými jsou například bun-
desligové celky Borussia Düsseldorf, 1.FC Saarbrücken 
nebo francouzský GV Hennebont.

Běžci z Brodu přivezli medaile  
z MS v běhu do vrchu

O prvním zářijovém víkendu se v Irském pohoří  
Comeragh Mountains konalo mistrovství Světa v běhu 
do vrchu (styl nahoru-dolů). Start byl v městečku Clon-
mel a cíl na blízkém kopečku u kapličky. Pro kategorie do 
50 let byla připravena trať dlouhá 10,5 km s převýšením 
635 m nahoru a 345 m dolů.
Závody měly neuvěřitelnou konkurenci – celkem zde 
startovalo 794 závodníků z 27 států (včetně např. Japon-
ska, Austrálie, Nového Zélandu, Jihoafrické republiky…), 
Českou republiku reprezentovalo 13 odvážných (tři ženy 
a deset mužů).
Na start se postavili i tři závodníci z TJ Jiskra Havlíčkův 
Brod, kteří domů přivezli bronzovou medaili v týmové 
soutěži M45 (Brychta, Marek, Kellner). V individuál-
ním pořadí se brodští závodníci umístili 14. Jiří Brychta, 
17. Jiří Marek a 58. Dušan Čurda.
„Trasa vedla krásnou irskou pahorkatinou po cestách 
a loukách, jeden úsek v lese po kozích stezkách, prostě 
každý si našel úsek dle svého gusta. Nadšeni jsme byli 
z keřů rododendronů a pasoucích se oveček. Jedničku 

s hvězdičkou zaslouží irští organizátoři. Celé MS probíha-
lo v úžasné atmosféře od registrace, značení trasy, fandí-
cích diváků na trase až po vyhlášení výsledků,“ shodují 
se brodští účastníci závodu.

Adam Hromádko ve světové špičce
Právě probíhající sezóna travních lyžařů je pro Adama 
Hromádka z HB SKI TEAMu asi tou vůbec nejúspěšněj-
ší. Adamovi jenom o pouhých 16 setin sekundy utekly 
stupně vítězů na FIS slalomu v rakouském Schwarzenba-
chu. Další skvělý výsledek zaznamenal ve slalomu světo-
vého poháru v íránském Dizinu, kde obsadil ve slalomu 
speciál osmé místo a poprvé pronikl do světové TOP 10. 
Uvidíme, jak Adamovi vyjde závěr této skvělé sezóny.

Zápasníci sbírali medaile po celé Evropě
Na konci srpna se v Srbsku konal Memoriál Darko Niša-
viče, kterého se v konkurenci 178 zápasníků z osmi zemí 
zúčastnila i brodská výprava pod vedením trenérů Zdeň-
ka Švece a Radka Satrapy. Osmičlenná výprava vybojo-
vala 5 medailí – tři bronzové a dvě zlaté. 
Na začátku září pak brodští zápasníci pod vedením tre-
néra Radka Satrapy vyrazili na turnaj mládeže O pohár 
starosty obce Trhová Hradská na Slovensku. V silné me-
zinárodní konkurenci 242 závodníků z 11 států vybojova-
la brodská výprava čtyři bronzové, dvě stříbrné a jednu 
zlatou medaili. 
Sportovní oddíl Teplice pořádal 11. ročník Memoriál 
Františka Kubici v zápase řecko římském. Turnaje se 
účastnili i nejmladší zápasníci havlíčkobrodského od-
dílu, kteří dohromady vybojovali úctyhodných 18 me-
dailí. V pořadí družstev obsadila havlíčkobrodská Jiskra 
první místo. 

Slovan zatím s jedinou výhrou
FC Slovan Havlíčkův Brod se v aktuálním soutěžním roč-
níku Divize D poprvé představil na domácím trávníku ve 
třetím kole, kdy remizoval se Sokolem Lanžhot 2:2. Další 
víkend si brodští fotbalisté z Humpolce přivezli prohru 
0:2 a z vítězství se neradovali ani v domácím souboji 
s Jihlavou B, které podlehli vysoko 2:6. V šestém kole si 
tak připsali alespoň bod za bezbrankovou remízu v Bys-
třici nad Pernštejnem. Po šesti odehraných zápasech 
měl Slovan na kontě 5 bodů a patřila mu jedenáctá příč-
ka divizní tabulky. 

FIT STUDIO 21 připravené  
na podzimní závody

V srpnu vyvrcholila příprava závodních týmů FIT STUDIA 
21. Letní přípravu za sebou mají týmy gymnastického 
aerobiku i závodních týmy zumby. Všechny týmy chtě-
jí navázat na úspěšnou jarní sezonu a potvrdit tak své 
úspěchy. Od září se také rozjíždějí dětské kroužky, při-
čemž celé září probíhají náborové hodiny, kdy mohou 
děti navštívit jakýkoliv aktuálně vypsaný kroužek zcela 
zdarma. „Letos jsme pro velký zájem otevřeli dětský 
kroužek zumby od 5 do 9 let. Dále se mohou děti za-
psat do kroužku dětské jógy, starší zumby od 9 a více let, 
přípravky gymnastického aerobiku od 5 do 8 let či na-
příklad gymnastické přípravky“, sdělil Marek Šotola. Více 
informací k dětským kroužkům je dostupných na face-
bookových i instagramových stránkách FIT STUDIA 21 
nebo přímo v klubu. 

Malí házenkáři se zúčastnili turnaje 
v Horkách nad Moravou

Poslední sropnový víkend se minižáci a mladší žačky zú-
častnili turnaje v Horkách nad Moravou. Přípravný turnaj 
se uskutečnil na venkovních hřištích za proměnlivého 
počasí. Do všech zápasů šli malí házenkáři s nadšením 
a s odhodláním zvítězit. Ne vždy se to povedlo, ale i pro-
hru brali jako cennou zkušenost. Nejlepšími hráči za tým 
v kategorii minižactva byla vyhlášena Barbora Bečková 
a v kategorii mladšího žactva Daniel Ďásek.
Přestože se ve výsledkové tabulce oba týmy umístily až 
v druhé polovině, tak na hřišti i v zázemí panovala skvělá 
nálada. Děti mají na co vzpomínat. Celkově se jako tým 
skvěle stmelily a trenéři zjistili, na čem je třeba zapraco-
vat a co zlepšit.

Michal Prášek třetí v Chorvatsku  
i Dymokurech

Havlíčkobrodský motocyklový závodník Michal Prášek 
startoval na konci srpna na chorvatském okruhu Grob-
nik v nejsilnější třídě Superbike. V kvalifikaci zajel nej-
rychlejší čas, a tak do závodu startoval z pole position. 
„Po startu do prvního závodu jsem byl v první zatáčce 
snad osmý, pak už jsem naháněl trojici přede mnou. Tře-
tího soupeře jsem předjel asi v polovině závodu a hnal 
se za dukatkami přede mnou. Jakékoliv stažení v tech-
nických pasážích mi však bylo rychle vráceno na rovin-
kách,“ popisuje Prášek, který nakonec dojel třetí. Druhý 
závod odstartoval za sucha, ale v průběhu začalo pršet, 
a tak se jelo hodně opatrně. I Michal Prášek jel na jistotu 
a dojel třetí.
O prvním zářijovém víkendu pak nechyběl na přírodním 
okruhu v Dymokurech, kde se opět představil v nejsil-
nější třídě Superbike v barvách týmu Roháč & Fejta mo-
toracing. Do závodu startoval ze druhého místa a hned 
po startu se propadl na šestou pozici. „Během závodu 
jsem měl dvě velké krize, kdy v nejrychlejším místě okru-
hu, kde se jede do pravé zatáčky přes 250 km/h, mi při 
podřazení padl falešný neutrál a já se řítil proti bariérám 
s totálně neřiditelnou motorkou. Nějakým štěstím jsem 
to ustál a zkusil jsem nadále tahat. Nakonec jsem závod 
dokončil na 3. místě,“ popisuje dramatický závod havlíč-
kobrodský jezdec.
Na konci září jel Michal Prášek závěrečný závod sezóny 
na domácím okruhu v Brně. Havlíčkobrodský závodník 
měl stále teoretickou šanci vyhrát šampionát Alpe Ad-
ria ve třídě Superbike (závod se jel po uzávěrce tohoto 
vydání).

  Stránku připravil Ondřej Rázl
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Eva Vyoralová

Pedagožka a politička Eva Vyoralová oslavila v červenci své osmdesá-
té narozeniny. Podle svých slov je srdcař; více než dvě desítky let byla 
havlíčkobrodskou zastupitelkou a tuto roli vnímá jako své poslání, 
stejně jako svou původní profesi učitelky.
Narodila se ve slovenských Michalovcích, podstatnou část svého živo-
ta však prožila na Vysočině. Studovala na pedagogické škole v Banské 
Bystrici a později na Pedagogickém institutu v Martině. Rozhodnutí 
studovat právě tento obor bylo přirozené, protože učitelkou byla i její 
maminka. „Přišlo mi to úplně samozřejmé, odmala jsem si neumě-
la představit nic jiného než to, že budu učit,“ říká, „mám to zkrátka 
v krvi.“
Po setkání se svým manželem se přestěhovala do Čech, v Havlíčkově 
Brodě společně žijí od roku 1965. Paní Vyoralová nejprve učila na zá-
kladní škole ve Šlapanově; vzpomíná třeba na to, jak v pokročilém tě-
hotenství učila žáky skákat přes kozu, ačkoliv její doménou byla vždy 
zejména chemie a biologie, tedy aprobace, které dálkově studovala na 
Pedagogickém institutu. K přírodním vědám měla vždy blízko, na rozdíl 
od tělocviku, na který s úsměvem a určitou shovívavostí vzpomíná.
Jejím dalším působištěm se stala základní škola v Pohledu. Po narození 
obou dcer se ale poslední a nejvýznamnější zastávkou pedagožky stala 
základní škola na Rubešově náměstí v Havlíčkově Brodě. Zde se popr-
vé stala třídní učitelkou žáků na prvním stupni – jak na Slovensku, tak 
v Pohledu a ve Šlapanově vyučovala starší žáky a přiznává, že ze změny 
měla strach: „Doma máme doteď loutkové divadlo s Kašpárkem – na-
padla mě tehdy spásná myšlenka mluvit na děti jako Kašpárek, a když 
se i po těch letech sejdeme, říkají mi, že na to nikdy nezapomenou,“ 
popisuje, jak se jí podařilo se se změnou popasovat. O svých žácích 
hovoří ráda a během našeho rozhovoru svou bývalou učitelku dokonce 
zdraví dva nebo tři lidé. „Nikdy jsem neměla vynikající třídy, vždycky 
jsem měla charakterní třídy,“ komentuje to Eva Vyoralová s tím, že je 
s nimi dodnes v kontaktu. Dodává, že její vnučka Markéta nyní pokra-
čuje již čtvrtou generaci v rodinné učitelské tradic.
Se začátkem devadesátých letech se rozhodla kandidovat do havlíč-
kobrodského zastupitelstva. „Ačkoliv jsem byla politikou nepolíbená, 
stala jsem se zastupitelkou – v prvním volebním období 1990–1994 
za KSČM, v letech 1994–1998 za SDL, a po rozpadu této strany mě 
oslovila sociální demokracie.“ 
V roce 2002 vzniklo hnutí Ženy za Brod. Na otázku, kde a proč iniciati-
va vznikla, odpovídá: „Měly jsme pocit, že naše znalosti a zkušenosti 
nebyly dostatečně využívány, na kandidátkách jsme byly vždy až vza-
du. Chtěly jsme něco čistě ženského, a mě napadl název Ženy za Brod 
– existují Broďáci, tak proč by nemohly existovat i Ženy za Brod?“ 
Lídrem kandidátky se stala Ivana Štrossová, tehdejší ředitelka Krajské 
knihovny Vysočiny, která se následně stala místostarostkou v oblasti 
kultury a sociální péče. Ve volebním období 2002–2006 se do zastu-
pitelstva dostala i Eva Vyoralová; zastupitelkou tedy byla nepřetržitě 
po čtyři volební období v letech 1990–2006. Následujících osm let ale 
strávila opět aktivně; stala se členkou Sboru pro občanské záležitosti, 
jehož prostřednictvím organizovala slavnostní vítání občánků, které-

mu se věnuje doteď. „Potěší vás, když někdo přijde a řekne, že zrovna 
vás si vybrali pro svůj obřad,“ říká. „Často to bývají moji bývalí žáci.“ 
Další významnou součástí jejího profesního života byla i funkce ve 
finančním, kulturním a školském výboru. V letech 2014–2018 opět 
v komunální politice zastupovala Ženy za Brod, které se staly hnutím, 
později vznikla koalice s hnutím ANO. 
Ve svých osmdesáti letech se nicméně role zastupitelky vzdala a rozhod-
la se kandidátku opustit nadobro: „Člověk má vědět, kdy skončit. Z pro-
blémů města jsem ale nevypadla, vždy jsem je prostřednictvím všech 
svých aktivit sledovala,“ říká. Ženy za Brod podporuje i nadále, ačkoliv 
více zpovzdálí; spravuje například oficiální facebookový účet hnutí. 
Kromě toho se Eva Vyoralová věnuje podpoře místních spolků, má 
blízko zejména k folklóru. „Myslím, že je zapotřebí zachovávat naše 
tradice,“ komentuje svoji dlouholetou zálibu ve folkloru, „bohužel 
náš region tomu není moc nakloněn,“ dodává. 
Po svých nedávných narozeninách bilancuje dlouhá léta v zastupitel-
stvu a svou pedagogickou dráhu: „Učitelkou jsem byla ráda, i když 
dnes bych už nejspíš učit nechtěla,“ přiznává. „Na zastupitelstvu jsem 
vždy hájila zájmy lidí, protože jsem je poslouchala a věděla, co chtějí. 
Většinou jsem s nimi souzněla a nikdy jsem nevyznávala názory jen 
proto, že bych ze zásady politické příslušnosti měla,“ říká. „Potom, 
co v zastupitelstvu začaly vznikat koalice a opozice, jsem byla vždy 
v opozici. Vždy jsem ale řekla to, co jsem si myslela, a držela se zdra-
vého rozumu.“
Eva Vyoralová plánuje sledovat havlíčkobrodská témata i nadá-
le; „pletací babička ani prababička ze mě určitě nebude,“ uzavírá, 
„k tomu jsem sklony nikdy neměla.“
 Veronika Plíhalová

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.
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Slovo zastupitele
Vážení přátelé, občané Brodu a přilehlých ob-
cí,milí Broďáci,
kolotoč času se rychle otáčí a my, Broďáci- 
sdružení nezávislých kandidátů, jsme dostali 
možnost oslovit Vás ve sloupku „Slovo zastu-
pitele.“ Tentokráte se ujímám možnosti já, 
a tak mi dovolte několik postřehů, o které se 
chci s Vámi podělit. 
Jsem ředitelkou základní školy,a tak jistě 
správně předpokládáte, že se nebudu pouštět 
do velkých politických debat, ale soustředím 
se na oblast, která je mi blízká. Tou je školství. 
Začali jsme nový školní rok a všichni zainte-
resovaní se těšíme, že snad proběhne v klidu 
a nečekají nás nemilá překvapení. Na jaře do 
našich škol přišli k zápisu předškoláci a dnes 
už považují svou vybranou školu za druhý do-
mov. S novými prvňáčky škola vždy popadne 
druhý dech a je to tu jako v mraveništi. Ale 
to mraveniště žije i během prázdnin, protože 
to je právě ten čas, kdy ve všech školských 
zařízeních probíhají úpravy, opravy a rekon-
strukce. Ani my jsme letošní léto nezaháleli 
a připravili jsme na každé z brodských škol 
něco nového. V naší krásné školní budově, již 
sice stařičké na dnešní poměry, ale o to kou-
zelnější, kde školní chodby, zábradlí i učebny 
vyprávějí mnoho příběhů prvorepublikových 

gymnazistů a žáků, kteří zde prožívali první 
lásky, úspěchy a někdy i malé prohry, jsme 
zrekonstuovali sociální zařízení. Jsem spoko-
jená, že škola žije svým životem a úkoly, které 
jsem si kdysi předsevzala, se daří plnit. 
Naše školní lavice částečně zaplnily i děti 
z Ukrajiny. Musím konstatovat, že přes veške-
ré obavy probíhá jejich začlenění bezproblé-
mově. Děti jsou děti a je nepodstatné, jakým 
jazykem mluví. O jednom bolavém místě ale 
vím. U nás ve škole je to nedostatek prostor. 
Proto mě mrzí, že budova bývalé obchodní 
akademie by do budoucna neměla sloužit 
vzdělávání, ale jinému účelu. Vím, že rozhod-
nutí, komu připadne, není zcela jednoduché, 
ale přeci jen se domnívám, že škola patří  
školám. 
A nyní trochu obecněji. Je mnoho věcí, které 
lze kritizovat, ale také mnoho těch, které lze 
pochválit. Snažím se vidět vždy to pozitivní. 
Všichni bychom měli začít u sebe. Jsou i malič-
kosti, které mohou zpříjemnit život. Třeba jen 
úsměv, vlídnost, pochopení a pomoc druhým. 
I toto nás činí bohatšími. Přeji Vám všem krás-
ný a slunný podzim a hlavně zdraví a úsměv 
na tváři. 
 Veronika Prchalová
 Broďáci

Policisté řeší denně internetové podvody
„Zpětný podvod“ aneb Jak na Internetu prodávat  

za 100 Kč a přijít o 200 000 Kč
Policisté Krajského ředitelství policie kraje Vysočina řeší denně i něko-
lik internetových podvodů. K těmto případům by ale nemuselo vůbec 
docházet, kdyby lidé byli opatrní a dodržovali několik jednoduchých 
zásad. Kybernetická kriminalita tvoří v současné době více než třináct 
procent z celkové kriminality, ke které dochází v Kraji Vysočina. V rám-
ci celé České republiky je to zhruba 9,5 % z celkové kriminality, kdy 
znepokojující je však stálý nárůst tohoto poměru.
V poslední době se v internetovém obchodě objevuje zcela nový fe-
nomén. Jde o podvody, které postihují lidi, jež prodávají různé zboží 
na bazarových portálech, nejčastěji Vinted nebo Bazoš a podobně. Jak 
je to možné? Může za to nástroj, který se odborně nazývá „sociální 
inženýrství“, přiléhavější je ale hovorové slovo „ukecání“. Principem 
celého jednání ze strany pachatele je za pomoci pestré komunikace 
ukolébat oběť – prodávajícího, a ten v dobré víře předá kupujícímu 
(pachateli) údaje potřebné k provedení platby platební kartou, a to 
včetně přeposlání autorizačního kódu, nebo mu sdělí přístupové úda-
je ke svému elektronickému bankovnictví, opět včetně autorizačního 
kódu přístupu a potvrzujících kódů plateb.
„Prodávající na Vinted, Bazoš… vystaví zboží. Pokud uvede telefonní 
číslo, ozve se mu kupující přímo na telefonu, pokud ne, snaží se pa-
chatel komunikovat na platformě bazarového portálu a vylákat tele-
fonní číslo nebo e-mail. Kolikrát to schválně neběží rychle. Poté proje-
ví zájem o zboží a uvede, že pošle odkaz (proto telefonní číslo, e-mail) 
na platební bránu kam on (kupující/pachatel) složí peníze a ty přijdou 
rovnou na účet prodávajícího, nebo variantně na přepravní společ-
nost, která kromě platby zajistí i přepravu zboží. Již v tomto okamžiku 
pozor! Například Vinted ve svých pravidlech důrazně upozorňuje, aby 
prodávající komunikoval s kupujícím výhradně přímo na Vinted. Proč? 
Protože jakmile prodávající přistoupí na komunikaci mimo Vinted 
(WhatsApp, Messenger, E-mail,…), stává se pomalu obětí,“ popisuje 
scénář podvodníků mjr. Mgr. Martin Vaněček.
V příštím kroku zasílá kupující, nyní již pachatel, odkaz komunikáto-
ru (WhatsApp, Messenger, e-mail,…), na který prodávající, nyní oběť 
– přesněji poškozený „klikne“ pro zadání údajů potřebných pro pro-
vedení platby ze strany kupujícího/pachatele. Po otevření odkazu se 
objeví platební brána nebo stránky přepravní společnosti. Upozorňu-
jeme, že stránky vypadají často velmi podobně, jako skutečné stránky 
této společnosti, přičemž je prodávající/oběť vyzvána k vyplnění tam 
uvedených údajů. 

„Těmito údaji jsou údaje potřebné k provedení platby platební kartou 
nebo údaje k elektronickému bankovnictví, které prodávající – poško-
zený v dobré víře vyplní. Ale ouha! Není totiž na oficiální platformě 
Vinted, není to osvědčená platební brána, ty se neotvírají ze zaslaném 
odkazu, ale přímo z prostředí e-shopu. Proto ono vyvedení mimo ofi-
ciální platformu bazarového portálu. A protože odkaz zaslal kupující 
– pachatel, má po odeslání odkazu potřebné údaje pro přístup k va-
šemu účtu a dveře k vaším financím otevřeny. Kupující – pachatel má 
klíče k vašemu trezoru a vy u něj nestojíte! Pak záleží na tom, kolik 
peněz je na účtu, včetně spořícího, a jak rychlý a šikovný je pachatel. 
Musí z vás ale ještě vymámit potvrzující kód platby/převodu, a proto 
komunikuje a komunikuje. Pak najednou komunikace utichne, někdy 
přijde další odkaz „platební brána má poruchu, zkuste to za hodinu, 
dvě, tři.“ A pak přijde ten nepříjemný objev. Použiji slang: účet je vy-
bílen,“ nastoluje tvrdou realitu, kterou tyto podvody končí mjr. Mgr. 
Martin Vaněček.
A pozor. Záludná varianta. Někdy peníze skutečně přijdou, jsou to pe-
níze od jiného poškozeného. Ale pak stejně zmizí i s vašimi penězi. 
Jak omezovat riziko:

 Dbát pravidel příslušného bazarového portálu a komunikovat 1. 
s prodávajícím pouze na jeho platformě.
 2. Pokud to bazarový portál neumožňuje, předat prodávajícímu jediný 
údaj, který k zaplacení potřebuje, a to je číslo vašeho účtu a banku.
 Pro obchody na internetu si zřídit zvláštní účet (další účet i u jiné 3. 
banky, kreditní účet, pozor na výši kontokorentu) a tam mít pouze 
potřebnou částku k provedení platby.
 Při platbách na platebních bránách si ve stavovém řádku vlevo 4. 
nahoře kontrolovat, na kterých stránkách ve skutečnosti jsem. 
A stačí malá odlišnost, změna čísla, písmena (např. 3 za 8), předání 
nepatrného znaku a zcela určitě nejste tam, kde jste chtěli být). 
Prostě Abank.cz není A-bank.cz.
 A poslední a zásadní rada: při jakýchkoliv pochybnostech obchod 5. 
okamžitě přerušte a vše ukončete. Až do doby odeslání údajů 
se nic neděje a pachatel má smůlu. Po odeslání údajů okamžitě 
informujte banku, ať platbu zastaví. A nenechte se odbýt. Úřední 
šiml funguje. Rovněž vše oznamte na policii. Připravte se na to, že 
vám pachatel – pachatelé budou třeba nadávat, hrozit vymáháním 
způsobené škody, vymáhat pokutu. A komunikovat s vámi nemusí 
jeden člověk. Zavolá vám osoba, která se vydává třeba za právníka, 
policistu.

 Dana Čírtková
 Krajské ředitelství policie kraje Vysočina

Pro naše bezpečí



12 Havlíčkobrodské listy

Od každého trochu

Objednat se k lékaři pomocí ambulance je nyní jednodušší
Všichni uživatelé krajského objednávkového systému eAmbulance mohou 
nově využít výrazně jednodušší způsob, jak vytvořit svoji objednávku do am-
bulancí krajských nemocnic. Kraj Vysočina tímto krokem reaguje na poptávku 
ze strany veřejnosti, aby proces vytvoření rezervace byl jednodušší, bez nut-
nosti využít zabezpečeného osobního účtu. Nyní tedy nově funguje možnost 
jednorázového objednání k lékaři bez nutnosti přihlášení.
Po výběru příslušné nemocniční ambulance je potřeba vypsat nutné základní 
údaje – jméno, příjmení, rodné číslo a kontaktní údaj (email nebo telefon). Po 
vyplnění bude objednávka uložena a informace/potvrzení přijde uživateli na 
zadaný kontakt. Takto vytvořená rezervace je jednorázová, bez možnosti další 
změny nebo zrušení, pro další objednání je třeba postupovat opět stejným 
způsobem.
Zabezpečené osobní účty jsou nadále beze změny a zůstávají aktivní pro 
všechny, kteří je mají. Výhodou účtů je možnost další správy zadaných re-
zervací k lékaři, jednodušší vytvoření více rezervací v případě chronických 
pacientů nebo jednodušší možnost vytvářet rezervace nejen pro sebe, ale 
zároveň pro zastupované osoby např. děti. Zrušení zadané rezervace nebo její 
změna je tak nadále možná jen pro rezervace vytvořené v osobním účtu.
Systém naleznete na www.eambulance.cz, ambulance dostupné pro inter-
netové objednání jsou plně v kompetenci příslušných nemocnic.

Flotilu záchranky Kraje Vysočina posílilo osm nových sanitek
Zdravotnická záchranná služba Kraje Vysočina obohatila svůj vozový park 
o osm nových moderních sanitek, které v rámci realizované veřejné zakázky 
pořídila letos na jaře. Vnitřní vybavení aut bylo přizpůsobeno potřebám před-
nemocniční neodkladné péče. Sanitky nahradily starší vozy na výjezdových 
základnách ve všech pěti okresech našeho kraje.
Jedná se o vozy značky Volkswagen Transporter 4motion, označení T6.1, se 
vznětovými motory o výkonu 150 kW, díky kterým mohou dosáhnout rych-
losti až 189 km/hod. Standardním vybavením je například klimatizace am-
bulantního prostoru či sedmistupňová automatická převodovka, díky níž se 
zásadním způsobem zvyšuje bezpečnost řízení, jelikož má řidič po celou dobu 
jízdy obě ruce na volantu. „Jsem velmi ráda, že se nám daří obnovovat vozo-
vý park. Naší prioritou vždy bylo dojet za pacientem nejen rychle, ale také 
bezpečně. A právě v tomto ohledu splňují nové vozy ta nejpřísnější kritéria,“ 
upřesnila ředitelka krajské záchranky Vladislava Filová. 
Jeden z nových záchranářských vozů putoval do Habrů, které spadají pod 
výjezdovou oblast Havlíčkův Brod. V loňském roce začaly zbrusu novým vo-
zem jezdit i záchranáři přímo v Havlíčkově Brodě. Průběžná obnova vozového 
parku Zdravotnické záchranné služby Kraje Vysočině probíhá každý rok. Prů-
měrné stáří sanitních vozidel, které ročně najezdí dohromady bezmála dva 
miliony kilometrů, je necelých 5 let.

Novorozené děti v Havlíčkově Brodě bude hlídat  
30 nových monitorů dechu

Nadace Křižovatka předala v srpnu 30 monitorů dechu v celkové hodnotě 
75 000 Kč na Dětské oddělení havlíčkobrodské nemocnice. Dar z rukou 
ředitelky Štěpánky Pokorníkové převzala primářka Magdalena Chvílová 
Weberová.
 „V rámci projektu ‚Maminko, dýchám‘ získáváme finanční podporu na nákup 
monitorů dechu do 70 nemocnic v celé České republice. Jde o citlivé přístroje, 
které mají omezenou životnost. Díky laskavé podpoře sponzorů a dárců po-
máháme zajistit průběžnou obnovu přístrojů na dětských a novorozeneckých 
odděleních,“ popsala Mgr. Štěpánka Pokorníková, ředitelka nadace.
Cílem a smyslem projektu „Maminko, dýchám“ je vybavit monitorem de-
chu každou postýlku pro miminko na porodnických, novorozeneckých a JIP 
odděleních nemocnic v České republice. Dále pak umožnit rodičům vypůj-
čení monitoru dechu na nezbytně nutné období, když odcházejí z porodni-
ce se svým dítětem domů.

Havlíčkobrodská nemocnice hostila putovní výstavu  
netradičního umění PytlíkART 

Havlíčkův Brod je další v sérii měst, ve kterém proběhla putovní výstava pro-
jektu PytlíkART pacientské organizace Českého ILCO. Ve spolupráci s  Klubem 
stomiků H.B. ILCO výstava přiblížila lidem život se stomií a ukázala, že za vývod 
se není třeba stydět. 
 „Chceme, aby lidé věděli, jak stomický sáček vypadá, nebáli se ho dotknout 
a mluvit o něm. Pytlík je něco, co je naší součástí, ale naše okolí někdy ani 
netuší, že jej máme. Spousta lidí na stomii pohlíží jako na stigma. Ať už sa-
motní stomici, jejich okolí nebo veřejnost. Abychom náš život přiblížili i lidem, 
co o tématu nic neví, rozhodli jsme se z naší každodenní pomůcky vytvořit 
umělecké dílo,“ přiblížila Jitka Svobodová z pacientské organizace, která je 
sama mnoholetou stomičkou a zároveň vyzvala všechny stomiky, jejich blízké 
či ostatní, kteří se chtějí zapojit, aby pomalovali pytlík, napsali o sobě pár vět 
a podíleli se tak společně s Českým ILCO na boření mýtů o stomii. Osvětová 
výstava putovala z Havlíčkova Brodu do dalších zdravotnických zařízení v Čes-
ké republice. 
Více informací na https://www.ilco.cz/.
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Město dostalo dotaci, v říjnu začne výstavba a rekonstrukce 
rybníků v Perknově

Díky úspěšným žádostem o dotaci podaným na Ministerstvo země-
dělství budou zrekonstruovány dva stávající rybníky v místní části 
Perknov, ke kterým přibude jeden nový. Město získalo peníze z pro-
gramu Podpora opatření na rybnících a malých vodních nádržích ve 
vlastnictví obcí, který vypsalo Ministerstvo zemědělství. Práce budou 
probíhat od října do července příštího roku.
Předmětem povolených vodních staveb jsou rybníky na pozemcích 
parc. č. 569/2, 454 a 457/1, všechny v katastrálním území Perknov. 
Stavební řešení jednotlivých projektů obsahuje zejména přípravné 
a zemní práce spojené mimo jiné s odbahněním, dále úpravy hrází 
a výměny funkčních objektů, a to s výjimkou rybníku na pozemku 
parc.č. 457/1 v katastrálním území Perknov, kde bude nová hráz, včet-
ně funkčních objektů zajišťujících manipulaci s vodou a bezpečnost 
vodního díla. Tento nový rybník bude zlepšovat průtoky v období su-
cha pro stávající průtočné rybníky situované v kaskádě na bezejmén-
ném pravostranném přítoku Sázavy. 
Účelem těchto opatření je zajištění bezpečnosti a provozuschopnosti 
vodních děl, revitalizace krajiny, podpora biodiverzity, a dále zlepšení 
akumulační a retenční fukce vodních nádrží. Na všech nádržích bude 
umožněn chov ryb. 
Město získalo na úpravy tří vodních ploch dotaci ve výši 2,6 mil. Kč. Ze 
svého rozpočtu doplatí 1,2 mil. Kč.

Digitální technická mapa bude veřejně přístupná,  
výrazně usnadní stavební řízení a územní plánování

Kraj Vysočina bude mít novou digitální technickou mapu (DTM). Díky 
ní bude už zhruba za rok možné dohledávat například vedení inže-
nýrských sítí v území (vodovodu, kanalizace, plynu...), a to v rámci 
veřejně dostupné a neustále aktualizované aplikace. Technická mapa 
bude nepostradatelným pomocníkem mapujícím skutečný stav do-
pravní a technické infrastruktury, umístění důležitých staveb, ale i dal-
ších technických nebo přírodních objektů. Současně bude důležitým 
podkladem pro plánování investičních záměrů kraje, měst a obcí, ale 
posloužíi projektantům, firmám, správcům sítí, integrovanému zá-

chrannému systému a stane se užitečným pomocníkem pro širokou 
veřejnost.
Spuštění nové technické mapy předchází její naplnění daty. V prvé 
řadě dojde k využití části už dříve pořízených dat obcemi, správci sítí 
a dalšími subjekty. Nutné je také doplnění nových dat – tedy velmi 
podrobných leteckých snímků celého kraje, ze kterých budou odvo-
zeny konkrétní jevy, např. umístění budovy, plotu, parkoviště, hřiště, 
příkopu nebo vodní nádrže. K pořízení dat budou využity běžné geo-
detické metody nebo speciální mobilní mapovací zařízení umístěná 
na vozidlech. Mobilnímu mapování předchází umístění takzvaných 
vlícovacích a kontrolních bodů resp. značek na silnici, jejichž polohu 
je nutné předem přesně zaměřit. Značky lze již spatřit na většině kraj-
ských silnic.

Kromě dat je nutné pořídit odpovídající počítačové vybavení a napro-
gramování informačního systému, který umožní uživatelům jednodu-
chý přístup k datům. Kraj Vysočina zajistí provoz tohoto informačního 
systému ve svém technologickém centru  a umožní jej používat dalším 
pěti krajům.  Správnost pořízení dat a informačního systému je zajiště-
na k tomu vybraným nezávislým kontrolním dozorem.
Přístup k digitální technické mapě bude veřejný, bezplatný, data bu-
dou navíc poskytována formou opendat. Kraj Vysočina na její pořízení 
využije dotace z operačního programu Podnikání a inovace pro kon-
kurenceschopnost ve výši 230 mil. Kč. Více o realizaci krajské DTM 
najdete na stránkách https://dtm.kr-vysocina.cz.

Podpora podnikatelů v Kraji Vysočina opět startuje
Zastupitelstvo Kraje Vysočina vyhlásilo Výzvu k předkládání projektů 
do programu Fondu Vysočiny Rozvoj podnikatelů 2022. Po roční pauze, 
kdy v roce 2021 program vyhlášen nebyl, mohou podnikatelé do 50 za-
městnanců podnikající ve vybraných oblastech kraje požádat o dotaci 
maximálně 150 000 Kč na pořízení nebo technické zhodnocení strojů 
a strojního zařízení včetně souvisejících technologických rozvodů v ob-
lasti průmyslové výroby a stavebnictví. Minimální spoluúčast žadatele 
činí 50 % uznatelných nákladů projektu. Příjem žádostí bude probíhat 
od 17. října 8.00 hod. do 27. října 2022, o přidělení dotace rozhodne da-
tum a čas podání. Vše potřebné k podání žádosti je již nyní zveřejněno 
na www.fondvysociny.cz v sekci Podnikání a inovace.
V souladu se Strategií regionálního rozvoje České republiky 2021+ je 
tento ročník programu vyhrazen pro podnikatele z hospodářsky a so-
ciálně ohrožených území Kraje Vysočina. 
 www.kr-vysocina.cz
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Czech POINT
na Městském úřadě v Havlíčkově Brodě  

V Rámech 1855, přízemí, recepce 
Po a St 7.00–17.00 h. • Út a Čt 7.00–15.00 h. 

Pá 7.00–14.00 h.
Pražská 2954, 1. patro, ohlašovna evidence 

obyvatel: Po a St 8.00–17.00 h. • Út a Čt 9.00–
15.00 h. • Pá 9.00–14.00 h.

Více informací na www.muhb.cz

Havlíčkobrodské listy jsou od začátku měsíce 
k dispozici na www.muhb.cz, Městském 

informačním centru a recepci MÚ V Rámech

Radniční okénko na kabelovce
Premiéra: každou středu ve 20.00 h.  

Reprízy: denně v 8.00, 10.00, 12.00, 14.00, 16.00, 
18.00, 20.00 a 22.00 h.

K dispozici na DVD v Krajské knihovně Vysočiny, 
www.muhb.cz a www.hbin.cz

ÚŘAD ONLINE
Přes Úřad online je možné na www.muhb.cz využít:

Elektronickou podatelnu 
Formuláře ke stažení 

 Klikací rozpočet města 
 Rezervace termínu svatby 

Rezervace prostor na Staré radnici 
SMS Infokanál 

Elektronické podání vůči živnostenskému úřadu 
z počítače podnikatele 

Zjištění vyhotovení řidičského průkazu 
Připravené občanské průkazy a pasy k vyzvednutí 

 Dálkové objednání a zjištění stavu front na MÚ HB

INFORMACE  
pro občany, podnikatele, turisty  

najdete na www.muhb.cz

Zelená linka Technických služeb
Telefon 800 183 549

Na této lince můžete bezplatně hlásit závady týka-
jící se údržby města (osvětlení, údržba komunikací 
a chodníků, veřejné zeleně) i veškeré připomínky 
k práci Technických služeb (svoz odpadů apod.)

Inzerujte  
v Havlíčkobrodských listech

Havlíčkobrodské listy  
měsíčník radnice ZDARMA do domovní schránky  

Počet výtisků: 11 300 • Pokrytí: město Havlíčkův Brod 
Provedení: barevné, 24 stran 

Distributor: Česká distribuční, a.s. 
Číslo vychází první pracovní den měsíce.

Rozměr (šířka x výška)  Cena vč. DPH 21 % 
1 stránka (šířka 200 x výška 266 mm)  7 700 Kč 
1/2 stránky (200 x 131,5 mm)  3 900 Kč 
1/4 stránky (98,5 x 131,5 mm)  1 700 Kč 
1/8 stránky (98,5 x 64,25 mm)  800 Kč 
zvýraznění (47,75 mm x dle potřeby) 50 Kč 
řádková inzerce (znak)  1,50 Kč

Formát inzerátů: PDF (text převedený do křivek), JPG, 
TIF • Tiskové rozlišení: 300 dpi • Barvy: CMYK • Bez 

spadávek a ořezových značek 
Přijímáme inzeráty v PDF, JPG, TIF nebo řádkovou 

inzerci.
Příjem inzerce na následující měsíc do 10. v měsíci. 
Platba hotově při podání inzerátu nebo na fakturu. 

Objednávku i příjem inzerátu je možné přijmout 
elektronicky.

Kontakt a podrobné informace  
Turistické informační centrum Havlíčkův Brod,  

tel. 569 497 353 a 357 nebo 723 444 778 
e-mail: hblisty@muhb.cz, adolezalova@muhb.cz

Za chyby v inzerci je zodpovědný inzerent.

Co, kdy, kde
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Staré čipové karty na MHD platí pouze do konce října 2022
Upozorňujeme cestující veřejnost, která jezdí autobusy MHD v Hav-
líčkově Brodě a v nich se ještě občas odbavuje tzv. starými čipovými 
kartami, že tyto karty bude možné použít k odbavení nejpozději do 
konce října 2022, od 1. listopadu 2022 už to možné nebude. Rovněž 
nebude možno počínaje 1. listopadem 2022 s těmito kartami jakkoli 
manipulovat, např. ve smyslu vyjmutí a převedení zbylé hotovosti, 
doježdění pozdě nabitého časového jízdného atd. Z tohoto důvodu 
během měsíce října už nebudeme do těchto čipových karet nabíjet 
žádnou hotovost ani jakékoli časové jízdné. Žádáme proto cestující, 
aby si veškeré záležitosti týkající se starých čipových karet vybavili do 
konce října, pak už to nebude možné. Děkujeme za pochopení! 
 Lubomír Hepner
 vedoucí střediska MHD

AZ CENTRUM Havlíčkův Brod na veletrhu  
Volný čas není nuda 2022

AZ CENTRUM Havlíčkův Brod se i letos podílelo na pořádání tradič-
ního veletrhu volnočasových aktivit Volný čas není nuda 2022, který 
se v Havlíčkově Brodě konal 7. září. Návštěvníci si mohli zaskotačit na 
skákacím hradu, který patří mezi nejoblíbenější atrakce AZ CENTRA, 
navštívit neméně populární stan s tetováním nebo vyzkoušet florbalo-
vé aktivity. K dispozici byl i infostánek AZ CENTRA s aktuální nabídkou 
zájmových útvarů na školní rok 2022/2023, kde se mimo jiné rozdáva-
ly i odměny za úkoly splněné napříč celou akcí.

Výtěžkem z benefičního koncertu Jasoň pomohl  
onkologickému oddělení

Výtěžek z letošního benefičního koncertu pěveckého sboru Jasoň ve 
výši 25 500 Kč putoval na onkologické oddělení havlíčkobrodské ne-
mocnice. Tuto částku tvořilo vstupné na koncert a příspěvek členů 
sboru. „Rozhodli jsme se, že letos využijeme částku na nákup tabletů 
pro pacienty na onkologický stacionář. Máme zde připojení k interne-
tu, a tak si pacienti budou moci při infuzní terapii zvolit na tabletu pro-
gram dle vlastní volby, a to diskrétně do sluchátek,“ popsala primářka 
onkologického oddělení Ivana Havlíčková. 
Finanční dary z přechozích ročníků koncertů byly využity na dovyba-

vení stacionáře pro onkologické pacienty, tedy především na zvýšení 
komfortu při podávání chemoterapie nebo na nákup moderních in-
fuzních pump k soupravám Cyto-Set. „Atmosféra letošního koncertu 
byla jedinečná, veselá a roztančená. Laťku jsme si nastavili opravdu 
vysoko. O to větší motivaci budeme mít při vymýšlení scénáře na příští 
rok,“ dodala  sbormistryně sboru Jana Lstibůrková. 

Dny evropského dědictví lákaly v návštěvníky  
do otevřených památek ve městě

V sobotu 17. září se Havlíčkův Brod připojil ke Dnům evropského dě-
dictví, v rámci kterého byly památky a kulturní instituce ve městě 
přístupné zdarma. I přes nepřízeň počasí si cestu do kostelů, muzea, 
galerie či na vyhlídkovou věže na náměstí našlo několik stovek návštěv-
níků. V kostele sv. Vojtěcha a kostele sv. Rodiny zazněla hudba gotiky, 
renesance a baroka. V zahradě Staré radnice se návštěvníci mohli za-
poslouchat do středověké hudby v podání hudebního uskupení Grál. 
Celý den zakončil koncert skupiny Napořád na Havlíčkově náměstí.

 Stránku připravila Alena Doležalová
Inzerce
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Společenská rubrika, křížovka

Brodská miminka narozená  
od 26. 8. do 18. 9. 2022

26. 8. Jarošová Magdaléna • 30. 8. Dostálová Kateřina 
• 5. 9. Dubinová Alena • 12. 9. Meruňková Natálie 
• 14. 9. Klofáč Miroslav • 15. 9. Dolský Adam • 18. 9. 
Eliášová Ema

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

5. 8. 2022
• Lang Miroslav, Habry – Bencová Bára, Habry
6. 8. 2022
• Krčil Petr, Horní Rápotice – Semorádová Jana, 
Humpolec • Jandáček Pavel, Lípa – Caklová Michaela, 
Česká Bělá • Pavlas Ondřej, Štoky – Straková Kristýna, 
Havlíčkův Brod • Žatečka Václav , Štoky – Pečenková 
Kateřina, Štoky • Verner Miroslav, Hradec Králové – 
Vávrová Barbora, Hradec Králové

8. 8. 2022
• Bittermann Tomáš, HB – Satrapová Kristýna, Herálec
12. 8. 2022
• Žáček Kamil, HB – Nováková Eva, HB
13. 8. 2022
• Šnobl Tomáš, HB – Vaníčková Michaela, Pohled 
• Šmíd Pavel, Havlíčkova Borová – Křížová Lenka, 
Humpolec • Prokop Nikolas, Humpolec – Varhaníčková 
Zuzana, Praha 4 • Pavlas Jaroslav, Lučice – Jelínková 
Jiřina, Lučice • Semrád Pavel, HB – Ista Joylyn Villore, 
San Jose del Monte, Filipíny
20. 8. 2022
• Jirák Martin, Zbýšov – Kořínková Lenka, Vlkaneč 
• Ježek Aleš, Herálec – Straková Anna, HB • Halász Aleš, 
Lípa – Čorejová Marcela, HB • Tecl Vojtěch, Chotě-
boř – Brussmannová Tereza, Jihlava • Jiráček David, 
Lučice – Trávníčková Gabriela, HB • Choutka Vladimír, 
HB – Břízová Markéta, HB • Škorpík Filip, Malá Losenice 
– Štefáčková Natálie, Vepřová
27. 8. 2022
• Klinčúch Jiří, HB – Myslivcová Tereza, HB • Janoušek 
Milan, Milovice – Šnoblová Vladěna, Milovice • Hložek 
Jan, Čejov – Jůzlová Andrea, Humpolec • Marek Jan, 
HB – Břečková Lucie, Kutná Hora • Kučera Patrik, HB 
– Vondrová Jana, HB • Welch Nathaniel Paul, Kanada 
– Paluková Adriana, Kralupy nad Vltavou • Pařík Pavel, 
Polná – Ondráčková Alena, Šlapanov • Merunka Jiří, 
Okrouhlice – Léczová Julie, Okrouhlice

Celkem se konalo 33 sňatků. 

V tajence je citát dramatika Plautuse.

Správné znění tajenky z čísla 9/2022: Ctnost šlechtí člověka.
Správnou odpověď ze 37 správných vylosoval starosta Jan Tecl.
Výherkyní se stává Jana Hausvaterová.
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. 

Zemřel bývalý starosta Ing. Václav Šrámek
S velkým zármutkem jsme přijali zprávu, že 13. 9. 2022 
zemřel ve věku nedožitých 84 let bývalý porevolučnní 
starosta města Havlíčkův Brod Václav Šrámek. Václav 
Šrámek byl tři volební období zastupitelem města, 
post starosty zastával v letech 1994 až 1998. 
Čest jeho památce!
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MILOSTIVÉ LÉTO 2 
POSLEDNÍ ŠANCE ZATOČIT S EXEKUCEMI!

Akce „Milostivé léto“ je časově omezená. Probíhá od 1. 9. 2022 do 30. 11. 2022. Uhrazením jistiny 
a poplatku exekutorovi vám budou odpuštěny veškeré úroky, poplatky advokátům či penále. 

JAKÉ PODMÍNKY MUSÍTE SPLŇOVAT? 

• Exekuce byla zahájena před 28. 10. 2021.
• Exekuci vymáhá soudní exekutor.
• Exekuce je vedená pro dluh u veřejnoprávního subjektu, kterým může být: 

zdravotní pojišťovna, Česká televize, Český rozhlas, ČEZ, krajské nemocnice, 
městské dopravní podniky a další organizace, které vede či vlastní obec, kraj či stát 
(dluh na nájmu u obce, poplatek za odvoz odpadu, pokuta za jízdu na černo apod.).

CO JE POTŘEBA UDĚLAT: 

1.  Od 1. 9. 2022 do 15. 11. 2022 doručte exekutorovi doporučený dopis, 
ve kterém ho informujte, že využíváte Milostivé léto. V dopise požádejte 
o vyčíslení dlužné jistiny a sdělení čísla účtu, na který zaslat peníze. 
Vzor dopisu najdete na www.milostiveleto.cz.

2.  Od 1. 9. do 30. 11. 2022 zaplaťte na sdělený účet dlužnou jistinu a poplatek 
1 815 Kč. Do 30. 11. 2022 musí být částka na účtu exekutora.

ZA JAKÝCH OKOLNOSTÍ NELZE MILOSTIVÉ LÉTO VYUŽÍT? 

• Máte exekuci pro dluh vůči soukromoprávním věřitelům (úvěry, hypotéky, dluhy 
u operátorů nebo nájmy soukromých majitelů bytů apod.). To neplatí v případě, 
kdy se soukromoprávní věřitel dobrovolně k Milostivému létu připojí.

• Dluhy, které odkoupil soukromoprávní subjekt – např. dluh původně 
u dopravních podniků, odkoupený inkasní společností. 

• Dluh ještě není v exekuci nebo je v exekuci, která byla zahájena po 28. 10. 2021.
• Vaše dluhy nevymáhá soudní exekutor, ale např. úřad v daňovém a správním řízení.

POTŘEBUJETE PORADIT?

• Na webu www.milostiveleto.cz si můžete zkontrolovat, zda se na vaši exekuci 
Milostivé léto vztahuje. Najdete tam vzor dopisu pro exekutora a další 
doplňující informace.

• Dotazy můžete psát na e-mail: jakprezitdluhy@clovekvtisni.cz.
• Chcete to raději probrat po telefonu? Zavolejte na 770 600 800, po–pá, 9.00–22.00 h.

?

+

www.milostiveleto.cz
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52. ročník Havlíčkobrodské padesátky
V sobotu 3. září 2022 se konal 52. ročník turistického pochodu Havlíč-
kobrodská padesátka. Sluníčko na cestě blízkým i vzdálenějším okolí 
Havlíčkova Brodu provázelo celkem 249 turistů a cyklistů. Nejdelší pěší 
trasu v délce 47 kilometrů si zvolilo 10 turistů, kteří si určitě zaslouží 
pomyslný potlesk a obdiv. Naopak na nejkratší šesti kilometrovou trasu 
se vydalo 94 turistů, z nichž bylo 56 dětí, které plnily po cestě celkem 13 
různě náročných úkolů a soutěží. Nejvzdálenější účastníci přijeli z Opavy 
a Chebu, nejmladší 14 měsíční Tomášek a nejstarší 88 letá paní Zdeňka 
to měli podstatně blíž, protože jsou přímo z Havlíčkova Brodu.
Poděkovat bych chtěla hlavnímu partnerovi 52. ročníku Havlíčkobrodské 
padesátky VZP ČR. Zástupkyně pojišťovny byly přítomné v místě startu 
a cíle a všem zájemcům ochotně a neúnavně poskytovaly informace 
týkající se zdravotní pojišťovny a v rámci propagace měřily zájemcům 
tělesný tuk a krevní tlak. Dále pak patří velké díky městu Havlíčkův Brod, 
pracovníkům Technických služeb a stejně významné poděkování směřu-
je i ke všem pořadatelům a turistům, kteří se tradičního havlíčkobrod-
ského pochodu zúčastnili a bez kterých by naše příprava a organizace 
neměla smysl. Lenka Žáková
 KČT, odbor Havlíčkův Brod

Týden

Bližší informace naleznete 
na  https://www.kr-vysocina.cz/socialniportal.asp
Bližší informace naleznete 
na  https://www.kr-vysocina.cz/socialniportal.asp

pěstounství
v Kraji Vysočina
pěstounství

na  ht ps://www.kr vy ocina.cz/socialn portal.asp
B
nna  https://www.kr-vysocina.cz/socialniportal.aspna  https://www.krkr vvysy ocina.cz/socialniportal.asp

17.–21. 10. 202217.–21. 10. 2022

BBližži šíš infnforormma ece nnalalezeznene etee 
p

BBlližžšíší i f l tBBlližižžšíší iinfnforormmamaceec nnalalezezneneteteBBlližižžšíší iinfnforormmamaceec nnalalezeznenetete
hhtt // kk ii / ii l i t llna hthttptps:////www kkr-vysoccinina cz//sociiallniiporttall aspna hththtttptptps:s://////wwwwww kkr-vysoccinina cz//sociiallniiporttall asp

17.–18. října 
dny otevřených dveří 
na vybraných městských úřadech

19. října
Konference k náhradní rodinné péči v Jihlavě

20. října
15.00–18.00 hod. propagační akce v City Parku

21. října
Odpoledne s pěstounskými rodinami v Robinsonu

Akce je realizována v rámci projektu „Aplikace inovativních postupů v rámci sociální ochrany 
a prevence v Kraji Vysočina, reg. č. CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_007/0015546“, který je spolufi nanco-
ván Evropskou unií, prostřednictvím Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu.

 

JEDNA VELKÁ
RODINA

„TAXÍK-MAXÍK“ – přeprava seniorů a osob  
se zdravotním postižením

Od října 2022 se ve městě Havlíčkův Brod rozjíždí nová služba „TAXÍK 
MAXÍK“. Jedná se o projekt nadace Charty 77 – Konta bariéry a Sen-
začních Seniorů ve spolupráci se společností Česká Lékárna Holding 
a.s. – Dr. Max a městem Havlíčkův Brod.
Projekt je zaměřený na přepravu seniorů a handicapovaných osob 
města Havlíčkův Brod a sleduje obecně prospěšné cíle, zejména 
v oblasti sociální, zdravotní, kulturní, vzdělávací a lidských práv. 
Služby poskytované v rámci projektu nejsou běžnou komerční služ-
bou. Provozovatelem této služby je příspěvková organizace – Sociál-
ní služby města Havlíčkova Brodu. Do automobilu byla instalována 
plošina pro přepravu imobilních klientů na vozíku. V současné době 
je cena stanovena na 35 Kč / 1 jízda po městě Havlíčkův Brod. Po-
kud je osoba přepravována mimo město Havlíčkův Brod, poté je 
cena stanovena na 15 Kč/km. 

Klienti se mohou objednávat na telefonním čísle 736 299 812.
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Inzerce

PRODEJTE S NÁMI 

Well 2

www.remaxwell2.cz  725 874 470
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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, kaplan Mgr. Ing. Stanislav Jílek, tel. 732 305 424,  
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

Family point
Horní 197, familypoint.hb@poradenstvi-vysocina.cz

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

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

Sport pro všechny Výšina – zdravotní cvičení v ZŠ Sady
Po 17–18 h. ženy, muži – vede Miluše Vidnerová
Čt 17–18 h. ženy, muži – vede Miloslava Morávková 
nebo Marie Křenková. Info: M. Morávková,  
tel. 736 477 112

Cvičení jógy
každé úterý 19–20hod. v nové tělocvičně  
při ZŠ V SADECH, tel. 606 085 211

Řádková inzerce
• Hledám paní pro hlídání 1,5 roční dcery. Jedná se 
o celodenní hlídání cca 7–15.30 hod. Ideálně od listo-
padu 2022, 1× – 2× týdně. Tel.: 774 065 513, Havlíčkův 
Brod.

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.
• 1.–2. 10. MDDr. Havlíček Ondřej tel. 777 730 557
Sázavská 427, Habry
• 8.–9. 10. MDDr. Vrábel Vít tel. 720 075 751 
Dobrovského 2023, Havlíčkův Brod
• 15.–16. 10. MDDr. Niklová Pavlína tel. 608 839 881 
Mcentrum, Legií 1851, Chotěboř
• 22.–23. 10. MDDr. Pospíšilová Jitka tel. 776 100 171
Koželská 222, Ledeč nad Sázavou
• 28.–30. 10. MUDr. Kočová Jana tel. 724 170 466
Habrecká 450, Ledeč nad Sázavou
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 Tim. Narození: únor 2022. Kocourek Tim se 
našel v Havlíčkově Brodě, žil na ulici a nikdo se k němu ne-
hlásil. Někdy v té době utrpěl náraz, měl otok a modřinu na 
čumáčku. Také byl velice vyhublý, jinak ale naprosto v pořád-
ku. Kocourek je velký mazel, hledá domov v bytových pod-
mínkách, může být i jedináček.

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

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

Návštěva po telefonické dohodě.

Inzerce
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Krajská knihovna Vysočiny
www.kkvysociny.cz

1.–31. 10. – Putování za… Výletní tipy, které propojí 
fyzickou aktivitu s duševní
1.–31. 10. – Listuj světem. Výstava věnovaná polským 
ilustrovaným knihám pro děti v českých překladech
1.–31. 10. – Magické barvy – testík pro děti
3.–8. 10. 8.00–18.00 – Týden knihoven. Celotýdenní 
program akcí pořádaných na podporu čtenářství
3.–7. 10. 8.00–18.00 Burza vyřazených knih. Schody KKV
3.–7. 10. 8.00–18.00 – Prodej výrobků z terapií 
Psychiatrické nemocnice Havlíčkův Brod. Schody KKV / 
lacinova@kvysociny.cz / 569 400 480
3.–8. 10. – Amnestie pro zapomnětlivé čtenáře. Všem 
čtenářům, kteří mají upomínku na vypůjčené doku-
menty, bude poplatek za prodlevu odpuštěn. Podmín-
kou je řádné vrácení všech vypůjčených dokumentů
3.–21. 10. – O nejhezčí kočičku – soutěž pro dětské čte-
náře poboček Nuselská, Wolkerova a Perknov. Jsi-li čte-
nářem těchto knihoven, vytvoř „kočičku“ z libovolného 
materiálu a dones ho na příslušnou pobočku knihovny
3. 10. 18.00 – Biograf v knihovně: Láska pod kapotou. 
O nelehkých restartech životních nadějí a lásky po 
padesátce, sál KKV / wasserbauerova@kkvysociny.cz / 
569 400 494
4. 10. 16.00 – Čítárnička s herečkou Markétou Hrube-
šovou. detske@kkvysociny.cz / 569 400 484
5. 10. Kurzy znakového jazyka.   
bobkova@kkvysociny.cz / 569 400 485
6. 10. 18.00 – Večer s netopýry. Interaktivní beseda 
zooložky a ornitoložky Petry Hulvové. ROZHLEDna / 
detske@kkvysociny.cz / 569 400 484
10. 10. – Bílá pastelka. Veřejná sbírka, pořádá Sjedno-
cená organizace nevidomých a slabozrakých ČR
10. 10. 17.00 – Čtenářský klub – Knihy, ve kterých se 
cestuje časem. Učebna KKV / jirakova@kkvysociny.cz / 
569 400 495
10. 10. 18.00 – Michal Štěpánek: Valašsko – tady jsem doma 
11. 10. 14.00–15.30 – Duhové hrátky – zábavné odpo-
ledne pro děti. ROZHLEDna / vstup zdarma
17. 10. 14.00–17.30 – Inspiruji ke čtení s radostí. Od-
borné semináře vede lektorka Mgr. Veronika Peslerová
20. 10. 16.00 – Komentovaná prohlídka knihovny
24. 10. 16.00–17.30 – Inspiruji ke čtení s radostí. Semi-
náře vedou lektorky Marie Podvalová a Julie Dominika 
Zemanová. detske@kkvysociny.cz / 569 400 484
26. 10. 14.00–15.30 – Duhové hrátky – zábavné odpo-
ledne pro děti. ROZHLEDna / vstup zdarma

Muzeum Vysočiny Havlíčkův Brod
www.muzeumhb.cz

14. 10. – 15. 1. 2023 – Výstava Národnostní menšiny 
na Havlíčkobrodsku a jejich svátky, vernisáž 14. 10. od 
17.00 v budově Muzea Vysočiny Havlíčkův Brod
20. 10. 17.00 – Vietnamský čtvrtek (ukázka vietnam-
ských tanců, jídla, přednáška o vietnamské kultuře ad.)
27. 10. 17.00 – Mongolský čtvrtek (koncert tradiční 
mongolské hudby, ochutnávka mongolského jídla, krát-
ká přednáška o mongolské kultuře a mnoho dalšího

Galerie výtvarného umění Havlíčkův Brod
www.galeriehb.cz

1. 7. – 11. 12. – S lidmi a městy na dotek – výběr ze 
sbírek galerie
5. 8. – 2. 10. – Jan Exnar – výstava děl havlíčkobrodské-
ho sklářského výtvarníka
5. 8. – 2. 10. – Veronika Bílková: Ludwig van Beetho-
ven – výstava jedné knihy 
2. 10. 9.00–15.00 – Prezentace sklářského atelieru 
NATĚLO s ukázkou výroby skleněné vinutky
4.–12. 10. – Výstava vítězných prací výtvarné soutěže 
k výročí narození J. Panušky 
7. 10. – 11. 12. – Daisy Mrázková: Děvčátko z Anglie – 
výstava české výtvarnice, malířky, spisovatelky a členky 
UB 12, vernisáž 17.00

14. 10. – 11. 12. – Do Brna široká cesta – výstava kra-
mářských písní se světskou tematikou, 17.00 vernisáž 
s přednáškou PhDr. Jany Polákové PhD. 
Dílny pro dospělé
20. 10. 16.00–19.00 – Tiffany, rezervace na  
edukator@galeriehb.cz

Kulturní dům Ostrov
www.kdostrov.cz

11. 10. 19.00 – Lucie Bílá, recitál + Petr Malásek, host 
Boni Pueri
14.–15. 10. – Podzimní knižní veletrh
21. 10. 20.00–3.00 – Diskotéka
25. 10. – Přehlídka středních škol

Filmové OKO 
www.filmoveoko.cz

5. 10. 20.00 – Good Old Czechs (dokument)
12. 10. 20.00 – BANGER (drama/komedie)
19. 10. 20.00 – Spolu (drama)
26. 10. 20.00 – Můj otec, kníže (dokument)
30. 10. 15.00 – Pohádkové OKO: Ať žijí duchové (hu-
dební komedie/rodinný)

Klub OKO 
www.kluboko.cz

6. 10. 19.00 – Kávičku, jako obvykle?  – divadlo
7. 10. 20.00 – E.M.I.L. slaví 30 (+2) – koncert
8. 10. 21.00 – Gaia Mesiah – koncert
9. 10. 11.00 – Burza LP a CD – burza
13. 10. 20.00 – Prying Mantis – koncert
14. 10. 20.00 – Flamengo Reunion session – koncert
20. 10. 19.00 – Toulavé OKO s Victorkou – cestopis, 
vstupné dobrovolné
21. 10. 21.00 – Sóma and Esso Sound system, Unfor-
mated Crew and Guest‘s – elektro hudba
22. 10. 20.00 – Ples – Charita ČR
23. 10. 10.00 – Dětské divadýlkování v OKU – divadlo 
Mrak
27. 10. 20.00 – DO ŘADY!, PŘÍSUN POVOLEN, ZKRAT, 
POZOR MAMUT, PARADENTOZA – punk–rock festival
28. 10. 20.00 – FUTURUM. Le Plaisir – koncert
29. 10. 20.00 – At Folsom Prison, Nonsense, L.S.D. – 
koncert na baru
30. 10. 15.00 – Pohádkové filmové OKO – film

Kavárna Ve Vile
www.kavarnavevile.cz

2. 10. 18.30 – Aaron Brooks – sólový koncert charisma-
tického amerického rockového kytaristy a zpěváka
3., 10, 17., 24., a 31. 10. 19.00 – Chytrý kvíz v Kavárně 
Ve Vile – týmová hra o ceny, diváci i hráči vítáni
11. 10. 18.30 – Pohoří Altaj koňmo – cestopisná bese-
da Mudr. Čiháka

18. 10. 18.30 – Nepálské treky – cestopisná beseda 
Ondřeje Macky

Mateřské centrum Zvoneček
Rubešovo náměstí 171, tel. 734 267 423

7. 10. 18.00 – Zázraky v partnerství
8. 10. 9.00 – Rodinné konstelace s emoční inteligencí – 
celodenní seminář
10. 10. 09.30 – Podzimní dráčci – tvořivé a rukodělné 
dílničky v rámci herny, každé pondělí
12. 10. 16.00 – Vliv rodiny na dítě
17. 10. 16.00 – Pletení z pedigu – kurz pro každého, 
materiál k dispozici
25. 10. 17.00 – Ženský kruh – seberozvíjející setkání žen
31. 10. 09.30 – Dýňové dopoledne – tvořivé a rukodělné 
dílničky

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

4. 10. – Z Kožlí. Trasa 6 km
5. 10. – Do Nové Cerekve. Trasa 12 km. Celodenní výlet
8. 10. – 29. Krajem Šimona kouzelníka – Humpolec. 
Kontakt: Mgr. Marie Vincencová, tel. 736 754 579
11. 10. – Z Ořechova přes Svatou horu. Trasa 10 km
12. 10. – Podzimní táboráček. Trasa tam a zpět 10 km
15. 10. – Skanzen lidových staveb Kouřim. Trasa 10 km
18. 10. – Přes Vilémovice. Trasa 7 km
19. 10. – Štoky–Šlapanov. Trasa 12 km
22. 10. – Za orchestrionem a řízkem do Veselíčka. 
Trasa 10 km
25. 10. – Studánky pod Vysokým kamenem. Trasa 8 km
26. 10. – Do Polné po zelené. Trasa 15 km, zkr. 10 km
29. 10. – Naučná stezka Čeřínek. Trasa 11 km
1. 11. – Údolím lásky. Trasa 7 km

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

AZ CENTRUM – Středisko volného času
www.azcentrumhb.cz

Otevřená keramická dílna s Ludmilou Kučírkovou 
v sobotu 22. 10.  9–12 hod. O podzimních prázdninách 
můžete 26. 10. 9–12 hod. navštívit Otevřenou střelnici 
s Ludmilou Kučírkovou, nebo Podzimní kurz keramiky 
pod vedením Radmily Švecové. Keramická dílna bude 
otevřená 26. 10. 14–17 hod. a 27. 10. 9–12 hod.

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. 10. 17.30  Thor: Láska jako hrom (3D)
1. 10. 20.00  Spolu
6. 10. 17.00  Biograf SEN: Po čem muži touží 2
6. 10. 19.00  Tři tisíce let touhy
7. 10. 18.00  After: Pouto
7. 10. 20.00  Jan Žižka
9. 10. 16.00  Princezna rebelka
13. 10. 17.30  Websterovi ve filmu 
13. 10. 19.00  Cirkus Maximum
14. 10. 18.00  Běžná selhání 
14. 10. 20.00  Jan Žižka 
15. 10. 17.30  Cirkus Maximum
15. 10. 20.00  Banger
16. 10. 18.30  Střídavka
20. 10. 19.00  Za vším hledej ženu
21. 10. 17.30  Cirkus Maximum

21. 10. 19.30  Il Boemo
22. 10. 17.30  Za vším hledej ženu
22. 10. 20.00  Black Adam
23. 10. 15.00  Websterovi ve filmu
23. 10. 16.30  Jan Žižka
25. 10. 19.00  Za vším hledej ženu 
26. 10. 17.00  Mimoni2: Padouch přichází
26. 10. 19.00  Jan Žižka
27. 10. 17.30  Princ Mamánek
27. 10. 19.30  Black Adam
28. 10. 14.30  Websterovi ve filmu
29. 10. 17.30  Princ Mamánek
29. 10. 20.00  Za vším hledej ženu
30. 10. 15.00  Šoumen krokodýl

 Změna programu vyhrazena
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