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Město známe i neznáme
Nebude-li pršet, nezmoknem

Uvedené populární rčení dalo by se v současnos-
ti spíše parafrázovat: „Nebude-li mrznout, ne-
zmrznem.“ Máme tu listopad, zimu přede dveřmi 
a situace na trhu s energiemi nedá nikomu z nás 
asi klidně spát.
Otázku, jaká bude letošní zima, však kvalifikova-
ně nezodpoví žádný meteorolog ani klimatolog. 
V dávných blahých časech, kdy podzim byl podzi-
mem a zima zimou, kdy se roční období střídala 
pravidelně, a člověk věděl, co má očekávat, když 
ještě počasí nepodléhalo tak častým extrémům 
jako dnes, si naši předkové vystačili s pranostika-
mi. V listopadu nejenom Martin přijížděl na bí-
lém koni, ale ještě před tím, když bylo na Dušičky 
jasno, hlásil se příchod zimy, na svatého Teodora 
(9. 11.) mrazy lezly z hor a nakonec na svatého Sa-
turnina (29. 11.) již skučela meluzína. Dalších listo-
padových pranostik byla celá řada a nejenom jich, 
ale i bezpočet dalších vztahujících se ke každému 
významnějšímu svátku v průběhu roku. Zračila se 
v nich určitá lidová moudrost nabytá pokoleními 
při pozorování počasí, podmíněnosti proměn 
povětrnostních jevů i proměn přírody. Mnohdy 
dostaly poetickou podobu pro snadnější zapama-
tování, ale ve své podstatě zůstávaly jakýmisi lido-
vými předpověďmi počasí na kratší i delší dobu, 
tedy prognostikami, jak ostatně slovo pranostika 
napovídá.
Rozvoj přírodních věd, zejména fyziky a mate-
matiky, přímo vybízel atmosférické jevy náležitě 
změřit, uvést do souvislostí a stanovit jejich záko-
nitosti. I zrodila se věda o počasí – meteorologie. 
Každému je u nás známá observatoř v pražském 
Klementinu, odkud pochází nejsouvislejší řada 

meteorologických dat od minulosti až do součas-
nosti. Aby však bylo možno předpovídat počasí na 
větší rozloze území a také vyhodnocovat výsledky 
měření a pozorování za určité období, bylo třeba 
zřídit podobných stanic daleko více. 
V našem městě vznikla taková stanice 1. května 
1876, kdy také zahájila svá pozorování a měření. 
Zřízena byla při zdejším gymnáziu a umístění na-
šla na bývalé klášterní zahradě. Gymnázium tehdy 
sídlilo v někdejším klášteře (později budova okres-
ního úřadu). Zpočátku měla charakter ombrome-
trické – hezky česky zvané děšťoměrné – stanice. 
Měření srážek přikládal zemský výbor značný vý-
znam jednak pro rozvíjející se zemědělství a jed-
nak kvůli v té době častým povodním. Výsledky 
byly týdně odesílány do Prahy profesoru Františku 
Josefu Studničkovi, jednomu ze zakladatelů české 
meteorologie, později české hydrografické ko-
misi při zemědělské radě. Od roku 1883 se stala 
plnohodnotnou meteorologickou stanicí II. třídy 
v rámci celorakouské sítě, jednou z 27 stanic v Če-
chách. Svá hlášení posílala současně do Vídně c.k. 
Ústřednímu ústavu pro meteorologii a zemský 
magnetismus nejprve rovněž jedenkrát týdně 
a později telegraficky jedenkrát denně, jak me-
teorologická data nabývala na významu pro další 
obory lidské činnosti. Gymnazijní meteorologic-
kou stanici vedl od jejího založení až do roku 1908 
profesor fyziky a matematiky Augustin Jan Dufek. 
V práci mu pomáhali studenti ústavu. Po přestě-
hování gymnázia do nové budovy (nyní ZŠ Štáflo-
va) v roce 1908 se přestěhovala i meteorologická 
stanice na dvůr nového školního areálu. Její obslu-
hu zajišťoval a pozorování se studenty vedl nejpr-
ve profesor Eduard Šmejkal a poté, co byl v roce 
1914 povolán do armády, profesor Čeněk Berka. 
Zprávy o výsledcích pozorování počasí byly publi-
kovány ve výročních zprávách gymnázia. 
Zajímavou zpětnou vazbu zdejší meteorologické 
stanici znamenalo telegrafické zasílání celkových 
údajů o počasí z Prahy, respektive vyhlašování 
předpovědi od roku 1906. Podle toho, jaké se 
očekávalo počasí, byl v létě a na podzim vyvěšo-
ván na věži děkanského chrámu prapor v přísluš-
né barvě. Se značnou pravděpodobností je ta-
kový prapor zachycen na obrazu části východní 
strany náměstí od Emila Artura Longena (ve sbír-
kách brodské galerie). Tím by mohla být dřívější 
hádanka, proč vlaje z ochozu kostelní věže černý 
prapor, celkem prozaicky vysvětlena. Očekávala 
se zřejmě bouřka.
Po vzniku Československa navázala na činnost 
gymnazijní meteostanice v roce 1923 nově zří-
zená vojenská povětrnostní stanice umístěná na 
zahradě okresního úřadu. Nikoliv náhodou vo-
jenská meteorologická služba vybrala Německý 
Brod. Ačkoliv v Brodě nebylo v té době ještě le-
tiště ani vojenská posádka, přes Vysočinu vedly se 
vzmáhající se leteckou dopravou trasy pro přelet 
vojenských i civilních letadel. Nutno říci, že piloty 
nepříliš oblíbené. Nad Vysočinou je čekaly dosti 
často mlhy a nárazový vítr, zvláště na podzim. Sta-
nici měl na starosti velitel a dva podřízení vojáci, 
kteří spadali pod 1. letecký pluk v Praze. Zašifro-
vané zprávy o výsledcích měření odesílali telegra-

ficky třikrát denně. Vojenská stanice byla zrušena 
v roce 1932 a přístrojové vybavení odesláno do 
Hradce Králové.
Město však nezůstalo dlouho bez meteorologické 
služby. V roce 1935 zahájila činnost civilní meteo-
rologická stanice ve Výzkumném ústavu brambo-
rářském, která působí v síti ČHMÚ nepřetržitě do-
dnes. Za dlouhých 87 let se v její obsluze vystřídali 
pouze tři pozorovatelé, Ladislav Volf do roku 1957, 
Jan Škoch do roku 2017 a po něm do současnosti 
RNDr. Jiří Ptáček. U všech to svědčí o neobyčej-
né věrnosti meteorologii. Přístrojové vybavení 
a přenos dat se od počátků meteorologických 
pozorování v Brodě v 19. století nebetyčně změ-
nily. Stanice pracuje od roku 2009 automaticky, 
údaje zaznamenává v pětiminutových intervalech 
a přenos byl převeden na denní počítačová hlá-
šení. Některé operace jako např. měření sněhové 
pokrývky, pozorování mlh, bouřek, jejich intenzity 
a směru, počátek a konec srážek, oblačnost a mi-
mořádné povětrnostní jevy však obsluha stanice 
musí dodnes provádět sama.
Jan Škoch u příležitosti šedesátiletého jubilea me-
teorologické stanice VÚB si dal tu práci a v roce 
1996 shrnul výsledky pozorování atmosférických 
jevů na stanici do přehledných tabulek a vydal 
v zajímavé publikaci. Tak nezbývá než doufat, že 
nás nečeká zima jako v roce 1941, 1942 nebo už 
vůbec ne mrazy jako v zimě 1984/1985, které 
mají ještě mnozí z nás v dobré paměti. Souvislostí 
počtu slupek cibule nebo množství zásob oříšků 
u veverek s charakterem nastávající zimy se do-
posud žádná vědecká studie nezabývala. Ale kdož 
ví, možná by se v evropských fondech na takový 
grant daly prostředky sehnat při současné ener-
getické krizi. 

 Miloš Tajovský

První brodský meteorolog Augustin Jan Dufek,
profesor gymnázia a správce stanice v letech 
1876–1908

Současný brodský meteorolog RNDr. Jiří Ptáček 
u měřících přístrojů v areálu Výzkumného ústavu 
bramborářského
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V komunálních volbách vyhrálo ANO 2011 – Ženy za Brod,  
město povede zástupce ODS

Komunální volby, ve kterých obyvatelé celé České republiky volili za-
stupitele svých obcí, se uskutečnily v pátek 23. a v sobotu 24. září. 
Havlíčkův Brod s 32 okrsky zaznamenal volební účast ve výši 42,46 %. 
Celkem bylo vydáno 7 567 úředních obálek. Do 7 562 odevzdaných 
obálek lidé vložili celkem 168 517 platných hlasů.
Nejúspěšnější byla se ziskem sedmi mandátů společná kandidátka 
hnutí ANO 2011 s Ženami za Brod. Občanská demokratické strana 
(ODS) získala pět zastupitelských křesel, Křesťanská demokratická 
unii – Česká strana lidová (KDU-ČSL) pak tři. Uskupení Broďáci, TOP 09 
a Společně pro Brod budou mít v zastupitelstvu po dvou zástupcích. 
Jeden mandát získali Piráti a nezávislí, PRO BROD, Komunistická stra-
na Čech a Moravy (KSČM) a Svoboda a přímá demokracie (SPD).

Starostou města byl zvolen Zbyněk Stejskal 
Město Havlíčkův Brod povede v následujících čtyřech letech stejná koa-
lice jako v předchozím volebním období, tedy ODS, ANO 2011 – Ženy za 
Brod, TOP 09 a PRO BROD. Starostou města byl na ustavujícím zasedání 
nově zvoleného zastupitelstva v pondělí 17. října zvolen Zbyněk Stejs-
kal (ODS), místostarosty pak Libor Honzárek (TOP 09), Vladimír Slávka 
(ANO 2011 – Ženy za Brod) a Marie Rothbauerová (ODS). V sedmičlen-
né radě města zasedne kromě vedení města také Jan Sojka (ODS), Ivana 
Štrossová (ANO 2011 – Ženy za Brod) a Jan Matějka (TOP 09).

Stavební povolení na jihovýchodní obchvat je zpět,  
termín dokončení se zatím nezměnil

Stavba obchvatu Havlíčkova Brodu získala zpět stavební povolení. Odvolání 
majitele pozemku, který podal stížnost, Ministerstvo dopravy zamítlo. Zá-
roveň bylo potvrzeno rozhodnutí odboru dopravy krajského úřadu z roku 
2018, kterým byla stavba jihovýchodního obchvatu Havlíčkova Brodu po-
volena. Práce mohou tedy pokračovat bez omezení.
„V současné době vznikne nový harmonogram stavby, podle kterého by se 
neměl termín dokončení obchvatu lišit od naposledy avizovaného. První 
řidiči by se tak mohli po nové dopravní tepně, která spojí výpadovky na Jih-
lavu a Pardubice, projet na konci příštího roku,“ potvrdil mluvčí Ředitelství 
silnic a dálnic Jan Rýdl.

Město zrekonstruuje a zúží ledovou plochu,  
ušetří tak na jejím chlazení

Havlíčkobrodská radnice připravuje rekonstrukci ledové plochy na zimním 
stadionu. Ta bude spočívat především v odbourání stávajících betonových 
vrstev, montáži nové vrstvy izolace a následně betonové desky s mikrotru-
bicemi pro mražení ledu. Cílem těchto opatření je především zmoderni-
zovat rozvody chlazení, doplnit izolační vrstvu, a tím dosáhnout úspory ve 
spotřebě energií.
„Hlavním důvodem rekonstrukce je celkové snížení energetické náročnosti.  
V této souvislosti jsme se zároveň rozhodli  i pro zúžení ledové plochy podle 
norem NHL,“ upřesnil ředitel Technických služeb Havlíčkův Brod Václav Lacina 
a dodal, že tak Havlíčkův Brod činí po vzoru mnoha dalších měst. 
Ledová plocha v Havlíčkově Brodě je jedna z největších v republice, má maxi-
mální povolené rozměry 60 × 30 m. Po rekonstrukci bude o čtyři metry užší, 
její velikost bude odpovídat kanadsko-americké NHL 60 × 26 m. „Podle před-
běžných odhadů bychom měli ušetřit na chlazení ledové plochy patnáct až 
dvacet procent energie,“ zhodnotil přínos Václav Lacina.
Obnovou projdou i mantinely a místo pro časoměřiče. Zároveň budou zmo-
dernizovány střídačky a trestná lavice, kde vznikne o dva metry větší prostor.  
Výsledná cena prací vzejde z projektové dokumentace, podle předpokladu 
půjde řádově o jednotky milionů Kč.

 Stránku připravila Alena Doležalová

Zvolení zastupitelé města
Navrhující strana Příjmení, jméno abs. hlasů v %
Broďáci Schwarz Jan 1 392 8,52
Broďáci Prchalová Veronika PaedDr. 1 105 6,76
PRO BROD Mojžyšková Ivana Ing. 680 8,02
ANO 2011 – Ženy za Brod Slávka Vladimír Ing. 2 053 4,85
ANO 2011 – Ženy za Brod Štrossová Ivana PhDr. 1 988 4,70
ANO 2011 – Ženy za Brod Milichovská Libuše 1 941 4,59
ANO 2011 – Ženy za Brod Chymo Daniel 1 754 4,14
ANO 2011 – Ženy za Brod Bárta st. Jindřich MUDr. 1 855 4,38
ANO 2011 – Ženy za Brod Kyselová Klára 1 792 4,23
ANO 2011 – Ženy za Brod Kašpar Milan Ing., CSc. 1 772 4,19
TOP 09 Honzárek Libor Bc. 1 094 8,86
TOP 09 Matějka Jan Ing. 688 5,57
Piráti a nezávislí Kerber Jan, DiS. 770 7,35
ODS Tecl Jan Mgr. MBA 1 758 6,27
ODS Stejskal Zbyněk 1 597 5,69
ODS Fischerová Jana Ing., CSc. 1 543 5,50
ODS Sojka Jan Mgr. et Mgr. 1 301 4,64
ODS Rothbauerová Marie 1 216 4,33
KSČM Plodík Milan 567 5,87
SPD Duben Pavel 746 6,67
KDU-ČSL Kletečka Jan Mgr. 1 142 6,63
KDU-ČSL Rázl Ondřej Mgr. 1 077 6,25
KDU-ČSL Chvílová Weberová Magdalena 

MUDr. Mgr.
1 052 6,11

Společně pro Brod Hermann Tomáš Ing. 1 149 9,16
Společně pro Brod Hlaváč Václav Ing. 916 7,30

Celkem 25 zastupitelů
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Kroky ke snížení spotřeby energií  
podniká i havlíčkobrodská radnice

I havlíčkobrodská radnice plánuje opatření, na zá-
kladě kterých sníží spotřebu energií, jejichž cena 
poslední dobou rychle stoupá. Fixace při nákupu 
elektrické energie skončila městu loni v září. Od 
té doby nakupuje energii prostřednictvím spotu 
a snaží se dosáhnout maximálních úspor. V sou-
časné době připravuje tato opatření:

Výměna všech svítidel v provozních budovách 1. 
za diodová (extrémně finančně náročné je 
svícení např. ve školách, školkách či domově 
pro seniory).  
Návratnost investice zhruba 5 let
Zavedení sofistikované regulace vytápění 2. 
pomocí chytrých elektronických hlavic (reagují 
na pohyb v místnosti či otevřené okno, kdy se 
automaticky vypínají). 
Návratnost investice zhruba 2,5–3 roky
Osazení některých budov solárními kolektory 3. 
(v současné době dochází k vytipování nej-
vhodnějších městských objektů).

Některá města z důvodu zvyšování cen energií 
neskrývají obavy, že by mohlo dojít k uzavírání 
školských budov i dalších zařízení. Město Havlíčkův 
Brod o tomto kroku ani v budoucnu neuvažuje. 

TJ Jiskra Havlíčkův Brod obdržela  
od Národní sportovní agentury dotaci  

na výstavbu sportovní haly
Sportovci z TJ Jiskra už řadu let usilovali o výstavbu 
druhé sportovní haly. Vzhledem k tomu, že TJ Jiskra 
má okolo 1 500 členů tvořících 14 oddílů, musí ke 
svým tréninkovým jednotkám využívat i tělocvičny 
brodských základních a středních škol. 
Před dvěma a půl lety vzešel nápad postavit dru-
hou halu za stávající halou, kde vlastní pozemky 
město Havlíčkův Brod. Prostor je odpovídající a na-
bízelo se využití šaten a sociálního zázemí v stávají-
cím zařízení. Současně jsme chtěli využít avizované 
možnosti čerpání dotace od nově vzniklé Národní 
sportovní agentury (dále NSA). 
TJ Jiskra začala jednat s městem Havlíčkův Brod 
o poskytnutí pozemků a o součinnosti v rámci 
spolufinancování akce. Vyřizovali jsme veškerá 
potřebná povolení a zajišťovali dokumentaci k po-
dání žádosti o dotaci na NSA. Žádost o dotaci jsme 
podávali dvakrát. Poprvé do programu Regionální 

infrastruktura nad 10 mil. Kč, kdy jsme žádost po-
dali v řádném termínu, ale program byl ze strany 
NSA zrušen. Tím, že jsme měli veškerá povolení 
a připravenou  dokumentaci, podali jsme žádost 
o dotaci podruhé ihned po otevření nového pro-
gramu Regiony 2021. NSA avizovala vyhodnocení 
programu do konce roku 2021, což se nezdařilo 
a rozhodnutí přišlo na začátku září roku 2022. 
Na jaře jsme vyhlásili výběrové řízení na zhoto-
vitele a uzavřeli smlouvu o dílo. Práce na nové 
tréninkové sportovní hale by měly začít během 
října a sportovat by se mohlo již na konci roku 
2023. Cena nové tréninkové haly je odhadována 
na 71,551 mil. Kč. Na financování  se bude podí-
let NSA 40 mil. Kč, město Havlíčkův Brod přispěje 
15 mil. Kč a o spolufinancování zbývající částky bu-
deme jednat s Krajem Vysočina. 
Nová sportovní hala bude odpovídat parametrům 
splňujícím mezinárodní standardy pro pořádání 
mezinárodních akcí. Zároveň budou halu moci vy-
užívat základní a střední školy a ostatní sportovní 
i nesportovní spolky v Havlíčkově Brodě, které jsou 
v současné chvíli nuceny dojíždět do okolních měst. 
 Michaela Slavíková
 tajemnice TJ Jiskra Havlíčkův Brod

Občiny mají kvalitnější vodu,  
obyvatelé mohou žádat o připojení  

k novému vodovodu
V polovině září dokončila dodavatelská firma prá-
ce na vybudování vodovodu v Občinách u Šmolov. 
S finanční podporou Ministerstva zemědělství ČR 
vznikly v obci tři vodovodní řady o celkové dél-
ce 874 m. Náklady na výstavbu činily bezmála 
5,7 mil. Kč, výše poskytnuté dotace z programu na 
podporu technické vodovodní a kanalizační infra-
struktury dosáhla výše 2,5 mil. Kč. Při výkopových 

pracích byly zároveň provedeny nové rozvody ve-
řejného osvětlení v hodnotě zhruba 1,5 mil. Kč. 
Po ukončení kolaudačního řízení mohou obyvate-
lé Občin zažádat Vodovody a kanalizace Havlíčkův 
Brod, a.s (dále VaK HB), které budou správcem vo-
dovodu, o přípojky na soukromé pozemky. K získá-
ní vodoměrné sestavy a možnosti odebírat vodu je 
nutné ve spolupráci se společností VaK HB učinit 
několik kroků. Po zpracování jednoduché projek-
tové dokumentace vodovodní přípojky a jejím od-
souhlasení správcem vodovodu je možné požádat 
o její montáž. Na závěr uzavře obchodní odděle-
ní společnosti VaK HB se všemi zájemci smlouvu 
o dodávce vody.
Do současné doby obyvatelé Občin využívali jen 
vodu z vlastních studní, ale období s malým množ-
stvím srážek s sebou přinášelo její nedostatek. 
Rozbory navíc ukazovaly, že je stále méně kvalitní. 
Občiny u Šmolov byly poslední místní částí, ve kte-
ré obecní vodovod chyběl. 

 
 Stránku připravila Alena Doležalová

Zastupitelé vybrali trasu jihozápadního obchvatu města
Zastupitelé na svém posledním předvolebním jednání v polovině září debatovali o trase jihozápad-
ního obchvatu města, měli na výběr ze čtyř možných variant. Základním úkolem této komunikace je 
spojit výpadovky na Jihlavu a Humpolec, a pomoci tak odvést z města tranzitní dopravu. 
Jednání zastupitelů se v hojném počtu zúčastnili zástupci z řad rezidentů Šmolov, Lipky či Občin, 
v blízkosti kterých by obchvat mohl vést. Město obdrželo od místních obyvatel i několik petic. Po 
dlouhé debatě zastupitelé vybrali variantu obchvatu č. 4. Ta vede od kruhového objezdu u bývalé 
Selské jizby jižně od Šmolov a na stávající silnici na Humpolec se napojuje u Michalovic. S obcemi 
Michalovice a Šmolovy, kterým se obchvat přiblíží nejvíce, budou zástupci města jednat. Při hlaso-
vání se pro trasu 4 vyslovilo 21 zastupitelů, zbývající 4 se zdrželi. Tato varianta bude nyní procházet 
v souladu se zákonem procesem změny územního plánu. Podle vedení města by mělo být zhruba do 
roka jasné, jestli je tato trasa uskutečnitelná. Pokud by nastaly okolnosti, které budou její výstavbu 
znemožňovat, zastupitelé se vrátí k posouzení zbylých tří variant. Za ideálních podmínek by se jiho-
západní obchvat města mohl začít stavět zhruba v horizontu šesti let.
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Ředitelství silnic a dálnic buduje nové protihlukové stěny na 
severovýchodním obchvatu

Nová protihluková stěna za téměř 60 mil. Kč vzniká v současné době 
na pěti úsecích severovýchodního obchvatu města, tedy u komunika-
ce mezi ulicí Masarykova a Žižkova. Práce potrvají zhruba pět měsíců. 
Plánovaná úprava protihlukových stěn vychází z měření dopravního 
hluku a z výsledků zpracované akustické studie. Ta řeší opatření tak, 
aby byly dodržovány hygienické limity v denní i noční době ve výhle-
du zhruba 20 let. „V některých úsecích dojde k demolici stávajících 
stěn, v dalších se budou stěny prodlužovat a navyšovat. Na jednom 
úseku postavíme zcela novou stěnu,“ upřesnil Martin Buček z Ředitel-
ství silnic a dálnic ČR a dodal, že protihlukové bariéry musí splňovat 
stanovená kritéria v kategorii zvukové pohltitelnosti A2 a vzduchové 
neprůzvučnosti B2.
Řidičů se práce nedotknou, budou probíhat s lokálními omezeními při 
krajnici vozovky.

BAN!Fest pomáhá kostelu sv. Kateřiny
Ve čtvrtek se v parku Budoucnost v Havlíčkově Brodě rozléhala hudba 
z 1. ročníku BAN!Festu, který pořádal Nízkoprahový klub BAN! při Ob-
lastní charitě Havlíčkův Brod. Účelem festivalu bylo podpořit rekon-
strukci kostela sv. Kateřiny a také přiblížit činnost služby, a snížit tak 
prahy mezi klubem a veřejností. Prodejem drobného občerstvení se 
podařilo vybrat 5 600 Kč.
Poklidné čtvrteční odpoledne rozezněla hudba prvního ročníku BAN!-
Festu. Úderem druhé hodiny akci oficiálně zahájil vedoucí Nízkopra-
hového klubu Ban! Karel Kolář. K návštěvníkům promluvil i Vít Vodráž-
ka ze spolku Epigram, který spravuje sbírku pro kostel sv. Kateřiny.
Celý den probíhaly doprovodné aktivity. Příchozí se mohli díky Fokusu 
vcítit do člověka, který trpí schizofrenií. Díky audio nahrávce si vyzkou-
šeli, jaké to je mít cizí hlasy v hlavě. Kolping nás ohromil svými mega-

bublinami, AZ Centrum poskytlo nafukovací hrad a tvořivou dílnu. Děti 
si také mohly zkusit dočasné tetování, malování na obličej, vyrobit si 
placku, či si zahrát fotbálek. Závěrečnou aktivitou bylo sprejování na 
fólii. Program zpetřila hudební vystoupení různých žánrů, která lákala 
návštěvníky do parku Budoucnost až do večerních hodin. 
Jmenovitě chceme poděkovat městu Havlíčkův Brod, které nám po-
skytlo prostor, Technickým službám Havlíčkův Brod za zapůjčení 
stánků, a samozřejmě všem vystupujícím a vystavujícím službám za 
podporu a ochotu. Doufáme, že se nám z této akce podaří vytvořit 
tradici.

Co je Nízkoprahový klub BAN!?
Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež je služba sociální prevence 
(dle zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních službách), ve které pracovníci 
zdarma poskytují dětem a mládeži pomoc v nepříznivých situacích. 
Dále formou prevence usilují o to, aby mladí lidé nepříznivé situace 
zažívali v co nejmenší míře a byli si vědomi případných rizik svého cho-
vání. Nízkoprahovost je způsob poskytování sociální služby. Aby mohli 
dospívající ve věku od 8 do 20 let využívat tyto služby, musí splnit 
pouze minimální nároky. 
 Monika Kadlecová
 Oblastní charita Havlíčkův Brod

Havlíčkův Brod slavil v Brielle 35. výročí partnerství
Na přelomu měsíce, ve dnech 30. 9. – 1. 10. hostilo nizozemské město 
Brielle slavnostní připomínku 35. výročí podpisu partnerské smlouvy 
s Havlíčkovým Brodem. Ta byla uzavřena v roce 1985; připomínka však 
musela být kvůli covidu dvakrát odložena. V pátek 30. září proběhl hu-
dební večer v krásném prostředí kostela Sv. Kateřiny za účasti bývalých 
starostů Jaapa Saly, Tomáše Holendy, Beatrix van der Kluit a Jany Fis-
cherové. Místní hudebníky a artisty symbolicky doplnili akordeonistka 
Markéta Laštovičková a houslista Pavel Kubát. Sobotní dopoledne pa-
třilo slavnostnímu přijetí hostů na briellské historické radnici za účasti 
zástupce českého velvyslanectví v Haagu. Starostové obou měst Gre-
gor Rensen a Jan Tecl spolu s předsedy partnerských výborů Keesem 
Haanstrou a Tomášem Hermannem vyslovili svá přání k dalšímu pokra-
čování vzájemných kontaktů, kulturních či vzdělávacích výměn a spolu-
práce v dalších oblastech. Bylo to o to důležitější, protože od 1. ledna 
příštího roku ztrácí sedmnáctitisícové město Brielle svoji samostatnost 
a vstupuje do společného svazku se dvěma dalšími městy, Hellevoet-
sluis a Westvoorne, jehož starosta byl též přítomen. Nově vytvořené 
město, Voorne am Zee, vzniklé spojením těchto tří, bude mít 74 tis. 
obyvatel a věří, že bude mít silnější hlas v průmyslové aglomeraci kolem 
sousedního Rotterdamu a jeho obřího námořního přístavu.
Celou akci zakončilo neformální setkání všech hostů a jejich hostitel-
ských rodin v režii partnerského výboru; o hudební program se při 
něm pro změnu postarali Broďáci.  
Výročního víkendu se krom představitelů našeho města a členů part-
nerského výboru HB–Brielle účastnila též řada hudebníků, tanečnice 
z Kalamajky a zástupci škol a spolků. Ve stejné době byli v Brielle též 
studenti brodských středních škol na týdenním výměnném pobytu, 
jehož tradice sahá zpět až do r. 1986. 
 Tomáš Hermann
 Partnerský výbor HB–Brielle

 Stránku připravila Alena Doležalová
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Charitati vní koncert dechovek podpoří 
člena Havlíčkobrodské dvanáctky

Výtěžek z charitati vního koncertu, který se uskuteční v sobotu 12. lis-
topadu od 15.00 hod. v KD Ostrov v Havlíčkově Brodě, pomůže čle-
novi Havlíčkobrodské dvanáctky Jiřímu Kadlecovi. Známá brodská de-
chová kapela ho upořádala na jeho podporu.
„Jirka je naším kolegou a kamarádem. Po vážné autonehodě zůstal 
upoután na invalidní vozík. Za deset měsíců strávených v nemocnici 
se zlomenou krční páteří, frakturou vrchní čelisti , frakturou pěti  žeber 
a pohmožděnými plícemi se lékařům podařilo Jirku oprosti t od de-
chové pomoci přístrojů, ale bohužel se nepodařilo zapojit do funkce 
dolní ani horní končeti ny,“ popsal kapelník Havlíčkobrodské dvanáctky 
Zbyněk Palička, který je hlavním pořadatelem koncertu. 
„Jirka je tí m nejšikovnějším trumpeti stou, se kterým jsem měl mož-
nost vystupovat, ale na pódium se teď kvůli svému zranění vráti t ne-
může. Protože je Jirka ve svých 36 letech odkázaný na pomoc druhých 
a potřebuje mnoho kompenzačních pomůcek, napadla mě myšlenka 
pomoci mu zorganizováním charitati vního koncertu. Oslovil jsem ně-
kolik kapel a velmi mě potěšilo, že ani jedna vystoupení bez nároku 
na honorář neodmítla,“ popsal Zbyněk Palička a dodal, že spolu s Hav-
líčkobrodskou dvanáctkou na koncertu vystoupí také Nová Lesanka, 
Leškovanka a Rebelka.
Vstupné na koncert činí 250 Kč a celý výtěžek bude věnován Jiřímu 
Kadlecovi na nákup kompenzačních pomůcek. Se samotným výbě-
rem i předáním fi nanční pomoci pomáhá Oblastní charita Havlíčkův 
Brod, která zřídila veřejnou sbírku s názvem Pro Jirku, na kterou 
mohou lidé přispívat po celý listopad. Číslo transparentního účtu je 
123-8518280277/0100.
„Dovolte mi, abych Vás všechny pozval na tuto akci, kde nebude chy-
bět dobrá muzika a ještě lepší nálada. Není toti ž nic hezčího, než po-
moci člověku, který pomoc potřebuje a zaslouží si ji,“ dodal Zbyněk 
Palička.

 Do krajských galerií a muzeí výhodněji 
se Společnou vstupenkou

Kraj Vysočina se dlouhodobě snaží umožnit přístup široké veřej-
nosti  do krajských sbírkotvorných organizací za zvýhodněnou cenu 
v podobě Společné vstupenky. Tato speciální vstupenka umožňuje 
jejímu držiteli za velmi výhodnou cenu navštěvovat krajská muzea 
i galerie a opakovaně se do nich vracet. 
Každá Společná vstupenka umožňuje dvanáctkrát navští vit Krajem Vy-
sočina zřizovaná muzea i galerie včetně Muzea Vysočiny v Havlíčkově 
Brodě. 
Vstupenka je k dispozici ve třech variantách, plné vstupné za 120 Kč, 
zvýhodněné vstupné pro děti , studenty a seniory za 60 Kč a vstupné 
pro celé školní třídy za 300 Kč. Tyto částky jsou garantované pro celý 
rok 2022. Pokud by v budoucnu došlo k jejímu zdražení, jejího držite-
le se po dobu dvouleté platnosti  vstupenky toto navýšení nedotkne. 
Společnou vstupenku lze zakoupit ve čtyřech muzeích, čtyřech jejich 
pobočkách a třech galeriích v Kraji Vysočina. Při každém vstupu bude 
označeno jedno z dvanácti  volných políček na zadní straně vstupen-
ky, a to postupně až do jejího vyčerpání. Další výhodou je její pře-
nositelnost. Vstupenka není vystavena na konkrétní jméno a příjmení 
a tak ji lze půjčit či věnovat přátelům či naráz ji může použít více osob, 
přičemž za každou osobu bude označeno jedno pole. Opakovaně lze 
navštěvovat jedno konkrétní kulturní zařízení nebo navští vit postupně 
všechny nebo vybrané zapojené insti tuce napříč krajem, až do vyčer-
pání dvanácti  vstupů. Vstupenka je platná dva roky od prvního vstupu, 
neboť u něho se zapíše datum.
Vstupenku lze využít i k návštěvě výstav. K nim získáte v případě zájmu 
bližší informace na webové stránce www.vysocina-fandi-kulture.cz. 
Zde je možné vyhledávat podle místa konání či zaměření. Neváhejte 
a vyrazte opět za kulturou!

 Stránku připravila Alena Doležalová
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Jak správně topit a ušetřit
Jedním z nejvýznamnějších zdrojů, které znečišťují naše ovzduší, jsou 
nemovitosti vytápěné kotli na pevná paliva. Pokud však budete do-
držovat zde uvedené zásady správného vytápění, je možné dopad 
vytápění na kvalitu ovzduší snížit na minimum, ale i tak nebude za-
nedbatelný. 

Čím správně topit1.  – používejte jen palivo určené výrobcem zdro-
je, nespalujte odpad ani špatně vysušené dřevo. Nakupujte pouze 
kvalitní paliva od ověřených dodavatelů. Palivo musíte vhodně 
skladovat – na místě chráněném před deštěm a vlhkem a s dob-
rým prouděním vzduchu.
V čem správně topit2.  – od 1. 9. 2024 bude v rodinných domech, 
bytových domech a ve stavbách pro rodinnou rekreaci zakázáno 
provozovat spalovací zařízení horší než 3. třídy. Zda právě vaše 
zařízení vyhovuje, zjistíte při povinné pravidelné tříleté kontrole 
technického stavu a provozu. Pro provozovatele zdrojů v ostatních 
budovách platí tento zákaz již od 1. 9. 2022. 
Jak obsluhovat kamna a kotel3.  – přečtěte si návod k obsluze a řiď-
te se jím! Pokud se nebudete řídit pokyny výrobce, můžete po-
škodit zařízení, případně způsobit i požár. Dodržujte předepsanou 
teplotu spalin. Nižší teplota může znamenat vyšší účinnost využití 
tepla, ale také špatné spalování a další související problémy. Příliš 
vysoká teplota spalin je plýtváním energií v palivu a může být 
i nebezpečná rizikem vzniku požáru.
Jak se o kamna a kotel starat4.  – v souladu s návodem dodržujte 
předepsanou údržbu! Pravidelně čistěte celé zařízení, komín i kou-
řovod. Bezodkladně odstraňte jakoukoli závadu. Místnosti v domě 
nepřetápějte.
Co když sousedův komín kouří5.  – pokud máte podezření na po-
rušování zákona o ochraně ovzduší, cítíte se obtěžováni kouřem, 
nebo myslíte, že soused používá nevhodná paliva, máte možnost 
se bránit. Zákon o ochraně ovzduší a další legislativní předpisy ČR 
poskytují občanům možnosti, jak se bránit obtěžování kouřem 
způsobeným spalováním materiálů, ať se jedná o paliva v kotlích 
či topidlech (kamna, krby) či o spalování biomasy v otevřených oh-
ništích, nebo nelegální spalování odpadů. Ke kontrole a vymáhání 
příslušných ustanovení zákonů jsou oprávněny obce s rozšířenou 
působností. 
Zákaz starých kotlů6.  – od 1. 9. 2024 bude zakázáno provozovat 
kotle na pevná paliva v objektech určených k bydlení, které 
nesplňují minimálně 3. třídu dle normy ČSN EN 303-5. Od 1. 9. 
2022 platí tento zákaz pro zdroje umístěné v ostatních objektech. 
Vyměňte kotel včas, dokud jsou poskytovány dotace, poté už bu-
dete muset zaplatit vše ze svého. Lze využít program Nová zelená 
úsporám https://novazelenausporam.cz.
Pravidelné kontroly kotlů a topidel7.  – každý provozovatel spalova-
cího zdroje na pevná paliva, o celkovém jmenovitém tepelném pří-
konu od 10 do 300 kW včetně, napojeného na teplovodní soustavu 
ústředního vytápění, má povinnost provádět jednou za 3 roky kon-
trolu technického stavu a provozu tohoto zdroje. Kontrolu může 
provádět pouze odborně způsobilá osoba pověřená výrobcem 
zdroje, která je uvedena v databázi MŽP https://ipo.mzp.cz.

 Čerpáno z podkladů MŽP

Informace o úpravách ve veřejných separačních stání  
ve Šmolovech, Občinách, Dolním Papšíkově, pod letištěm 

a kolem ulice Čechova
V těchto částech města byl ke konci roku 2021 také zaveden nový typ 
svozu odpadů – papíru a plastu přímo z domácnosti (door to door). 
Už při jeho zavádění byli obyvatelé informováni, že dojde ke snížení 
počtu nádob pro papír a plasty ve veřejných separačních stáních, a to 
zejména proto, že koncentrace zvýšeného počtu barevných kontejne-
rů ve veřejném prostoru nepůsobí esteticky dobře, někde kontejnery 
zabírají parkovací místa, brání ve výhledu z vozidel, někteří obyvatelé 
je využívají k odkládání jiných druhů odpadů a zakládají v nich černé 
skládky. I z ekonomických důvodů nelze dlouhodobě provozovat dva 
systémy odvozu odpadů. 
Protože nádoby na třídění odpadů zde používá více než polovina do-
mácností, budou od 1. listopadu z veřejných separačních stání odve-
zeny modré kontejnery na papír a žluté kontejnery na plast. Ostatní 
nádoby (pro sklo, nápojový karton, kov, rostlinný odpad, textil a oděvy 
i vyřazené elektro) zůstanou v obvyklých místech zachovány. Separač-
ních stání u bytových domů Stromovka a U Kasáren 3504 se tyto změ-
ny nedotknou, protože v těchto bytových domech není nový systém 
sběru odpadů provozován. Do separačních stání kolem ulice Čecho-
va a Pod Letištěm bude umístěn další kontejner pro rostlinný odpad. 
V místních částech Dolní Papšíkov, Občiny a Šmolovy bude zachován 
sběr rostlinných odpadů prostřednictvím hlídaných velkoobjemových 
odpadů vždy jeden den na jaře a jeden den na podzim.

Obyvatelé vyjmenovaných částí města si mohou nádoby o objemu 
240 l, které bezplatně poskytuje město Havlíčkův Brod a jsou každou 
první středu v měsíci vyváženy, stále vyzvednout ve sběrném dvoře 
technických služeb v Reynkově ulici 2886 v pracovní dny od 7–15 ho-
din. Je možné používat vlastní plastové popelnice menšího objemu 
za předpokladu, že budou dodržovány podmínky stanovené pro nový 
systém a budou opatřené QR kódem (je k vyzvednutí na ekonomic-
kém odboru městského úřadu, V Rámech 1855).
Někde se na společném užívání nádob domluvili sousedé nebo pří-
buzní. Nádoby není nutné přistavovat ke svozu každý měsíc, ale až po 
jejich naplnění, což platí zejména pro menší domácnosti.
Všem obyvatelům děkujeme za aktivní přístup v zavádění nového sys-
tému třídění odpadů. Jde o moderní způsob v nakládání s odpady, ve 
vytříděném odpadu nejsou nevhodné příměsi, jak tomu bývá ve ve-
řejných separačních stáních a občané si chválí, že mají hned u domu 
k dispozici nádoby jen pro své vlastní odpady. 
 Připravil odbor ŽP
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Sport

Hroši zakončili sezónu titulem
Posledním a asi i největším želízkem v ohni v bojích 
o republikové tituly v softbalu byl pro havlíčkobrodský 
klub juniorský tým do osmnácti let. Poté, co se sezóna 
z pohledu Hrochů vyvíjela jen velice průměrně, ji na 
poslední chvíli zachránili právě junioři. Ti v Praze vybo-
jovali v pořadí už 56. titul v historii klubu. Do finálového 
turnaje vstoupili Hroši drtivou výhrou nad Locos Břec-
lav 16:0. V dalším zápase deklasovali Tempo Praha 16:1 
a v souboji o první místo ve skupině porazili další pražský 
klub Joudrs Praha 8:2. Byť výsledek vypadá jasně, tak ve 
skutečnosti byl zápas tuhým bojem, a ještě v předpo-
slední směně byl stav vyrovnaný 1:1. Teprve pak Hroši 
šesti body zlomili odpor soupeře, když bodovou šňůru 
odstartoval homerunem Jonáš Voráček. V  semifinále si 
Hroši poradili i s domácím Spectrem Praha 7:0 a ve finá-
le se podle očekávání střetli opět s Joudrs Praha. Brodští 
hráči do zápasu vstoupili skvěle a hned první útok jim 
přinesl vedení 2:0. Pak ale přišla zbytečná chyba v obra-
ně Hrochů a stav byl rázem vyrovnaný 2:2. Nerozhodné 
skóre zlomil v polovině zápasu na stranu Hrochů svá-
teční pálkař Matěj Macas, který coby nadhazovač pálku 
vůbec netrénuje a v zápasech do útoku povětšinou ani 
nenastupuje. Tentokrát v line-upu byl a homerunem 
zajistil Hrochům vedení 3:2. Těsný stav opět vydržel až 
do předposlední šesté směny, a i tentokrát v ní Hroši 
rozhodli. Konečně se výrazněji prosadili v útoku a po 
odpalech Štěpána Sychry a Jonáše Voráčka odskočili na 
6:2. Závěr zápasu už proběhl v režii nadhazovače Matěje 
Macase, který kromě zlaté medaile převzal po zápase 
i cenu pro nejlepšího nadhazovače.

Kadetské zlato opět míří  
do Havlíčkova Brodu

Na začátku října se v Brně uskutečnilo Mistrovství Čes-
ké republiky ve sportovním a fitness aerobiku. Kadetky 
z BM fitness se umístily na prvním místě a po loňském 
stříbru vrátily kadetské zlato zpět do srdce Vysočiny. Bě-
hem deseti let působení klubu se stalo pouze jednou, 
že by Broďačky cenný titul nevyhrály. O to byly letošní 
oslavy radostnější. Na třetím místě se pak ve stejné vě-
kové kategorii umístil mladší kadetský tým. V kategorii 
14–16 let step se na prvním místě umístily letos zatím 
neporažené juniorky a stříbrné medaile si na krk nasa-
dily seniorky.  BM Fitness na republikovém šampionátu 
zanechalo stopu i ve sportovním aerobiku. Těsně za bra-
nami finále na devátém místě skončila Vanesa Kulijová 
v kategorii kadet ženy, Justýna Koudelková v kategorii 
youth ženy obsadila 21. místo. Stepové týmy se nyní 

chystají na vrchol sezóny, kdy se utkají se světovou kon-
kurencí. Na začátku listopadu se v ostravské Gong aréně 
představí na Mistrovství světa. 

Prášek si v Brně dojel pro dva tituly  
vicemistra

Havlíčkobrodský motocyklový závodník Michal Prášek 
je v cíli své šestnácté sezóny v barvách Roháč & Fejta 
motoracing teamu a i letos obsazoval v závodech po 
celé Evropě první místa. Závěrečný podnik sezóny se jel 
na Masarykově okruhu v Brně, kde Prášek absolvoval 
celkem čtyři závody. Dva z nich byly bodovány v seriá-
lu CAMS a další dva závody do seriálu ALPE, MMČR A 
MMSK. „Do závodu CAMSU jsem vždy startoval z pole-
position a po opravdu napínavých bojích jsem dokázal 
oba závody vyhrát. Do závodu ALPE jsem startoval z pá-
tého místa. V prvním závodě jsem měl velký problém 
se zadní gumou, a byl jsem rád, že závod jsem dojel na 
čtvrtém místě. Závěrečný závod sezony jsem se sna-
žil bojovat o bednu, ale i tentokrát jsem dojel čtvrtý,“ 
popsal všechny závody Michal Prášek, který se tak stal 
i vicemistrem Alpe Adria Superbike i vicemistrem v Me-
zinárodním Mistrovství ČR.

Brodští šermíři na mezinárodním turnaji
Havlíčkobrodští šermíři z TJ Jiskra bojovali na začátku říj-
na na mezinárodním turnaji v Ostravě. Na turnaji si svojí 
premiéru odbyl v kategorii mini žáků Max Wasserbauer, 
který v prvním kole mile překvapil a po třech výhrách 
a třech prohrách byl nasazen do vyřazovacích eliminač-
ních duelů jako čtrnáctý. V tomto duelu sehrála svoji roli 
nezkušenost a Max prohrál. Celkově se tak umístil na 
12. místě. V kategorii žákyň zazářila Anna Šimková, kte-
rá v prvním kole zaznamenala jen jednu porážku a poté 
bez porážky došla až do finále. V tom podlehla sloven-
ské reprezentantce a obsadila celkovou druhou příčku.

Vítězný víkend brodských házenkářek
Ve třetím kole 1. ligy žen sehrál havlíčkobrodský tým 
na domácí půdě utkání proti Bohunicím. Soupeř přijel 
v poměrně omezené sestavě, ale i tak na diváky čeka-
lo napínavé utkání. Bohunice hrají nepříjemnou tvrdou 
házenou a není snadné je bránit. První půle nabídla za-
jímavé souboje na obou stranách. Brodské hazenkářky 
si držely stále mírné vedení a první poločas skončil 13:9. 
Do druhé půle holky vlétly s ještě větším nasazením 
a vypěstovaly si až devítibrankový náskok. Od té doby 
utkání kontrolovaly a držely si pohodlné vedení. Dobrým 

výkonem v bráně přispěla k vítězství Monika Doležalová, 
u které často končily střelecké pokusy soupeřek. Koneč-
ný výsledek byl 28:17 a ženy tak letos poprvé okusily 
chuť vítězství.
To však nebylo jediné utkání, které se ten den odehrá-
lo. Ještě před utkáním žen hrály starší dorostenky. Ty 
porazily Mělník 33:16. Mladší dorostenky hrály rovněž 
s Bohunicemi, a stejně jako ženy a starší dorostenky 
zaznamenaly vítězství. Utkání skončilo 36:24 a mladší 
dorostenky procházejí novou sezónou zatím bez po-
rážky. Brodské celky během třetího kola připsaly hned 
šest bodů.

Druhá liga futsalu zpět v Brodě
Po vydařené uplynulé sezóně, kdy brodští futsalisté 
obsadili druhé místo v divizi, se dlouho rozmýšleli a na-
konec jednohlasně přijali nabídku k postupu do vyšší 
soutěže. Ve druhé lize mohou Broďáci očekávat těžké 
zápasy proti výborně takticky připraveným soupeřům. 
Těší se na solidně zaplněné tribuny. Hlavním cílem futsa-
listů je hra v plném nasazení a spokojený fanoušek.

Bruslaři po úvodu sezóny na čtvrtém místě
Hokejisté BK Havlíčkův Brod vstoupili na začátku září do 
nové druholigové sezóny. První body si připsali hned 
v úvodním kole, kdy na ledě Nového Jičína zvítězili 4:3. 
V následujících dvou kolech zaznamenali dvě prohry 
s týmy Orli Znojmo a HC ISMM Kopřivnice. Body naopak 
sbírali v duelech s SHKM Baník Hodonín (6:1), HC Slezan 
Opava (4:2) a SKLH Žďár nad Sázavou (5:4). Zatím v po-
sledním kole před uzávěrkou tohoto vydání Bruslaři na 
domácím ledě podlehli Havířovu 2:6. Po sedmi kolech 
patřila BK Havlíčkův Brod s dvanácti body čtvrtá příčka 
druholigové tabulky. 

Na Ostrov přijede německý šampion Boll
Stolní tenisté HB Ostrov vkročili úspěšně do nové extra-
ligové sezóny, ve které obhajují mistrovský titul. Úvodní 
čtyři kola ovládli hladce 3:0, prvního přemožitele našli 
až v pátém kole, kdy v Birell Aréně podlehli pražskému 
El Niňu 0:3. V tabulce tak Brodu patřila průběžná druhá 
příčka.
Na mezinárodní scéně zvládli svěřenci trenéra Dmitrije 
Prokopcova v domácím prostředí vyhrát turnaj první-
ho kola Ligy mistrů a poprvé v historii klubu postoupili 
mezi dvanáct nejlepších týmů nejprestižnější klubové 
soutěže v Evropě. V její další fázi do Havlíčkova Brodu 
přijedou špičkové evropské celky. Lahůdkou bude start 
šestinásobného vítěze této soutěže Borussie Düssel-
dorf. V sestavě německého velkoklubu by neměl chy-
bět  legendární Timo Boll. Dalším soupeřem brodského 
klubu bude polský mistr Bogoria Grodzick Mazowiecki, 
jehož dres posledních pět let oblékal nyní „brodský“ 
Pavel Širuček. 
Zápasy A skupiny odstartují v úterý 8. listopadu v Düs-
seldorfu, pak přijde na řadu atraktivní domácí dvojzá-
pas. V úterý 15. listopadu se v Kulturním domě Ostrov 
představí Bogoria Grodzisk Mazowiecki, o dva dny poz-
ději, ve čtvrtek 17. listopadu, bude Brod hostit Borussii 
Düsseldorf. Závěrečné utkání skupiny pak havlíčkobrod-
ští stolní tenisté sehrají 14. prosince v Polsku.

 Stránku připravil Ondřej Rázl
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Václav Šrámek 

*28. 9. 1938 – †13. 9. 2022

Dne 13. září nás opustil v nedožitých 84 letech bývalý starosta Václav 
Šrámek. Jako porevoluční představitel havlíčkobrodské radnice a sta-
rosta v letech 1994–1998 se zasloužil například o výstavbu plavecké-
ho bazénu s propojením na zimní stadion v Kotlině či o celkovou re-
konstrukci Humpolecké ulice. V zastupitelstvu města zasedal dvanáct 
let, tedy tři funkční období, a to od roku 1990 do roku 2002. 
Václav Šrámek se narodil v den svého svátku 28. 9. 1938 v Krátké Vsi 
u Havlíčkova Brodu, kde měla jeho rodina domov už několik generací. 
Se svou manželkou vychoval dvě dcery. Rodné Havlíčkobrodsko až na 
několik výjimek, kterými byly především studia, neopustil.
Ačkoli byl v době války Václav Šrámek malým chlapcem, tato doba 
jeho dětství poznamenala. Jeho otec byl legionářem a do války naru-
koval pouhé tři dny před Václavovým narozením. Nejstarší z jeho čtyř 
bratrů, tehdejší student gymnázia, byl během války poslán do Reichu. 
Před jejím koncem v roce 1944 začal Václav Šrámek navštěvovat zá-
kladní školu v České Bělé. Netajil se tím, že jako malého ho škola neba-
vila. „Třikrát se mi povedlo utéct, pak už museli zamykat dveře,“ vzpo-
mínal s úsměvem. S lety se ale jeho vztah ke vzdělávání změnil. V roce 
1960 nastoupil na Zemědělskou mistrovskou školu do Vysokého Mýta, 
poté si dodělal maturitu při  dálkovém studiu na Střední zemědělské 
škole v Českých Budějovicích. Následovalo studium na Vysoké škole 
zemědělské v Praze, kterou ukončil s červeným diplomem.

Po ukončení vysoké školy pracoval zhruba třicet let jako ekonom 
v Melioračním družstvu Sázava Havlíčkův Brod. Na začátku devade-
sátých let se stal ředitelem Hospodářského svazu zemědělců, v té 
době už byl aktivní v komunální politice. „Za minulého režimu jsem 
nebyl nikde organizovaný, politika pro mě nebyla. Ale v porevoluč-
ních letech vznikala v Havlíčkově Brodě zemědělská strana, kde jsem 
byl půl roku členem. A ostatní mě navrhli na kandidátku,“ vzpomínal 
Václav Šrámek. 

Neměl však velká očekávání a výsledkem voleb byl překvapen. Už 
tehdy ale dobře věděl, kam by v případě úspěchu ve svém působení 
na radnici směřoval. „Myslím, že by do politiky měla přicházet nová 
krev. A nemělo by se hrát na velkou politiku. Zastupitelé by se měli 
starat především o běžný život občanů, to znamená např. aby měli 
všichni pitnou vodu, aby město opravovalo ulice, aby bylo kde stavět, 
aby bylo dost míst v základních a mateřských školách, ve městě pořá-
dek a čistota, atd.,“ popsal Václav Šrámek.
Své čtyřleté působení v čele města v letech 1994–1998, kdy vykoná-
val funkci starosty, považoval za vydařené a rád na tuto dobu vzpomí-
nal. Za jeho působení došlo k výstavbě plaveckého bazénu s napoje-
ním na zimní stadion. Zasadil se o rekonstrukci Humpolecké ulice a na 
základě jednání s Ředitelstvím silnic a dálnic ČR město uskutečnilo 
výkupy pozemků pro jihovýchodní obchvat města, jehož výstavba 
nyní probíhá. Za jeho působení se také podařilo ve spolupráci s po-
zemkovým fondem zakoupit a vyměnit pozemky, na kterých později 
vznikly parcely v Perknově a na Spálené stráni. „Práci na radnici jsem 
měl rád. Ale že by se mi stýskalo, to ani ne, každý věk má svoje. Je 
to mnohdy práce pod tlakem, protože člověk nemůže vyhovět všem, 
a pak nad některými věcmi možná přemýšlí více, než by chtěl,“ zhod-
notil v roce 2012 v jednom z rozhovorů Václav Šrámek.

Po skončení své aktivní činnosti na radnici odešel do důchodu, čímž 
začala jeho druhá životní etapa. V té se „na plný úvazek“ věnoval hos-
podaření. Nejdříve začal hospodařit se svým synovcem, později se 
svým nejstarším vnukem. 
Jak sám říkal, práci v zemědělství miloval a snažil se ji vykonávat vždy 
svědomitě a počestně, stejně jako několik rodinných generací před 
ním. Ještě koncem června pracoval Václav Šrámek na farmě v Krátké 
Vsi a od prvního července byl vnukovi nápomocen pouze radou, ale 
stále se zajímal o veškeré dění na farmě a měl velkou radost z toho, 
že jeho dlouholetá práce bude mít nástupce a pokračovatele. Václav 
Šrámek zůstane v srdcích těch, kteří ho znali, jako pracovitý, spolehli-
vý, upřímný a vzácný člověk. 

 Vít Halama
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Slovo zastupitele
Vážení spoluobčané,
mám tu čest oslovit vás krátce po 
obecních volbách, proto mi do-
volte se za nimi krátce ohlédnout. 
Letošní volby byly specifické tím, 
že se v nich větší měrou, než ob-
vykle, projevovala tzv. „velká po-
litika“.  Obecním i senátním vol-
bám předcházela hlasitá kampaň, 
že jsou referendem o vládě. Cílem 
té kampaně bylo motivovat voliče 
k tomu, aby dali svůj hlas velkým 
celostátním hnutím a stranám  – 
ať už opozičním nebo vládním. 
O to více mě potěšilo, že i v této 
době obhájilo naše sdružení ne-
závislých kandidátů a Zelených  
„Společně pro Brod“ v zastupitel-
stvu dva mandáty. Využívám pro-
to této příležitosti, abych za To-
máše Hermanna i sebe upřímně 

poděkoval za vaši podporu a dů-
věru. Naše uskupení se od ostat-
ních odlišuje především důrazem 
na ochranu životního  prostředí. 
Vaše podpora mě utvrzuje v pře-
svědčení, že zdravé a příjemné 
prostředí, v němž žijeme, je pro 
velkou část veřejnosti důležitou 
hodnotou. 
V nadcházejícím volebním období 
chci navázat na svoji práci v pře-
dešlých letech. Rád bych pokra-
čoval ve funkci předsedy Výboru 
zastupitelstva pro životní prostře-
dí, kde bych chtěl dál prosazovat 
aktivity ke zlepšení životního pro-
středí v našem městě.  Věnovat se 
chci zlepšování stavu zelené zóny 
podél Sázavy, pokračování revi-
talizace městského parku, roz-
šiřování květnatých trávníků ve 

městě, přípravě nových projektů 
k posilování retence vody nebo 
k obnově a ozeleňování původ-
ních polních cest. Velkou výzvou  
je i založení zdravých a stabilních 
lesů po proběhlé kůrovcové ka-
lamitě a také celková adaptace 
městského prostředí na změnu 
klimatu.  
V době, kdy píši tento text, ještě 
nevím, jak dopadne povolební 
vyjednávání a zda v následují-
cím období budu uplatňovat svůj 
mandát  z pozice „koaličního“ 
nebo „opozičního“ zastupitele.  
S čistým svědomím mohu ale slí-
bit, že budu usilovně pracovat na 
tom, aby se nám v Brodě žilo co 
nejlépe! 
 Václav Hlaváč
 Společně pro Brod

Týdny duševního zdraví se nesly v duchu sportu
V polovině září se ve zdravém městě Havlíčkův Brod uskutečnila celo-
republiková akce Týdny duševního zdraví, kterou už potřicáté pořádal 
Fokus Vysočina. V letošním roce se tématem akce stal sport, ale také 
obecně pohyb, který podporuje psychické zdraví. Vycházelo se z myš-
lenky, že jakýkoliv pohyb či sport může významně posílit duševní po-
hodu a odolnost vůči stresu, a tím zvýšit kvalitu života a dát mu třeba 
i nový smysl. Motto pro letošní rok proto znělo: „One game, one soul 
aneb Jedna hra, jedna duše“.
Program přinesl ukázky možného sportovního vyžití, hudební vystou-
pení i workshopy zaměřené nejen na pohyb. Lidé se mohli také se-
známit a vyzkoušet i Psychomat na budku. Asi největším lákadlem, 
především pro mladší generaci, byl známý parkourista VOVA. Také se 
losovaly ceny o výhry od sponzorů. 
„Zažili jsme toho opravdu mnoho, i přesto, že přes den hodně prše-
lo a některé workshopy bohužel nemohly proběhnout,“ posteskla si 
nad nepřízní počasí vedoucí havlíčkobrodského střediska Šárka Ber-
nardová. Ovšem v odpoledních hodinách déšť ustával a návštěvníci 
si do parku cestu našli, především přišlo hodně dětí ze škol, které se 
aktivně zapojovaly do workshopů a dalších nabízených aktivit v rámci 
této akce. 
Osvětová akce Týdny duševního zdraví byla finančně podpořena měs-
tem Havlíčkův Brod a Krajem Vysočina v rámci projektu „Udržitelný 
Havlíčkův Brod v roce 2022“.
 Marie Kudrnová
 koordinátorka projektu Zdravé města a místní Agenda 21

Park Budoucnost ožil akcí pro širokou veřejnost
V den státního svátku patrona české země, svatého Václava, se v re-
vitalizované části parku Budoucnost v Havlíčkově Brodě konala akce 
„Zpátky do školy“.
Místní sociální podnik AveKave, který zaměstnává lidi se zdravotním 
omezením, připravil tuto akci v rámci realizace projektu Zdravé město 
a místní Agenda 21 pro rodiny s dětmi i pro širokou veřejnost. 
Největším lákadlem pro nejmenší byl bezesporu skákací hrad a oblí-
bené malování na obličej nebo omalovánky svatého Václava. 
Pro děti školou povinné byl připraven zajímavý svatováclavský kvíz se 
zaměřením na nejdůležitější momenty života svatého Václava.
„Na začátku nového školního roku jsme chtěli dětem přiblížit život to-
hoto významného muže v našich dějinách. I přes nepřízeň počasí se 
do celé akce zapojilo více než 50 dětí, kterým úsměv na tváři vyloudila 
sladká odměna za jejich zručnost a píli v připravených aktivitách,“ do-
plnil Josef Švec, který celou akci za pomoci svých zaměstnanců zorga-
nizoval. 
Po dobu akce se na terasách kavárny AveKave v parku také zapoji-
ly rodiny s dětmi do skládání největších komerčně vyráběných puzzlí 
(52 110 dílků).
 Marie Kudrnová
 koordinátorka projektu Zdravé města a místní Agenda 21

Od každého trochu
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Kraj Vysočina zahájil výstavu lůžkového hospice
V září vybrali zástupci Kraje Vysočina dodavatele stavby kamenného lůž-
kového hospice v Havlíčkově Brodě. Vítěz vzešel ze šesti nabídek, práce 
započaly v polovině října. Nabídková cena se vešla do předpokládaných 
nákladů ve výši 85 mil. Kč bez DPH. Kapacita nového zařízení bude 20 lů-
žek, dvě z nich budou k dispozici dětem. 
Několik let se o realizaci výstavby tohoto zařízení pokoušel Spolek pro 
lůžkový hospic Mezi stromy. Projekt ale z důvodu zamítnutí dotace nedo-
končil. Iniciativu převzal Kraj Vysočina, kterému se dotaci podařilo získat. 
Lůžkový hospic bude stát v těsné blízkosti Nemocnice Havlíčkův Brod na 
pozemcích, které věnovalo město Havlíčkův Brod. Součástí areálu bude 
17 parkovacích míst pro zaměstnance a rodiny klientů. Domácké prostře-
dí podtrhne vhodně doplněnou sadovou úpravou. 
Hospic by měl začít sloužit svému účelu na jaře v roce 2024. 

Kraj chce podpořit všechny žádosti o kotlíkové dotace
Celkem 839 žádostí doručili lidé v rámci výzvy na poskytnutí dotace na 
výměnu starého kotle v nízkopříjmových domácnostech. Celkový zájem 
tak převyšuje přislíbenou částku 119 mil. Kč. V případě, že budou všechny 
žádosti splňovat podmínky programu, požádá Kraj Vysočina o dodatečné 
finanční prostředky Ministerstvo životního prostředí, aby mohly být pod-
pořeny všechny předložené žádosti, které splňují pravidla programu. 
V současné době úředníci kontrolují žádosti. Pokud budou mít nedostat-

ky, vyzvou žadatele k nápravě. Rada Kraje rozhodne o podpoření jednot-
livých žádostí nejpozději do konce roku 2022. Poskytnutá dotace může 
činit v případě tepelných čerpadel až 180 tis. Kč. 

Kraj Vysočina buduje nové cyklostezky a pomáhá obcím
Kraj Vysočina se od letošního roku více soustředí na rozvoj doprovodné 
cykloinfrastruktury. V areálech škol vznikají přístřešky se stojany, servisní 
pointy a cykloboxy. Kraj každoročně na toto vybavení uvolňuje milion ko-
run. V letošním roce vyčlenilo vedení kraje na podporu a rozvoj cyklistické 
infrastruktury 20 mil. Kč. Stejná částka je navržena i na příští rok. Díky 
těmto finančním prostředkům vznikla např. cyklostezka vedoucí mezi Što-
ky a Jihlavou. Mezi mládeží přibývá i milovníků pumptracků. Ten vznikl za 
podpory Kraje Vysočina i v Havlíčkově Brodě vedle sportovního areálu na 
Plovárenské ulici. Pumptrack lze popsat jako uzavřený, uměle vytvořený 
okruh pro jízdu a kole, který je možné projíždět bez šlapání. Okruh je tvo-
řený vlnkami a klopenými zatáčkami, jež umožňují udržovat a zvyšovat 
rychlost. Princip pumptracku spočívá v tom, že kolo je poháněno setr-
vačností a jezdec mu v tom pomáhá pohybem těla a střídavým tlakem 
na přední a zadní kolo, tak zvaným ‚pumpováním‘. Podobný okruh pro 
cyklisty vznikne letos i Pacově, Polné či Moravských Budějovicích.

Speciálně pedagogické centrum v Havlíčkově Brodě  
na nové adrese

Školské poradenské zařízení, které poskytuje pedagogicko-psychologické 
a speciálně pedagogické poradenství a pomoc v oblasti výchovy a vzdělá-
vání dětí, žáků a studentů se přesunulo v Havlíčkově Brodě na nové místo. 
Od začátku září se centrum přestěhovalo z ulice Svatovojtěšská 58 na no-
vou adresu v ulici U Panských 145.
Před šesti lety byly pedagogicko-psychologické poradny a speciálně peda-
gogická centra zřizovaná Krajem Vysočina sloučena do jednoho subjektu. 
Od té doby se pracoviště nacházejí v jednotlivých městech, aby byla blíže 
těm, kteří jejich služby využívají a potřebují. 
Havlíčkův Brod 
Speciálně pedagogické centrum 
• sídlo: U Panských 145
• telefon: 734 696 157 
• e-mail: spc.hb@email.cz 
Pedagogicko-psychologická poradna 
• sídlo: Nad Tratí 335, 580 01 Havlíčkův Brod 
• telefon: 569 422 171, 722 964 003, 703 182 812 
• e-mail: ppp@hbnet.cz 
 Zdroj: Noviny Kraj Vysočina

 Stránku připravila Alena Doležalová

Inzerce
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Mateřinka na Žižkově se mění před očima
Mateřská škola na Žižkově už více než 40 let vzdělává děti předškolní-
ho věku od 2,5 do 7 let. Poslední dva roky prochází modernizací a pro-
měnou jak vnitřních prostor, tak i těch venkovních. Velkou zásluhu 
na tom mají kromě zaměstnanců také rodiče dětí. Jejich zástupci se 
schází na radě školky a zde se rodí řada zajímavých nápadů. Na jaře 
se například většina rodičů pustila s nadšením do natírání rozsáhlého 
plotu okolo pozemku školky, který svými barvami celou školku úplně 
rozsvítil. 
„Ráda bych touto cestou chtěla velmi poděkovat nejen všem rodičům, 
kteří se proaktivně zapojili do práce, ale zejména jednomu z rodičů, 
který z velké části financoval nákup barev. Jako poděkování jsme spo-
lečně připravili zahradní slavnost s grilováním,“ říká vedoucí učitelka 
MŠ Žižkov Mgr. Soňa Švejdová a dodává: „Mám obrovskou radost, že 
se nám tato spontánní akce podařila a zároveň nám pomohla ještě 
více utužit i neformální vztahy mezi školkou a rodiči. Všichni, včetně 
dětí, jsme si tento společně strávený čas užili a již nyní přemýšlíme, 
jakou akci v podobném duchu uskutečníme i v letošním školním roce.“ 
Školka by touto cestou chtěla rodičům také poděkovat za sponzorské 
dary, za které se nakoupily hračky dětem pod stromeček, hračky na 
zahradu nebo náčiní do tělocvičny. 
Vnitřní prostory školky také postupně prochází proměnou. Nová vý-
malba, koberce nebo moderní sociální zařízení mění školku k nepo-
znání. Změny jsou znatelné i na rozsáhlé zahradě, kde je ještě spousta 
možností, jak zde dětem zpestřit pobyt. Ať už to je bylinková zahrád-
ka, která vznikla na základě projektu „Den s truhlářem“ nebo sázení 
okrasných keřů a květin v projektovém týdnu „Malý zahradník“. A na 
co se mohou děti a rodiče těšit v blízké době? Například na podzimní 
„dýňování“, kdy si děti za pomoci rodičů vyzdobí okolí školky dýňo-
vými světýlky a dekoracemi. Na adventní období je pak naplánován 
tradiční Vánoční jarmark nebo zpívání koled v Domově pro seniory. 
Na závěr lze uvést, že zaměstnanci mateřské školy tvoří tým, kde pa-
nuje pohodová, klidná a tvořivá atmosféra, která se přenáší nejen na 
děti, ale také na rodiče. 
 Zdeňka Nevolová
 Mateřská škola Žižkov

V zahradě domova pro seniory byl vysazen Strom lásky
Jsem velice ráda, že se město Havlíčkův Brod zapojilo do projektu vý-
sadby Stromu lásky. Stromy lásky jsou již součástí čtrnácti měst naší 
krásné republiky. Sázelo se například v Praze, Brně, Kyjově, Plzni, Lito-
měřicích, Českých Budějovicích nebo v Kutné Hoře.
Díky skvělé spolupráci a porozumění bude v parku Domova pro  
seniory vysazen Strom lásky nejen pro všechny klienty, ale i pro obyva-
tele města a jeho návštěvníky. Za tuto spolupráci chci předně poděko-
vat starostovi města Janu Teclovi, vedoucí odboru životního prostředí  
Martě Gerthnerové, Daně Křesťanové ze Zahradnictví Křesťan, ředi-
telce Domova pro seniory Magdaleně Kufrové a ředitelce MŠ Korálky 
Štěpánce Sýkorové. Kmotrou všech stromů se stala Regina Kupcová 
Sádlová, která je známá z televizních obrazovek. 
Strom lásky je určený pro všechny lidi, kteří milují nebo milovali a já 
jsem přesvědčená, že láska je spojovacím článkem pro každého člově-
ka. Myslím si, že v dnešní nelehké době by právě Strom lásky mohl být 
pro některé lidi povzbuzením a já bych si moc přála, kdyby ke Stromu 
lásky chodili všichni lidé, kteří budou vnímat láskyplnost, radost a na-
ději tohoto místa. 
To je smyslem a cílem tohoto projektu. Propojit obyvatele měst v naší 
krásné republice výsadbou Stromů lásky. Věřím, že v rámci tohoto 
projektu lidé najdou společnou řeč dobra, což znamená dobré srdce, 
lidské porozumění a pochopení druhého člověka. 

Myšlenka na výsadbu Stromu lásky mne napadla, když mne obklopo-
val smutek ze ztráty milovaného manžela Toníčka, který celý svůj život 
rozdával lidem dobro, lásku a naději. Ráda bych Toníčkovo poselství 
dobra a lásky šířila dál a projekt Stromů lásky byl jenom přirozenou 
volbou tohoto poselství. 
Milí přátelé, přála bych vám, abyste v těžkých chvílích našli u Stromu 
lásky klid, útěchu a povzbuzení do dnů příštích.  Přála bych vám, abys-
te u Stromu lásky našli také radost a naději, kterou budete posílat dál. 
Tak Strom lásky splní své poslání. 
 Lenka Kryštofová
 autorka projektu Strom lásky

Havlíčkobrodská nemocnice hlásila v září letošní 1000. porod
V nemocnici zaznamenali v sobotu 24. září letošní tisící porod, při kte-
rém se narodila Eliška s porodní váhou 3 320 g. Mamince i malé Elišce 
poblahopřál a dárečky za město Havlíčkův Brod předal starosta Jan 
Tecl. Rodičům i novorozené holčičce přejeme do života hodně štěstí 
a zdraví. 
V letošním roce zatím rodilo nejvíce maminek v červenci, kdy přišlo 
na svět 150 dětí. 
Nejčastějšími jmény, která dávají rodiče miminkům, jsou i letos Jakub 
a Anna. Dalšími oblíbenými jmény jsou Adam, Dominik, Jan a Vojtěch. 
U holčiček je to Eliška, Ema/Emma, Natálie a Tereza.
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Velký úlet Imricha Gablecha  

popisuje nová kniha
V polovině září byla v sále Staré radnice slav-
nostně pokřtěna kniha Velký úlet, ve které 
Zdeněk Sadecký přibližuje nejdůležitější oka-
mžiky života stíhacího pilota druhé světové 
války Imricha Gablecha. 
Jak autor v samém úvodu knihy píše, dílo vě-
noval Imrichovi a všem, kteří nám v minulosti 
vybojovali svobodu. 
„Cítil jsme to jako dluh Imrichu Gablechovi, se 
kterým jsem se dlouhá léta znal a myslím si, že 
jeho osud stojí za zdokumentování,“ popisuje 
počátky vzniku knihy autor Zdeněk Sadecký. 
Zároveň dodává, že si s touto myšlenkou po-
hrával už několik let, ale nebylo lehké sehnat 
podklady. V knize čeká na čtenáře životopis 
Imricha Gablecha, ale také popis jeho nejslav-
nějšího válečného činu, kterým byl úlet stíha-
cím letounem ze Slovenska do Polska. 
Nechybí ani pasáž o jeho činnosti v RAF. Knihu 
doplňuje celá řada snímků. „Měl jsem přístup 
k osobnímu archivu Imricha Gablecha, takže 
velkou část knihy tvoří dokumentární fotogra-
fie,“ přiblížil Sadecký. Zdařilé dobové ilustrace 
vytvořil Ondřej Soukup.
Je obdivuhodné, že navzdory tomu, čím vším 
si Imrich Gablech prošel, včetně ruského gu-
lagu, nezahořkl a udržoval si stálý optimismus 
a dobrou náladu. Takových osobností není 
mnoho,“ dodal autor.
Knihu Velký úlet si můžete za 350 Kč zakoupit 
v Turistickém informačním centru na Havlíč-
kově náměstí.
 Alena Doležalová

Czech POINT
na Městském úřadě v Havlíčkově Brodě  

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

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

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

Více informací na www.muhb.cz

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

informačním centru a recepci MÚ V Rámech

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

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

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

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

Elektronickou podatelnu 
Formuláře ke stažení 

 Klikací rozpočet města 
 Rezervace termínu svatby 

Rezervace prostor na Staré radnici 
SMS Infokanál 

Elektronické podání vůči živnostenskému úřadu 
z počítače podnikatele 

Zjištění vyhotovení řidičského průkazu 
Připravené občanské průkazy a pasy k vyzvednutí 

 Dálkové objednání a zjištění stavu front na MÚ HB

INFORMACE  
pro občany, podnikatele, turisty  

najdete na www.muhb.cz

Zelená linka Technických služeb
Telefon 800 183 549

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

Inzerujte  
v Havlíčkobrodských listech

Havlíčkobrodské listy  
měsíčník radnice ZDARMA do domovní schránky  

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

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

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

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

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

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

Objednávku i příjem inzerátu je možné přijmout 
elektronicky.

Kontakt a podrobné informace  
Turistické informační centrum Havlíčkův Brod,  

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

Za chyby v inzerci je zodpovědný inzerent.

Co, kdy, kde
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Společenská rubrika, křížovka

Brodská miminka narozená  
od 15. 9. do 18. 10. 2022

15. 9. Dolský Adam • 18. 9. Eliášová Ema • 22. 9. Pešek 
Vincent • 24. 9. Kabrdová Elena • 3. 10. Hrabcová Adéla 
• 7. 10. Neubauerová Valerie • 10. 10. Volfová Amálie 
• 12. 10. Fikar Jan • 18. 10. Zeman Antonín

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

2. 9. 2022
Drápela Petr, HB – Jedličková Alžběta, HB
3. 9. 2022
Kochrda Lukáš, Doupě – Březinová Denisa, Doupě 
• Mašek Kamil, Kutná Hora– Beranová Pavlína, Kutná 
Hora • Pertl Radim, HB – Morávková Gabriela, HB • Ku-
nášek Jakub, Dlouhá Ves – Zaťková Veronika Lovce (SK) 
• Lindl Václav, Vysoká – Gregárková Jana, Vysoká
9. 9. 2022
Hemmer Patrik, Horní Krupá – Barvínková Aneta, Horní Krupá
10. 9. 2022
Janošík Aleš, Podhradí – Popelová Anna, Věž • Rezler 
Ondřej, HB – Tesárková Václava, Šlapanov • Borovička 
Václav, Lhoty u Potštejna – Fibikarová Hana, Lhoty 
u Potštejna • Pavlík Luboš, HB – Lundová Michaela, HB 
• Suk Luděk, Kejžlice – Kruntorádová Iva, Kejžlice
17. 9. 2022
Hnát Lukáš, Herálec – Hepnerová Miroslava, Herálec 
• Matějů Jan, HB – Růžičková Nikola, HB • Smetáček 
Richard, Jilem – Zevelová Eva, Jilem • Jirák Dominik, 
Herálec – Kučerová Kristýna, Úsobí • Jelínek Tomáš, 

Dlouhá Ves – Budinská Lucie, HB • Kaljamanskyj Vasyl 
(UA) – Noha Chrystyna (UA)
23. 9. 2022
Lutčyn Oleh Andrijov (UA) – Jaciv Sofija Bohdan (UA) 
• Tilkout Missipsa, Timezrit (Alžírsko) – Valová Aneta, 
Třebíč
24. 9. 2022
Hlaváček Jan, Chotěboř – Caltová Jana, Horní Krupá  

• Morkus Jakub, Dlouhá Ves – Zelenková Tereza, HB 
• Tschernay Daniel, Praha 9 – Weiszová Markéta, 
Hradištko
29. 9. 2022
Kocman Tomáš, Štoky – Mužátková Lenka, Štoky

Celkem se konalo 26 svateb.

Latinské přísloví: „Nevědomost...“. Dokončení v tajence.

Správné znění tajenky z čísla 10/2022: Ti, kdo závidí, strádají.
Správnou odpověď ze 37 došlých vylosoval místostarosta Vladimír Slávka.
Výhercem se stává Milan Rickl.
Znění tajenky posílejte na e-mail hblisty@muhb.cz, nebo odevzdejte do 13. dne v měsíci do boxu Havlíčkobrodské listy na podatelně MěÚ, Havlíčkovo nám. 57, 580 61 Havlíč-
kův Brod. Výherce z minulého čísla vždy zveřejňujeme v HB listech. Pro vylosovaného výherce je připravena drobná odměna k vyzvednutí na Turistickém informačním centru, 
Havlíčkovo nám. 57 v pracovních dnech v 9–17 hodin. 

Poděkování
Rodina Václava Šrámka by ráda vaším prostřednic-
tvím poděkovala zastupitelům města Havlíčkův Brod 
a všem zúčastněným za projevenou soustrast a květi-
nové dary na posledním rozloučení dne 23. 9. 2022.
Poděkování Oblastní charitě Domácí hospicové péče 
Zároveň rodina velice děkuje za nadstandardní, pro-
fesionální a laskavou péči, která byla velkou pomocí 
v nemoci pana Václava Šrámka v domácím ošetřo-
vání. Věra Šrámková s rodinou

Pro připravovanou knihu o PhMr. Liboru Žákovi 
hledáme jeho parte z roku 2017. 
Pokud jej můžete zapůjčit nebo máte informace, 
které povedou k jeho nalezení , tak mne prosím kon-
taktujte na emailu: jp.brod@seznam.cz nebo  
na mobilu 731 568 171 – Jan Pavlík.
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Od každého trochu
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Jubilejní Havlíčkobrodský půlmaraton v cíli
V sobotu 24. září se běžel 10. ročník Havlíčkobrodského půlmaratonu. Letos byl záro-
veň mistrovstvím ČR UNITOP (Sportovní kluby policie ČR) a Krajským přeborem Vyso-
činy v této disciplíně. Do Brodu se tak sjeli běžci a běžkyně ze všech koutů republiky. 
Startérkou a tváří závodu se opět stala mnohonásobná mistryně ČR a reprezentantka 
v bězích Moira Stewartová. Vyhlášení výsledků zpestřilo vystoupení pěveckého sboru 
Oříšek ze ZŠ v Sadech.
Nejprve odstartovalo dvanáct dětských kategorií, které se vydaly na tratě od 100 do 
800 metrů. Následoval hlavní závod a po něm závod štafet a Lidový běh. Celkem se 
všech závodů zúčastnilo téměř 600 závodníků, z toho rekordních 200 dětí.
Traťový rekord padl v hlavním závodě, kde si pro celkové vítězství doběhl Jaromír Hra-
decký v čase 1:11:44. Na druhém místě skončil Pavel Tvrdík (1:12:17) a na třetím místě 
David Vaněk (1:13:01).
Punc mezinárodních závodů dodala našemu půlmaratónu Svietlana Ilchenko z Ukraji-
ny, která zvítězila mezi ženami v čase 1:30:01, druhá doběhla Aneta Kotoun (1:30:08) 
a třetí příčku brala Simona Tůmová (1:30:25). Na závodech se představili běžci z ČR, 
Slovenska, Ukrajiny, Skotska, Mongolska a Japonska.
Mistrovství Kraje Vysočina v půlmaratónu ovládl nestárnoucí Leoš Pelouch z SK Cho-
těboř v čase (1:15:02), za ním skončili domácí borci z TJ Jiskra Havlíčkův Brod, druhý 
Vratislav Libáňský a třetí Petr Šorf.
Mistrovství republiky UNITOP ovládl Jan Krajcigr z Havlíčkova Brodu ve výborném ča-
se(1:18:59).
Pořadatelé pro nadcházející ročník avizovali několik překvapení pro závodníky. Jede-
náctý ročník Havlíčkobrodského půlmaratonu se pravděpodobně uskuteční v sobotu 
17. 9. 2023.
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PRODEJTE S NÁMI 

Well 2

www.remaxwell2.cz  725 874 470

HAVLÍČKŮV BROD
PRAŽSKÁ 2752

www.maro.cz havlickuvbrod@maro.cz733 713 366
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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

Oblastní charita Havlíčkův Brod
tel. 569 426 070, e-mail: sekretariat@charitahb.cz
Facebook: Oblastní charita Havlíčkův Brod
web: hb.charita.cz

Občanská poradna
Boženy Němcové 188, 580 01 Havlíčkův Brod , 
tel. 569 425 630, e-mail: poradna@charitahb.cz,

Domácí hospicová péče
tel. 731 883 010, e-mail: domacipece@charitahb.cz

Centrum osobní asistence
tel. 777 630 447, e-mail: asistence@charitahb.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

Dobrovolnické centrum
Pomoc klientům v náročné životní situaci v jednotlivých 
zařízeních OCH HB a na Oddělení dlouhodobě nemoc-
ných či Dětském oddělení v Nemocnici Havl. Brod. 
Bělohradská 1128, tel. 731 604 757,  
dobrovolnik@charitahb.cz

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

Psychocentrum – manželská a rodinná poradna  
Kraje Vysočina, p. o.

Dobrovského 2915, HB. Po,Út 7.00–17.30, St 7.00–13.00, 
Čt 7.00–15.30, Pá 7.00–13.00. Tel. 734 354 085,
poradna.hb@psychocentrum.cz, www.psychocentrum.cz 

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

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

Řádková inzerce
• Koupím staré pohlednice, bankovky, vyznamenání, 
militaria apod. Tel. 608420808
• violindekor@seznam.cz (Luby) hledá Janu Niklovou 
-Vatkovou (Trhanov)

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.
• 5.–6. 11. MUDr. Ulybinová Kateřina  tel. 569 722 318
Husovo náměstí 235, Ledeč nad Sázavou
• 12.–13. 11. MUDr. Cyrusová Eva  tel. 569 432 014
Havlíčkova 2235, Havlíčkův Brod
• 17. 11. MUDr. Vosiková Veronika  tel. 606 136 302
Lánecká 970, Světlá nad Sázavou
• 19.–20. 11. Bez bolesti s.r.o.  tel. 777 505 212
U Trojice 4059, Havlíčkův Brod
• 26.–27. 11. MUDr. Coufalová Petra  tel. 725 583 733
Družstevní 568, Ždírec nad Doubravou
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 Jakoubek. Narození: květen 2022. Jakoubek 
má ještě čtyři sourozence. Je mazlivý a nebojí se. Domov hle-
dá v bytových podmínkách, nejlépe s kočičím kamarádem. 

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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Veřejná rozprava  
Okrašlovacího spolku Budoucnost

10. 11. 17.00 – Městské divadlo a kino Ostrov, hostem 
Václav Jílek, téma: Lodní suchary a jejich využití při 
budování impéria

Celostátní veřejné setkání sběratelů
19. 11. 8.00 KD Ostrov

Krajská knihovna Vysočiny
www.kkvysociny.cz

1.–30. 11. – Putování za… Na webových stránkách 
a sociálních sítích knihovny najdete vždy začátkem 
měsíce tip na výlet za známou osobností Kraje Vysočina
1.–30. 11. – Husité a Řemesla – interaktivní výstava 
komiksů z knih Husité a Řemesla spisovatelky Kláry 
Smolíkové a ilustrátora Honzy Smolíka
1.–30. 11. – Den válečných veteránů – zapojení se do veřej-
né sbírky. Kasička s máky bude umístěna u centrálního pultu
1.–30. 11. – Podvodní říše – testík pro děti 
3. 11. 17.00 – Vězeňská tetování – přednáška Mgr. 
Ondřeje 
7. 11. 18.00 – Halič na kole – cestopisná beseda s man-
želi Gregorovými
11. 11. 14.00–15.30 – Duhové hrátky – zábavné odpo-
ledne pro děti
11. 11. 16.00 – Beseda SONS – pořádána v souvislosti 
s Mezinárodním dnem slabozrakých a nevidomých
14. 11. 14.00 – Inspiruji ke čtení s radostí – odborný 
seminář pro pedagogy 2. stupně ZŠ 
14. 11. 17.00 – Čtenářský klub – listopadový čtenářský 
klub je zasvěcen současné slovenské literatuře. 
14. 11. 18.00 – Koncert Duo Sisters
16. 11. 17.00 – LiStOVáNí: Třešně v rumu
18. 11. 15.30 – Čítárnička se spisovatelem a režisérem 
Davidem Laňkou
19. 11. 19.00 – Horečka sobotní noci s knihovnou – 
k poslechu kapela At Time a DJ Michal Douda
21. 11. 14.00 – Inspiruji ke čtení s radostí – odborný 
seminář pro pedagogy 2. stupně ZŠ
21. 11. 16.00 – Komentovaná prohlídka knihovny
25. 11. 17.00 – Životopis vltavínů – přednáška RNDr. 
Milana Trnky 
26. 11. – Den pro dětskou knihu – součástí pestrý 
program pro děti
28. 11. 18.00 – Biograf v knihovně: Platón z Belfastu 
29. 11. 14.00–15.30 – Duhové hrátky – zábavná odpo-
ledne pro děti

Muzeum Vysočiny Havlíčkův Brod
www.muzeumhb.cz

12. 8. – 27. 11. – Naše pekelná cesta, výstava keramiky 
a porcelánu ve sklepení budovy 
14. 10. – 15. 1. – Výstava Národnostní menšiny na 
Havlíčkobrodsku a jejich svátky, otevřeno každý den 
kromě pondělí
3. 11. 17.00 – Ukrajinský čtvrtek
11. 11. 16.00 – Menšiny menším – edukační program 
k probíhající výstavě 

Galerie výtvarného umění Havlíčkův Brod
www.galeriehb.cz

1. 7. – 11. 12. – S lidmi a městy na dotek – výběr ze 
sbírek Galerie výtvarného umění v Havlíčkově Brodě 
7. 10. – 11. 12. – Daisy Mrázková: Děvčátko z Anglie – 
výstava české výtvarnice, malířky, spisovatelky a členky 
UB 12 
14. 10. – 11. 12. – Do Brna široká cesta – výstava 
kramářských písní se světskou tematikou 
9. 11. 17.00 – Přednáška o životě a díle malířky Daisy 
Mrázkové 
Dílny pro dospělé
3. 11. 16.00–19.00 – Korálková výšivka
24. 11. 16.00–19.00 – Adventní věnce

Kulturní dům Ostrov
www.kdostrov.cz

4.–5. 11. 19.00 – Svatební veletrh
12. 11. 15.00 – Odpoledne s dechovkou – charitativní akce
20. 11. 15.00 – VYSOČINKA – koncert Českého rozhlasu 
Vysočina
25. 11. 19.00 – TŘI SESTRY + HARLEJ, koncert 
30. 11. 19.00 – Minipárty s Karlem ŠÍPEM 

Filmové OKO 
www.filmoveoko.cz

2. 11. 20.00 – Poslední střih (komedie/horor)
9. 11. 20.00 – PSH nekonečný příběh (dokument)
16. 11. 20.00 – Adam Ondra: Posunout hranice 
(dokument)
18. 11. 18.00 – Snow film fest Havlíčkův Brod – filmo-
vý festival
23. 11. 20.00 – Jan Koller: Příběh obyčejného kluka 
(dokument)
27. 11. 15.00 – Pohádkové OKO: Kvík (animovaný/rodinný)
30. 11. 20.00 – Co jsme komu všichni udělali? (komedie)

Klub OKO 
www.kluboko.cz

5. 11. 20.00 – Křest knihy Lukáše Koubka 
6. 11. 10.00 – Pohádkové OKO: Pirátská pohádka. 
Divadýlko Mrak, divadelní představení
9. 11. 18.00 – Loutnová hudba v proměnách staletí.
Koncerty vážné hudby na Staré radnici
11. 11. 20.00 – Krausberry – koncert
12. 11. 20.00 – 6. vodárenský bál
19. 11. 20.00 – Afterparty snowboardové akce
20. 11. 10.00 – Pohádkové OKO – divadelní představe-
ní, Divadýlko Mrak 
26. 11. 20.00 – RAP and DJs, koncert

Kavárna Ve Vile
www.kavarnavevile.cz

Chytrý kvíz v Kavárně Ve Vile – týmová hra o ceny, divá-
ci i hráči vítáni (7. 11., 14. 11, 21. 11, 28. 11. 19.00 hod.)
8. 11. 18.30 – Veronika Jiříčková: 2 000 km pěšky 
Irskem – cestopisná beseda

Kavárna U Notáře
11. 11. 19.00 – Večer nejen se šansonem – francouzské 
šansony i soudobé české písně v podání Hanky Šukové
25. 11. 19.00 – Poetický večer Ladislava Vondráka 
a Petra Mičoly „Nadoslech touhy / V propastech citu“

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

2. 11. 16.00 – Povídání o kojení
5. 11. 9.00 – Sama sobě
7. 11. 9.30 – Strašidelné chuťovky
8. 11. 16.00 – Kurz efektivního rodičovství – budování 
hranic s dítětem od 0 do 6 let – online seminář o výchově

10. 11. 9.30 – Svatomartinské pečení
12. 11. 13.00 – Patchwork
12. 11. 17.00 – Svatomartinský lampionový průvod
13. 11. 10.00 – Kurz kresby
21. 11. 9.30 – Podzimní světýlka
23. 11. 17.00 – Ženský kruh
28. 11. 9.30 – Tajemství lesních skřítků

AZ CENTRUM – Středisko volného času
www.azcentrumhb.cz

5. 11. 19.00 – Divadelní představení RAKVIČKÁRNA 
7. 11. 15.30 – Podzimní deskohrátky v Herně
11. 11. 14.00–17.00 – Zimní kurz keramiky I.
12. 11. 9.00–12.00 – Zimní kurz keramiky I.
21. 11. 15.30 – Šipkový turnaj v Herně
25. 11. 14.00–17.00 – Zimní kurz keramiky II.
26. 11. 9.00–12.00 – Zimní kurz keramiky II.

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

5. 11. – 51. Vysočinou k Telči. Kontakt. Vladimír Mazal, 
tel. 776 753 889
8. 11. – Na ryby k Niklům. Přihlášky na občerstvení 
přijímá Míla Špačková do 28. 10.
9. 11. – Historický Golčův Jeníkov. Odjezd vlakem 
v 09.04 hod. do Golčova Jeníkova-město. Trasa 9 km. 
12. 11. – Z Pohledu domů. Odjezd vlakem v 09.01 hod. do 
Pohledu. Trasa 9 km.
15. 11. – Okolím Chotěboře. Odjezd vlakem v 08.03 
hod. do Chotěboře. Trasa 8 km.
16. 11. – Cestou necestou kolem Přibyslavi. Odjezd 
vlakem R v 08.02 hod. do Přibyslavi. Trasa 10 km.
19. 11. – Z Pohledu do Mírovky. Odjezd vlakem 
v 09.01 hod. do Pohledu. Trasa 8 km.
22. 11. – Z Okrouhlice. Odjezd vlakem v 09.47 hod. do 
Okrouhlice. Trasa 8 km.
23. 11. – Vepřové hody v Nové Vsi. Odjezd vlakem 
v 09.47 hod. do Pohledi. Trasa 9 km. Přihlášky na občer-
stvení a balíček domů přijímá Míla Špačková do 12. 11. 
26. 11. – Z Ronova. Odjezd vlakem v 09.01 hod. do 
Ronova n. Sázavou. Trasa 10 km.
29. 11. – Skanzen Veselý kopec. Odjezd vlakem 
v 08.03 hod. do Vítanova. Trasa 9 km.
30. 11. – Za Brod. Odchod od Stavební školy 
v 08.30 hod. Trasa 10 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

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

3.11. 19.00  Hranice lásky
4.11. 18.00  Black Adam
4.11. 20.30  Úsměv
6.11. 15.00  Princ Mamánek
6.11. 17.00  Il Boemo
10.11. 20.00  Michael Kocáb – rocker versus politik
11.11. 17.30  Black Panther: Wakanda nechť žije (3D)
11.11. 20.30  Hranice lásky
12.11. 17.00  Šoumen krokodýl
12.11. 19.00  Black Panther: Wakanda nechť žije 
13.11. 15.30  Kvík
13.11. 17.00  Biograf SEN: Prezidentka
16.11. 16.00  Pohádkové odpoledne – dětský program
16.11. 17.00  DC liga supermazlíčků

16.11. 19.30  Za vším hledej ženu
17.11. 17.30  Princezna zakletá v čase 2
17.11. 20.00  Grand Prix
18.11. 17.00  Princ Mamánek
18.11. 19.00  Black Panther: Wakanda nechť žije (dab) (3D)
19.11. 17.30  Princezna zakletá v čase 2
19.11. 20.00  Hranice lásky
20.11. 17.30  Jan Žižka
25.11. 17.30  Princezna zakletá v čase 2
25.11. 20.00  Vánoční příběh
26.11. 19.00  Black Panther: Wakanda nechť žije (dab)
27.11. 15.00  Divnosvět
27.11. 17.00  Princezna zakletá v čase 2
 Změna programu vyhrazena
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