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Město známe i neznáme
Po volbách

Pluralita politických stran se zrodila v naší 
zemi ještě za časů císaře pána Františka Jo-
sefa I. Občanský kvas po přijetí ústavy v roce 
1867 bral na sebe podobu nejprve rozmnože-
ní městských spolků a posléze vznikání poli-
tických sdružení, která postupně vytlačovala 
dosavadní politické rozvržení na staročechy 
a mladočechy, resp. na Národní stranu a Ná-
rodní stranu svobodomyslnou. Jako první 
narušila politickou převahu českých měšťan-
ských elit sociální demokracie, za jejíž po-
čátek možno brát ustavující sjezd v hostinci 
U Kaštanu v Praze Břevnově 7. dubna 1878. 
Poté následovaly další politické strany v sou-
vislosti s emancipací dalších vrstev obyva-
telstva a diferenciací zájmů ve společnosti. 
Větší politické uvědomění šlo ruku v ruce se 
zvětšující se touhou být slyšen. Tak vznikly 
strana lidová, strana agrární, strana národ-
ních socialistů, národní demokracie, strana 
pokroková. 
Politická praxe přešla brzo z úrovně celozem-
ské na komunální a v době první republiky 
se stala běžnou realitou mladé českosloven-
ské demokracie. Po první světové válce do-
šlo k jistému posunu významu jednotlivých 
politických stran. Nejvýrazněji zastoupeny 
byly strany dělnické a strany národní. Po celé 
dvacetiletí trvání první republiky tak spolu 
o zájem voličstva zápasily především strana 
agrární, národní demokracie, sociální demo-
kracie a v roce 1921 vzniknuvší strana komu-
nistická. Střídání koalic, pády vlády a aféry 

politiků se v menší míře projevily i na malém 
městě, i přesto se však podařilo vytvořit na 
německobrodské radnici vcelku stabilní pro-
středí, v němž větší roli než politické osočová-
ní hrály konkrétní požadavky občanů města. 
O nesmyslnosti zavádění politických šarvátek 
na komunální úroveň se ostatně vyjádřil sám 
starosta JUDr. Robert Neuern v boji proti vá-
zaným kandidátkám, v němž prosazoval mož-
nost občanů volit si konkrétní osoby, a nikoli 
politickou příslušnost: „Obec má zásadně 
pečovati o všechny místní zájmy společné jí 
a jejím občanům; její působnost jest pěkně 
vymezena §em 28. českého obecního zřízení, 
jenž ukládá obci prakticky tyto úkoly: spravo-
vati jmění obce, pečovati o komunikace, sta-
vební regulaci, kanalisaci, vodu, plyn, bytovou 
péči, místní bezpečnost, chudé, o zdravotnic-
tví, tržiště atd. O to tedy má obec pečovati 
a má si uvědomiti, že není parlamentem a že 
jí nepřísluší rozhodovati o politice zahranič-
ní a vnitřní, obchodní, daňové, celní atd. Jde 
tedy ve volbách jen o to, vybrati osoby, které 
by úkoly, o nichž jsme celkem shodnuti, chtěly 
a dovedly provésti.“ 
Na základě úkolů samosprávy byla za první 
republiky rozdělena agenda městského za-
stupitelstva čítající 36 členů (v roce 1930) 
do jednotlivých komisí: 1. finanční, 2. hos-
podářská, lesní a sadová, 3. stavební a regu-
lační, 4. osvětová a divadelní, 5. chudinská, 
6. disciplinární, 7. kuratorium městského mu-
sea. Dnes má Havlíčkův Brod 25 zastupitelů, 
7 radních a 9 odborů. Jednání rady města byla 
pravidelně uveřejňována v regionálním tisku 
s celým programem jednání a jeho výsledky. 
Noviny byly též arénou pro předvolební kam-
paně, skákací hrady a billboardy byly našim 
předkům věcí zcela neznámou. Není proto 
divu, že de facto každé politické uskupení 
mělo svůj tiskový orgán: národní demokracie 
Hlasy z Posázaví, socialisté Obranu, agrárníci 
Havlíčkův kraj, lidovci Lidový list a národní so-
cialisté Havlíčkovu stráž. 
V období první republiky se ve vedení Ně-
meckého Brodu vystřídalo pět starostů. 
První starosta Jan Husa zvolený za sociální 
demokracii vydržel ve funkci nejkratší dobu 
kvůli rozštěpení strany v roce 1921. V letech 
1922–1927 byl starostou Ing. Prokop Šupich 
za národní demokracii, který zároveň vlastnil 
ve městě stavební firmu. Stejná strana získa-
la svého představitele do čela města i v roce 
1927, přestože většinu hlasů v tomto roce 
získali komunisté. Pro zajímavost uvádím celé 
výsledky voleb do obecního zastupitelstva 
ze září 1926: komunisté 1201 hlasů, národní 
demokracie 909 hlasů, Čsl. strana lidová 714, 
Čsl. strana socialistická 690, Čsl. živnostenská 
strana středostavovská 641, Čsl. soc. demo-
kratická 384, Republikánská strana země-
dělského a malorolnického lidu 331, Strana 
pokroková (realistická) 181. Blok stran národ-
ních demokratů, strany lidové, živnostenské, 
republikánské, zemědělské, čsl. socialistické 

a pokrokové se spojila v širokou koalici, kte-
rá vedla město až do roku 1935. Komunisté 
se tak spolu se sociální demokracií dostali do 
opozice. Starosta JUDr. Robert Neuern převe-
dl město přes nejhlubší hospodářskou krizi. 
Při dalších volbách v roce 1931 dokonce porazi-
la národní demokracie komunisty, vlekoucí se 
krize měla nicméně dopad na svornost stran 
v koalici, a dr. Neuern proto v roce 1935 na mís-
to starosty sám abdikoval se zdůvodněním, že 
byl na schůzi zastupitelstva některými koaliční-
mi partnery záludně odmítnut rozpočet města: 
„Rozpočet pak byl schválen většinou dvou hla-
sů. Právě v dnešní těžké době, kdy více než kdy 
jindy jest třeba spolupráce svorné, nemohu dále 
nésti zodpovědnost, cítě za sebou většinu dvou 
hlasů, která snad stačí podle zákona, avšak 
nestačí mému svědomí. Hlasování o rozpočtu 
pokládám za příliš důležité, než abych mohl 
zjev tento přehlédnouti.“ Dr. Neuern byl ještě 
přemlouván, propasti názorové se však zvět-
šovaly a bylo nutno přistoupit k volbě nového 
starosty. Tím se stal v roce 1935 Ludvík Mareš 
za stranu živnostenskou. V té době jistě ještě 
netušil, že bude svědkem zániku demokratické 
republiky, v níž hašteření politických stran bylo 
sice občas náročné a nepříjemné, ale stále bylo 
zárukou svobodné správy města. 
Poslednímu starostovi zvolenému v demo-
kratických volbách první republiky Josefu 
Šindelářovi byl pak přisouzen ještě mnohem 
těžší úkol, totiž předat správu města do ru-
kou nacistického vládního komisaře Her-
manna Münzbergera. Oproti žurnalistickým 
přestřelkám mezi jednotlivými politickými 
stranami se sváděl v tuto dobu mnohem těž-
ší boj a mnohem nebezpečnějšími zbraněmi. 
Na dalšího starostu si tak museli brodští ob-
čané počkat až do roku 1990. 

 Alena Jindrová

Starosta JUDr. Robert Neuern

Část rozpočtu města Německého Brodu na 
rok 1930 s platem starosty a dalšími výdaji
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Práce v parku Budoucnost jsou u konce, 
město přebere trávník do správy v příští m roce

Druhá část revitalizace parku Budoucnost nabyla konečné podoby. Změnu 
zaznamenal především prostor od kostela Nanebevzetí  panny Marie směrem 
k AZ Centru a rybníku Hastrman. V tomto úseku došlo k částečnému odstra-
nění nevyhovující zeleně a stávající stromy byly odborně ošetřeny arboristy. Na 
některých místech vznikly nové travnaté plochy. Obnovenou cestní síť doplní 
probarvený asfalt a žulová mozaika. K zatrakti vnění prostředí přispějí i dvě nově 
instalovaná mola na rybníku Hastrman. Některá místa kolem komunikací bu-
dou zdobit květi nové záhony. Nezbytnou součástí  relaxačního prostoru je nové 
veřejné osvětlení a vkusně zvolený mobiliář. „Práce začaly letos v  květnu, ter-
mín pro dokončení a převzetí  díla byl podle smlouvy stanoven na konec listopa-
du. Založenou zeleň a trávníky přebere radnice do správy na jaře příští ho roku. 
Město za práce zaplatí  zhruba 26,5 mil. Kč,“ zrekapituloval Pavel Sláma z odboru 
rozvoje města. 
Druhá část revitalizace parku Budoucnost je součástí  celkové koncepce, která se 
promítla už v první etapě úprav. Ta probíhala v letech 2018–2019. Projektového 
řešení revitalizace parku, která je rozdělena vzhledem k rozsáhlému území do 
několika částí , se zhruba před 13 lety ujal zahradní architekt Zdeněk Sendler.

Opravená ulice Kyjovská začne sloužit řidičům 
začátkem prosince

Letos v únoru město zahájilo kompletní rekonstrukci ulice Kyjovská. Její sou-
částí  byla i oprava přilehlých chodníků v délce zhruba 500 m, parkovacích 
ploch a schodiště do ulice Sudoměřická. Na povrch komunikací dodavatelská 
fi rma položila asfaltobeton, na chodníky a vjezdy k rodinným domům zámko-
vou dlažbu. Parkovací stání pokryla drenážní betonová dlažba. Ulici doplnilo 
veřejné osvětlení a sadové úpravy. V rámci stavební akce provedla společnost 
Vodovody a kanalizace, a.s. (dále jen Vak) přeložku kanalizace a výměnu vo-
dovodu. Náklady města Havlíčkův Brod činí zhruba 32 mil. Kč, Vak zaplati l za 
přidruženou investi ci 5 mil. Kč. V polovině září se řidičům otevřela opravená 
část Kyjovské ulice od křižovatky se severovýchodním obchvatem města po 
křižovatku s ulicí Konečná, která byla zprůjezdněna. Na zbývajícím úseku po 
křižovatku s ulicí Žižkova by dodavatelská fi rma měla pracovat nejdéle do za-
čátku prosince, kdy skončí i zbývající dopravní omezení. 

Řidiči už jezdí po prvních zprůjezdněných komunikacích 
jihovýchodního obchvatu

Ředitelství silnic a dálnic (dále ŘSD) zprovoznilo koncem října most nad hlavní 
trasou jihovýchodního obchvatu města Havlíčkův Brod směrem k obci Vysoká. 
Kromě tohoto nadjezdu mimoúrovňové křižovatky Skalka byl uveden do provozu 

další nadjezd na silnici třetí  třídy k lokalitě Termesivy. Do konce roku by řidiči měli 
jezdit i po nadjezdu, který přes budoucí obchvat převádí polní cestu. 

Zprovoznění celého obchvatu na konci příští ho roku
Podle posledních zpráv ŘSD se termín zprovoznění celého obchvatu zatí m ne-
změnil, stále platí  konec roku 2023. „Bavíme se ale o zprovoznění, samozřejmě 
k dokončení bude asi ještě nějaký čas chybět,“ upřesnila ředitelka ŘSD, pobočka 
Jihlava, Marie Tesařová.
Stavbu čtyřkilometrového obchvatu ŘSD zahájilo na konci roku 2019. Nyní revidu-
je harmonogram stavby. „Původní smluvní termín úplného dokončení se určitě 
revidovat bude, konečné datum bude určeno na základě jednání se zhotovite-
lem,“ informovala Tesařová. Náklady na obchvat zatí m vzrostly oproti  smlouvou 
stanovené ceně 1,6 miliardy Kč asi o 20 %. 
Nová část silnice se sedmi mosty bude měřit 4,1 kilometru. Propojí výpadovku 
I/34 na Žďár nad Sázavou a Pardubice se silnicí I/38 směřující na Jihlavu. Jihový-
chodní obchvat města by měl centru města ulevit od části  tranzitní dopravy.
 Zdroj: www.zdopravy.cz
 
 Stránku připravila Alena Doležalová
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Nové vedení města se představuje

Zbyněk Stejskal
starosta

Vážení a milí občané, dovolte, abych se vám 
představil.
Jmenuji se Zbyněk Stejskal a v současnosti jsem 
starostou Havlíčkova Brodu. V Brodě žiju celý 
život a s manželkou tu vychovávám dvě děti. 
Jako rodilému Broďákovi mi záleží na tom, jak 
se lidem v našem městě žije. Proto jsem před 
lety vstoupil do komunální politiky, nejprve na 
pozici radního, kterou jsem vykonával šest let, 
poté jsem čtyři roky působil jako místostaros-
ta, a nyní jsem byl zastupitelstvem zvolen sta-
rostou.
Za mého působení na radnici dosáhl Havlíčkův 
Brod mnoha úspěchů. Dlouhodobě se nám 
daří hospodařit vyrovnaně s nulovým dluhem. 
Navíc se nám podařilo získat titul Historické 
město roku 2020, což ukazuje, že i bez zadluže-
ní lze investovat do kultury a historických pa-
mátek. Havlíčkův Brod je ostatně dlouhodobě 
hodnocen jako město s nejvyšší kvalitou života 
na Vysočině.
Komunální politika mě naučila, že mnoho změn 
je běh na dlouhou trať, který vyžaduje vytrva-
lost. Hledám odvážná řešení a neustoupím při 
prvním zádrhelu. Jsem přesvědčen že i státní 
správa a samospráva může fungovat moderně, 
srozumitelně a rychle. Chci se zasadit o její di-
gitalizaci a o to, aby úředníci pracovali efektiv-
ně a vycházeli vstříc občanům města.
Důležitá je pro mě také kvalita školství, ochra-
na naší krásné přírody, dostatek prostoru pro 
aktivní trávení volného času i odpovídající 
množství bytových možností a pracovních pří-
ležitostí. Jedině tak zajistíme, že budou brodští 
občané spokojeni a mladí talentovaní lidé ne-
budou utíkat jinam.
Důležité je také řešit aktuální energetickou 
krizi. Hledáme cesty, kde uspořit a zefektivnit 
naše hospodaření, a zároveň tam, kde to bude 
možné, se budeme přiklánět k alternativním 
zdrojům energie, abychom docílili větší samo-
statnosti. 
Celý život sportuji, aktuálně se nejvíce věnuji 
cyklistice, konkrétně enduru. Díky cyklistice 
jsem procestoval mnoho míst v republice i za-
hraničí. Setkávání s novými lidmi a poznávání 
nových zemí mi přináší inspiraci pro mou práci, 
ale také nadhled.
Všechny své životní i pracovní zkušenosti chci 
využít k tomu, aby se nám v Brodě dobře žilo 
a naše děti se sem s hrdostí vracely.
 Zbyněk Stejskal

Libor Honzárek
1. místostarosta

V Havlíčkově Brodě po letošních volbách do 
místní samosprávy k výrazným změnám ve ve-
dení města v podstatě nedošlo. Každý z brod-
ských občanů hodnotí výsledek voleb různě, 
a tak se i příslušné komentáře a názory (dle 
politické přízně, či naturelu jednotlivých voli-
čů) na místní volební výsledky přirozeně roz-
cházejí. Právě o tom však politická, resp. voleb-
ní, soutěž je. Dnes jsou již volby vyhodnoceny, 
karty rozdány, vedení radnice zastupiteli schvá-
leno. Někteří z obyvatel jsou spokojeni více, 
jiní méně a dalším spoluobčanům (těm, kteří 
k volbám nechodí zpravidla nikdy) je výsledek 
povolebního uspořádání brodské samosprávy 
v podstatě lhostejný. Osobně bych byl velmi 
rád, kdybychom si za čtyři roky, až bude končit 
toto volební období a nastane čas bilancování, 
mohli říci, že to nedopadlo až tak špatně, že 
jsme nepromarnili v Havlíčkově Brodě čas. Přál 
bych si, abychom v roce 2026 nabyli pocitu, že 
naše město je zase o něco modernější, přívě-
tivější a pohodovější nejen ke svým obyvate-
lům, ale i k jeho návštěvníkům.
A moje osobní ambice? Mému postu zůstala 
zachována stejná gesce jako i v minulých ob-
dobích, tedy oblast řešící přípravu územního 
rozvoje, investic, dopravy a životního prostře-
dí. Usilovat budu o optimalizaci dopravního 
režimu ve městě vč. parkování (aktivní sou-
činnost s Ředitelstvím silnic a dálnic v reali-
zaci stávajících a přípravě dalšího segmentu 
obchvatu města, čeká nás rekonstrukce ulice 
Dobrovského a dalších brodských komunika-
cí), o přípravu kapacit pro nové bydlení a v ne-
poslední řadě i o přípravu a budování dalších 
etap revitalizace parku Budoucnost. Mým vel-
kým profesním zájmem je památková péče, 
a tak bych rád pokračoval v již dříve nastoupe-
né cestě zvelebování historického centra měs-
ta v souladu s principy památkového urbanis-
mu tak, aby nebyly památky (bez ohledu na 
jejich vlastnictví) ničeny, ale naopak aby v me-
zích možného byl památkový fond zachováván 
a vhodně začleňován do soudobého života 
(v rámci uvedeného půjde například o závě-
rečné dokončení přestavby Staré radnice). 
Z vizí zlepšujících veřejné prostory vidím ne-
naplněný potenciál města například v úpravě 
břehových partií Sázavy, včetně vybudování 
přístaviště pro pramice. Z dalších investic je 
těžké vybrat ty nejpotřebnější, ale uvedl bych 
rád např. výstavbu sportovišť pro organizo-

vané i zájmové vyžití, stavby a modernizace 
školských objektů, ale také realizaci projektů 
související se zvýšením podpory v oblasti ces-
tovního ruchu (např. cyklotrasy podél řeky 
spojující další obce ) a mnohé další. Zda se vše 
podaří alespoň většinově zvládnout, je odvo-
zeno i od spolupráce a podpory všech kolegů 
v zastupitelstvu a zejména se zajištěním fi-
nančního krytí. To už je však jiná písnička …
 Libor Honzárek

Vladimír Slávka
2. místostarosta

Na úvod pokládám za svou povinnost podě-
kovat všem voličům, kteří v podzimních ko-
munálních volbách dali své hlasy koalici ANO 
2011 a Ženy za Brod. Díky jejich hlasům získala 
naše koalice v nově zvoleném zastupitelstvu 
sedm mandátů, a jsme proto nejsilnějším klu-
bem. Skutečnost, že jsme získali ještě výraz-
nější podporu voličů než v minulých volbách, 
mě i ostatní zvolené zastupitele za naši koalici 
velmi potěšila a velmi si toho vážíme. Bereme 
tuto skutečnost jako ocenění naší práce v uply-
nulém volebním období a jako obrovský záva-
zek do budoucna. 
Zkušenost z minulého období, kdy se na spo-
lupráci dohodla naše koalice, ODS, TOP 09 
a ČSSD, mi jednoznačně ukázala, že jedno 
volební období je pro realizaci volebních pro-
gramů, projektů i řešení některých problémů 
velmi krátké. Proto jsem rád, že se v rámci po-
volebních jednání podařilo najít shodu na ob-
dobném politickém složení a věřím, že se nám 
podaří společně řešit všechny záležitosti spo-
jené s řízením města. Z tohoto důvodu připra-
vujeme společné Programové prohlášení Rady 
města Havlíčkův Brod, kde budeme deklarovat 
společné priority pro nové volební období.
Jako 2. místostarosta mám ve své gesci opět 
odbor sociálních věcí a školství, školské pří-
spěvkové organizace. Chci navázat na přechá-
zející projekty a aktivity z minulého volebního 
období a připravovat a realizovat ty další tak, 
abychom zřizovaným školským příspěvkovým 
organizacím, oblasti sociálních věcí a služeb 
i kultury pomohli nejen udržet stávající kvalitu 
a rozsah služeb, ale zajistili i jejich další rozvoj. 
Spolupráce s úředníky, řediteli a dalšími aktéry 
byla v minulém období velmi dobrá a doufám, 
že na tuto zkušenost opět navážeme.
Domnívám se, že je možné nejen dokončit spo-
lečné projekty z minulých let, ale i najít shodu 
nad řešením problémů, které se již objevily 
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Nové vedení města se představuje
a které se objevovat budou. Je zřejmé, že nás 
čeká velmi náročné a nelehké volební období, 
které bude klást velké nároky nejen na uvol-
něné členy zastupitelstva, ale na zastupitelstvo 
jako takové.
 Vladimír Slávka

Marie Rothbauerová
3. místostarostka

Vážení čtenáři a čtenářky, nejprve vám chci 
velmi poděkovat za podporu, kterou jste mi 
vyjádřili v komunálních volbách. Ráda bych 
se Vám proto jako nová místostarostka města 
Havlíčkův Brod představila. Jmenuji se Marie 
Rothbauerová a téměř celý svůj profesní život 
jsem se věnovala řízení lidských zdrojů. 
Hlavním důvodem, proč jsem vstoupila do po-
liti ky a chci se akti vně podílet na péči o měs-
to, kde žiji a vychovávám své děti , byla pasi-
vita ostatních, negati vní a prázdné rozhovory 
o tom, co všechno není v pořádku. Ze své zku-
šenosti  vím, že většina kriti ků nakonec zůsta-
ne jen u slov, protože nechce vystoupit ze své 
komfortní zóny a následně převzít odpověd-
nost za svá rozhodnutí . Pokud nejsem spoko-
jena s věcmi okolo sebe, nemohu čekat, že si 
mě někdo náhodou všimne a pomůže mi. Je 
zcela jasné, že změny se nedějí nahodile, ale 
vždy prostřednictvím jiných lidí. A proto jsem 
vstoupila do politi ky. Nečekám na náhody, chci 
se akti vně podílet na chodu města a i díky Vám 
jsem se stala součástí  zastupitelstva, které roz-
hoduje o nejzásadnějších úkolech v rámci cho-
du města. 
Jako členka vedení města se budu starat o re-
sorty, které doposud řídil současný starosta 
Zbyněk Stejskal. Co se týče Technických služeb 
Havlíčkův Brod, za svůj hlavní úkol v nadcháze-
jících měsících považuji pokračování a posléze 
úspěšné dokončení započatých změn v odpa-
dovém hospodářství města. Systém door-to-
door, který radnice v některých částech města 
v předchozím období už zavedla, chceme po-
stupně nabídnout všem našim obyvatelům. 
Cíl je jasný – snížit množství produkovaného 
komunálního odpadu. V současné době při-
pravujeme také poměrně rozsáhlou revitalizaci 
areálu technických služeb, včetně sběrného 
dvora, která nás posune do 21. století  a zefek-
ti vní další zpracování odpadu. S velkou poko-
rou jsem přijala funkci místostarostky a jsem 
rozhodnuta zodpovědně pracovat pro město 
Havlíčkův Brod, tedy pracovat pro Vás.
 Marie Rothbauerová

Město udělí ocenění za významný 
přínos v oblasti  životního prostředí

Ocenění havlíčkobrodská radnice udělí ve dvou 
kategoriích, a to za významný přínos v oblasti  ži-
votního prostředí v uplynulém kalendářním roce 
ve městě Havlíčkův Brod a za významný dlouho-
dobý přínos v oblasti  životního prostředí ve městě 
Havlíčkův Brod. Cenu může získat fyzická osoba, 
právnická osoba či kolekti v osob bez právní sub-
jekti vity (např. dobrovolníci či školní kolekti vy aj.). 
Návrh na udělení cen může podat prostřednictvím 
podatelny města Havlíčkův Brod fyzická osoba s tr-
valým pobytem nebo právnická osoba se sídlem 
v Havlíčkově Brodě, a to nejpozději do 20. ledna 
2023. Návrh musí být podán písemnou formou, 
musí obsahovat identi fi kační údaje navrhované-
ho, včetně zdůvodnění jeho přínosu v oblasti  život-
ního prostředí. Předti štěný formulář naleznete na 
www.muhb.cz v sekci Ceny města Havlíčkův Brod. 
O vítězích rozhodnout zastupitelé města a ocenění 
následně předá zástupce vedení města.

Vánoční strom na Havlíčkově náměstí  
nebude svíti t celý den, v noci zhasne 

i osvětlení mostu u sv. Kateřiny
Vánoční strom a výzdoba města se rozsvíti la na 
první adventní neděli 27. listopadu. V předchozích 
letech strom svíti l po celý den. O letošních svát-
cích se bude rozsvěcet, stejně jako ostatní vánoční 
osvětlení v ulicích města, v podvečerních hodinách 
spolu s veřejným osvětlením a zhasínat bude také 
ve chvíli, kdy se ráno vypnou veřejné lampy. „Uva-
žovali jsme o tom, že bychom v nočních hodinách 
svícení vánoční výzdoby včetně stromu z důvodu 
úspor omezili. Technologie ledkového osvětlení na 
náměstí  a v přilehlých ulicích je ale velice úspor-
ná, proto se další úpravy, jako např. nákup spínačů 
či časovačů, fi nančně nevyplatí ,“ upřesnil ředitel 
Technických služeb Václav Lacina a dodal, že v noč-
ních hodinách naopak bude zhasínat osvětlení 
mostu u sv. Kateřiny, které generuje poměrně vy-
soké náklady. Vánoční osvětlení ozdobí město do 
svátku Tří králů, který připadá na pátek 6. ledna.

Pozor! Od 11. prosince začnou plati t 
nové jízdní řády

Od neděle 11. prosince vejde v platnost nový 
jízdní řád městské hromadné dopravy. Jízdní řády 
v kapesním provedení budou dostupné zhruba 
týden před zahájením jejich platnosti , zakoupit 
si je můžete ve všech informačních kancelářích 
za cenu 20 Kč. „V jízdních řádech budou zohled-

něny změny, které mají za úkol alespoň částečně 
eliminovat opoždění některých spojů. Ta vznikají 
z důvodu hustoty dopravy ve městě. Tam, kde to 
je možné, chceme prodloužit jízdní časy tak, aby-
chom v cíli, zejména na Dopravním terminále,  mi-
nimalizovali zpoždění autobusů,“ upřesnil vedoucí 
střediska MHD Lubomír Hepner a dodal, že vzhle-
dem k tomu, že dopravní situace ve městě není 
konstantní a neustále se mění, nebude možné na-
jít takové řešení, aby zpoždění nevznikalo vůbec. 
„Zásahy nebudou mít zásadní charakter, ale na 
některých zastávkách se může měnit čas příjezdu 
autobusu,“ dodal Hepner. 

 Stránku připravila Alena Doležalová
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Adventní přání senátora Jana Tecla 

Blíží se závěr roku 2022 a před námi je, pro 
mnoho z nás, jedno z nejkrásnějších období 
roku – advent. Advent, to je čas očekávání, 
rozjímání, zamyšlení nad uplynulým ro-
kem, bilancování, ale i čas příprav a shonu. 
Po dvou letech, na které budeme vzpomí-
nat jako na roky „covidové“, ani ten letoš-
ní nebyl jednoduchý. Prověřil naši ochotu 
a schopnost semknout se, podat pomocnou 
ruku a pomáhat lidem, kteří přišli o svůj do-
mov, svá rodinná zázemí, své jistoty, zkrátka 
lidem v bezprecedentních situacích, které 
jsme vůbec neočekávali, že je zažijeme. 
A myslím si, že jsme jako společnost obstáli, 
naplnili jsme význam slov nezištná pomoc, 
solidarita, sounáležitost a všem proto nále-
ží poděkování. 
Přeji Vám, ať je Váš letošní předvánoční 
čas naplněný pohodou a radostí  s Vašimi 
nejbližšími, kterou si přeneseme do celého 
roku. Svým blízkým naslouchejme nejen 
o Vánocích, ale i v celém následujícím roce. 
 Váš senátor Jan Tecl
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Předposlední závod letošního běžce Vysočiny zavítal do Sadů 
Běh Karla Havlíčka Borovského – 2. ročník

V pátek 14. října se sjelo celkem 112 účastníků Běžce Vysočiny do Havlíčkova 
Brodu, kde na ně čekal městský závod zasazený do romantického prostředí 
parku Budoucnost.
Po dětských bězích u rybníka Obora následovala hlavní část programu, kdy se 
mužské i ženské osazenstvo ve věku od 14 do 83 let vydalo na poměrně ná-
ročnou okruhovou trať o délce 2,5 km. Mezi „čtyřokruhovými“ muži nakonec 
zvítězil nestárnoucí Jaroslav Vítek z Batelova, když se mu podařilo absolvovat 
závod v čase 38:47. O 11 vteřin za ním skončil domácí favorit Jiří Brychta, kte-
rý si vedle celkového stříbra připsal i zlato ve své kategorii! Třetí příčku pak 
vybojoval stále se lepšící Jiří Nevoral z Nové Včelnice (40:05).
Mezi „dvouokruhovými“ ženami, kterých se tentokrát sešlo 13, kralovala 
hlinecká Jana Klimešová (23:06), když za sebou s přehledem nechala stříbr-
nou Kláru Kubínovou z Rantířova (24:01). Z bronzového stupínku se nakonec 
mohla radovat členka domácí Jiskry Zuzana Beránková (24:28).
Velké poděkování patří městu Havlíčkův Brod za poskytnutí štědré dotace na 
závod ve výši 20 000 Kč, dále Základní škole V Sadech v čele s paní ředitelkou 
Milenou Honsovou za poskytnutí zázemí a v neposlední řadě všem dalším, 
kteří se jakýmkoliv způsobem podíleli na organizaci této akce – bez Vás by-
chom to nedali!
 Vratislav Libánský, ředitel závodu

Řádění na slámě a mezi dýněmi
Bezpočet dýní různých tvarů, velikostí i barev, stojících ve vysokých pyrami-
dách, ležících v duhových kruzích, vytvářejících dýňová bludiště. To je dýňový 
svět na Statku u Pipků v Nové Vsi u Leštiny, který koncem října navštívili žáci 
2. a 4. ročníku naší školy. Děti byly okouzleny i netradičními stavbami z balíků 
slámy, které lákaly ke zdolávání. Kdo by odolal třeba skákání ve slámobazé-
nu! Atmosféru statku doplňovala domácí zvířata. V pracovní dílně, v místní 
stodole, se malovalo i na slaměné pytle. Všichni si odváželi nejen zakoupené 
pestrobarevné dýně, ale především nezapomenutelné zážitky.
 Jitka Fialová
 Základní a Praktická škola U Trojice

Kuchaři z brodské hotelové školy vybojovali stříbro
V sobotu 5. listopadu 2022 proběhlo v jihlavském Cityparku již potřetí finále 
soutěže Trophée Mille Česká republika. Osm dvoučlenných týmů z gastrono-
micky zaměřených škol České republiky, které se nominovaly do národního 
kola z korespondenčního kola soutěže, připravovalo před zraky odborné po-
roty i veřejnosti šest porcí slaného a šest porcí sladkého pokrmu. Povinnými 
surovinami, které soutěžící museli zakomponovat do svých pokrmů, byly:
• husí prsa s kůží z rodinné farmy Kalhov
• tradiční medovina original ze Včelařství Sláma
• kozí žervé BIO z kozího mléka z Biofarmy DoRa
• Vítův zákvas z červené řepy.

Obchodní akademii a Hotelovou školu v soutěži reprezentovala Věra Schuste-
rová a Martin Havlíček, kteří pod vedením učitele odborného výcviku Bc. Da-
niela Tomana obhajovali loňské vítězství. Odborné porotě předložili Husí prso 
s petrželovou strouhankou, husí terinu, kroupy, řepný košíček a játrovou 
omáčku a sladký chod pod názvem Medovník, kozí sýr, šípek, kdoule.
Věrka a Martin obstáli v obrovské konkurenci skvěle. První místo jim uteklo 
opravdu jen o vlásek, takže skončili na výborném druhém místě.
 Marie Mrázová
 Obchodní akademie a Hotelová škola Havlíčkův Brod

 Stránku připravila Alena Doležalová
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Třídění baterií z domácnosti 
Když hodíte použitou baterii do popelnice na 
směsný odpad, skončí na skládce, kde se z ní 
uvolňují škodlivé látky, včetně těžkých kovů, 
které znečišťují ovzduší, půdu, podzemní a po-
vrchové vody. Když ale uděláte pár kroků navíc 
k nejbližšímu sběrnému místu, pak nejenže 
přírodu neznečišťujete, ale navíc ji šetříte, 
protože díky recyklaci použitých baterií získá-
váme druhotné suroviny, zejména kovy, které 
mohou sloužit k výrobě nových výrobků. Re-
cyklací 100 kg baterií lze získat až 74 kg dru-
hotných surovin.
Cesta recyklace začíná tí m, že použité baterie 
bezplatně odevzdáte na sběrném místě, kte-
rých je v České republice už přes 27 000. Češi 
nejčastěji vrací použité baterie v obchodech. 
Ty mají dokonce ze zákona povinnost ve svých 
prodejnách sběrné nádoby umísťovat, pokud 
jsou baterie v jejich nabídce. Kdykoli tedy pů-
jdete nakoupit do supermarketu, můžete zde 
odevzdat i baterie.
Baterie ze sběrných nádob procházejí třídicí lin-
kou, kde dochází k jejich roztřídění podle veli-
kosti  a chemického složení. Většina vytříděných 
baterií se pak posílá ke zpracování do zahraničí, 
a to zejména do Německa, Francie a Lotyšska. 
U nás se zpracovávají pouze olověné baterie na 
lince v Příbrami. A samotné materiálové zpra-
cování je závislé na chemickém složení baterií. 
Jednou z metod zpracování je jejich drcení, při 
němž dochází k mechanickému oddělování 
kovů od papíru a plastů. Dalšími způsoby jsou 
složité chemické postupy podobné zpracování 
manganových a železných rud.
V našem městě můžete použité baterie 
odevzdat:

v prodejnách, kde baterie nakupujete• 
v budovách městského úřadu (na Havlíčko-• 
vě náměstí , V Rámech a na Pražské) 

ve sběrných dvorech v Reynkově a Havířské • 
ulici 
do speciální schránky červených kontej-• 
nerů na elektro rozmístěných po městě. 
Těchto kontejnerů je ve městě 19 a najdete 
je v separačních stáních.

V Havlíčkově Brodě bylo v roce 2021 sesbí-
ráno 724 kg baterií a z nich bylo získáno 536 
kovonosných druhotných surovin. Oproti  roku 
2020 jde o nárůst o 36 %. 
 připravil odbor ŽP s využití m podkladů 
 společnosti  ECOBAT s.r.o.

Za černou skládku hrozí pokuta!
Na Sídlišti  Pražská vytvořili občané černou 
skládku, když k hnědému kontejneru na 
bioodpad nanosili větve z pořezaných tují 
na vlastních zahradách. U sebe doma to teď 
mají pěkné, ale na veřejném místě vznikla ne-
vzhledná hromada. Navíc už k ní někdo další 
odložil prkna.
Odpady z pozemku města budou za veřejné 
prostředky odvezeny pracovníky Technických 
služeb Havlíčkův Brod. Ti, co zde odpady od-
ložili mimo vyhrazené 
místo, se dopusti li 
přestupku, za který 
lze uložit pokutu do 
výše 500 000 Kč.
Občany, kterým není 
lhostejný stav ve-
řejných prostranství 
a vidí někoho odkládat 
odpady mimo vyhra-
zená místa informu-
jeme, že pro okamžitý 
zásah je možné volat 
Městskou policii Hav-
líčkův Brod, telefonní 
číslo 156.
Pokud opravdu neu-
míte využít rostlinný 

odpad, lze jej odvézt do blízkého sběrného 
dvora Technických služeb Havlíčkův Brod 
v Reynkově ulici. Odložení rostlinného odpa-
du ve sběrných dvorech není zpoplatněno.

Technické služby děkují veřejnosti  
za včasnou výměnu čipových karet

„Chtěli bychom poděkovat cestujícím, kteří 
nenechali výměnu staré čipové karty na po-
slední chvíli a pomohli nám tak tuto poměr-
ně rozsáhlou akci zvládnout. Poslední říjnový 
den jsme tak defi niti vně ukončili přechod ze 
starého odbavovacího systému na nový a mo-
dernější,“ informoval vedoucí střediska MHD 
Lubomír Hepner. 
Novou personifi kovanou čipovou kartu si zá-
jemci mohou pořídit za 110 Kč v informační 
kanceláři Na Valech 3523, rodinná karta je 
k dispozici i na Bus centru v Nádražní hale 
a v Turisti ckém informačním centru na Hav-
líčkově náměstí . 
 Alena Doležalová

Inzerce

ANGLI!TINA  
konverzace pro studenty i dosp"lé 

on-line nebo u vás doma!

45 minut " 275 K#  (2 osoby 195 K#/os.)!
60 minut " 295 K#  (2 osoby 235 K#/os.)!

Prosím, kontaktujte mne na:!
Tel.: 704 350 342!

e-mail:  johnny.english.cz@email.cz!

(2 osoby 235 K /os.)
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Sport

Brodští karatisté na turnaji v Polsku
V polovině října se v polském městě Mielec konal 
12. ročník turnaje Okinawa Shorin-ryu Karate. Na turnaj 
vyjela i sedmičlenná výprava, tým rozhodčích pak pod-
pořili Jan Kopecký 6. dan a Radek Zikmund 2. dan. Ště-
pán Vomela se radoval z vítězství v Kata a pátého místa 
v Shuyowaza kumite. Eliška Marešová byla první v Kata 
a čtvrtá v Shuyowaza kumite. Jan Kolář obsadil druhou 
(Kata) třetí (Shuyowaza kumite) příčku. Kristýna Panská 
byla šestá (Kata) a čtvrtá (Shuyowaza kumite) a Vojtěch 
Grygar se umístil na pátém místě v Kata i v Shuyowaza 
kumite. Tým ve složení Vomela, Kolář a Grygar obsadil 
druhé místo v Kata Kumiwaza. 

BM Fitness měl na mistrovství světa zlaté žně 
Po dvouleté pauze se na začátku listopadu konalo Mi-
strovství světa v aerobiku. Letos hostila světový šampi-
onát Ostravská Gong aréna a brodským aerobičkám se 
v ní nebývale zadařilo. Dvě zlaté, jedna bronzová a jedna 
bramborová medaile dělá z BM Fitness nejúspěšnější 
stepaerobikový klub na světě.
Nejmladší kadetky byly kvůli koronavirové pandemii 
teprve na svém prvním mistrovství a po velkých bojích 
si odvezly zlatou medaili. Jejich mladší klubové kolegyně 
se umístily těsně pod stupni vítězů na čtvrtém místě.
Světové zlato si na krk pověsily i juniorky, které tak obhá-
jily svůj triumf z kadetské kategorie. Sestava na skladbu 
od Andrea Bocelliho a skvělé výkony všech dívek zajis-
tily, že v této sezóně nenašly přemožitele ani na jedné 
soutěži a mohou ji tak právem nazývat jako svou “zlatou 
sezónou”. 
Nejstarší brodský tým se po deseti letech své aerobikové 
kariéry loučí světovým bronzem. Po semifinále měl sice 
našlápnuto na vyšší příčky, ale po chybě ve finále byl od-
sunut na třetí místo.
BM Fitness má nyní po sezóně, ale už brzy se děvčata za-
čnou připravovat na nadcházející sezónu, která vypukne 
v březnu 2023. Ještě předtím se na konci listopadu před-
stavily všem fanouškům a rodičům na tradiční závěrečné 
akademii v Městském divadle a kině Ostrov.

HB Ostrov rozehrál Ligu mistrů v Düsseldorfu
Hned na třech frontách bojují stolní tenisté HB Ostrov 
Havlíčkův Brod. Největší pozornost je pochopitelně za-
měřená na mezinárodní scénu. Úřadující čeští šampióni 
vstoupili do 2. fáze Ligy mistrů na půdě šestinásobného 
vítěze této nejprestižnější klubové soutěže Borussie 
Düsseldorf. Domácímu týmu Broďáci statečně vzdoro-
vali, leč nakonec s favorizovaným německým velkoklu-

bem prohráli 1:3. V dalších utkáních skupiny A bude 
měl HB Ostrov výhodu domácího prostředí. V KD Os-
trov hostil nejprve polského mistra Bogoria Grodzick 
Mazowiecki, kterému dokázal jediný bod sebrat Pavel 
Širuček, který v barvách Bogorie odehrál několik uply-
nulých sezón. O dva dny později se v Brodě představila 
Borussia Düsseldorf, které domácí před výbornou ku-
lisou 1 100 diváků podlehli 1:3. Závěrečné střetnutí ve 
skupině A pak stolní tenisté HB Ostrov sehrají 14. pro-
since Polsku.
Kromě Ligy mistrů pokračuje i nejvyšší česká soutěž 
Extraliga, ve které HB Ostrov obhajuje mistrovský titul 
z minulé sezóny. Po sedmi kolech vede průběžnou ta-
bulku o skóre před svým největším rivalem SKST Cheb. 
Velmi dobře si v české nejvyšší soutěži vedou také stolní 
tenistky HB Ostrov, které jako nováček Extraligy drží v ta-
bulce šestou příčku s minimálním bodovým odstupem 
na druhý Moravský Krumlov.
Ke svému závěru se blíží domácí pohárová soutěž, kde 
patří k favoritům na přední umístění oba extraligové 
celky HB Ostrov. Muži, kteří obhajují prvenství v Českém 
poháru z loňského roku, se poprvé představí až v 6. kole 
na stolech účastníka 1. ligy Slavie Praha. Na ženy HB Os-
trov čeká semifinálový turnaj na pražské Spartě, kde 
se kromě pořádajícího týmu ještě střetnou s SK Dobré 
a SKP Sever Ústí nad Labem.

Šermíři na mezinárodním turnaji v Praze
Na konci října bojovali havlíčkobrodští šermíři z TJ Jiskra 
na mezinárodním turnaji CEZ CAP v Praze. Žačka Anna 
Šimková nastoupila v kategorii kadetek, kde se probo-
jovala až do finálové osmičky. Tam nestačila na starší 
šermířku a umístila se na osmém místě. Ve „své“ kate-
gorii žákyň naopak nepoznala porážku, ve finále porazi-
la rivalku z Bystřice nad Perštejnem a mohla nad hlavu 
zvednout pohár pro vítěze.
Premiéru v kategorii žáků měl Štěpán Běhounek. I on 
bojoval statečně, ale na zkušené šermíře nestačil a umís-
til se na 27. místě. 

Futsalisté sbírají cenné zkušenosti
Druholigová futsalová sezóna je ve své polovině a brod-
ští futsalisté zatím mohou být spokojeni. Dosud sehráli 
vždy vyrovnané partie se silnými soupeři a připsali si 
i první cenné body za vítězství a remízu. „V zápasech se 
často projevují větší zkušenosti týmů, proti kterým na-
stupujeme, nicméně tento nedostatek je vyrovnáván 
nasazením a bojovností,“ zhodnotil první polovinu sou-
těže trenér Martin Jaroš. 

Zápasníci letos mistrovský titul neobhájí
V polovině listopadu se v Praze na Olympu konalo před-
poslední kolo ligy mužů v zápase řeckořímském. Broďáci 
s Olympem Praha prohráli 9:26 a ztratili tak šance na 
mistrovský titul, který by pro ně byl v pořadí patnáctý. 
Poslední kolo se konalo na konci měsíce v domácí hale 
TJ Jiskra, kde Broďáci bojovali o druhou příčku s Chomu-
tovem (turnaj se konal po uzávěrce tohoto vydání).

Bruslaři prolomili sérii proher  
a rozloučili se s Třetinou

Nelichotivou sérii šesti proher v řadě zaznamenali na 
přelomu října a listopadu hokejisté BK Havlíčkův Brod. 
Utnula ji až výhra 6:2 na ledě SHKM Baník Hodonín a po-
tvrdilo vítězství 2:3 v Kopřivnici po samostatných nájez-
dech. Ve čtvrtek 16. listopadu se pak v Kotlině v rámci 
derby se Žďárem nad Sázavou konala akce Superstar se 
loučí, při které ukončil kariéru dlouholetý tahoun havlíč-
kobrodských hokejistů Miroslav Třetina. Bruslaři zvítězili 
3:2 v prodloužení, fanoušci navíc o první přestávce viděli 
téměř kompletní tým, který v sezóně 2005/06 postoupil 
do první ligy. 

Starší žákyně postoupily  
do Žákovské ligy v házené

Starší žačky vyhrály podzimní část Ligy Vysočiny v há-
zené a přímo postupují do celorepublikové Žákovské 
ligy starších žákyň. Po roční pauze si tak znovu zahrají 
s nejlepšími celky v republice. Odměnou za odmakaný 
podzim byl havlíčkobrodským házenkářkám tříden-
ní turnaj ve Velké nad Veličkou, na kterém změřily síly 
s dvanácti týmy. Výsledkem bylo desáté místo a spousta 
zážitků a zkušeností, které určitě během Žákovské ligy 
využijí. Nyní čeká házenkářky měsíc dlouhá pauza, při 
které se budou věnovat kondici, individuálním herním 
činnostem a některé z nich naskočí i do zápasů mladších 
dorostenek. 

Slovanu se nedařilo ani v závěru podzimu
Havlíčkobrodští fotbalisté nedokázali najít recept na ví-
tězství ani v závěrečných dvou duelech podzimní části 
divizní sezóny. Po bezbrankové remíze na hřišti Tasovic 
brali bod. Domácí loučení s podzimem Slovanu ale ne-
vyšlo, když s Tatranem Bohunice prohráli 0:4. Po třinácti 
odehraných zápasech tak Slovan přezimuje s osmi body 
na dvanáctém místě divizní tabulky. 

 Stránku připravil Ondřej Rázl
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Od každého trochu
Krajská záchranka vymění  

transportní nosítka
V příštím roce chystá Záchranná služba Kra-
je Vysočina plošnou výměnu transportních 
nosítek. Obměna 60 transportních nosítek 
proběhne ve třech etapách. V tak zásadním 
provozu nelze stáhnout všechna nosítka na-
ráz. Důvodem pro výměnu je používání desin-
fekčních prostředků ve větším množství i čet-
nosti, kdy dochází k oxidaci povrchů, a tím 
k výraznému opotřebení pohyblivých sou-
částí. Nová lehátka usnadní manipulaci s pa-
cientem, a to především tím, že bude možno 
odpojit samotné lehátko od podvozku, což je 
nyní u pacientů s infekčním onemocněním při 
použití ochranných obleků velice obtížné.

Podle informací náměstkyně ředitelky Zdra-
votnické záchranné služby Kraje Vysočina Evy 
Semrádové bude ještě v letošním roce vypsá-
na veřejná zakázka na dodávku příslušenství, 
v příštím roce dojde k obměně. Cena speci-
álních transportních nosítek se nyní na trhu 
pohybuje kolem 150 tis. Kč za kus. Součástí 
dodávky je také anatomická matrace s inte-
grovaným dětským zádržným systémem, ra-
menními bezpečnostními pásy na tělo a samo-
navíjecím pásem na nohy, anatomický polštář, 
přídavná kolečka zadního stabilizátoru.
Je relativně vysoká šance, že by Kraj Vysoči-
na na obměnu transportní techniky mohl zís-
kat dotaci ve výši 10 mil Kč. Pokud ne, nová 
nosítka zaplatí záchranná služba z vlastních 
prostředků. Plošnou výměnu transportních 
lehátek realizovala Zdravotnická záchranná 
služba Kraje Vysočina už v roce 2015. I tehdy 
využila evropské dotace.
 Zdroj: www.kr-vysocina.cz

Dobrovolnické centrum vzdělává  
dobrovolníky aneb Učený z nebe nespadl
Oblastní charita Havlíčkův Brod realizuje pro-
jekt Vzdělávání dobrovolníků, aneb učený 
z nebe nespadl, který získal podporu Minis-
terstva zdravotnictví České republiky. Tento 

projekt má za cíl oslovit nové zájemce o dob-
rovolnickou činnost a podpořit stávající dob-
rovolníky pro činnost dobrovolnické práce 
s pacienty se zdravotním omezením hospita-
lizovanými na Oddělení dlouhodobě nemoc-
ných Okresní nemocnice Havlíčkův Brod. 
V průběhu roku 2022 proběhlo celkem pět 
školení, která jsou pod záštitou Ministerstva 
zdravotnictví České republiky. Mohli se při-
hlásit nejen dobrovolníci stávající, ale také 
zájemci o působení v Dobrovolnickém centru 
při Oblastní charitě Havlíčkův Brod. 
V září sérii vzdělávání zahájilo školení Aserti-
vita jako efektivní způsob komunikace v dob-
rovolnictví společně s Praktickou asertivitou 
pro dobrovolníky. Získané poznatky přispěly 
k posílení sebevědomí v oblasti komunikace 
nejen v osobním, ale též v profesním životě. 
V říjnu následoval seminář Uspokojování po-
třeb osob se zdravotním postižením v komu-
nitním modelu péče, který kromě uvedení do 
problematiky týkající se zajišťování potřeb 
z hlediska historie, pojednával o nových tren-
dech péče o osoby se zdravotním postižením. 
V tentýž měsíc byla možnost se účastnit ško-
lení Zdravotnického minima pro dobrovol-
níky, u kterého lektorka ve stručnosti infor-
movala účastníky o problematice fungování 
záchranné zdravotnické služby, jejím součas-
ném stavu a o aplikaci Záchranka. V listopa-
du sérii školení zakončil seminář Konflikty 
v komunikaci a jejich řešení, na kterém lektor 
účastníky seznámil, jak vhodně reagovat s vy-
užitím taktické empatie a upozornil na výho-
dy i rizika vybraného stylu řešení. 
 Markéta Štědrá
 Oblastní charita Havlíčkův Brod 

Podzimní dráčkohraní
Před podzimními prázdninami ve dnech 
24. 10. a 25. 10. se žáci prvního, třetího a čtvr-
tého ročníku ze třídy Z II zúčastnili projekto-
vého vyučování. Název projektu „Podzimní 
dráčkohraní“ byl sladěn s právě probíhajícím 
ročním obdobím. Cílem tohoto projektu bylo 
zábavnou formou upevnit a dále rozvinout 
vědomosti a dovednosti žáků v mezipředmě-
tových vztazích. Zaměřili jsme se na specifika 
tohoto krásného ročního období. Různou for-
mou práce jsme si mimo jiné procvičili znaky 

podzimu, stromy a jejich plody, poznávali jsme 
ptáčky a také jsme si připomněli, jak se máme 
v sychravém počasí správně oblékat, aby-
chom předcházeli nemocem. Rozvíjeli jsme 
zrakovou diferenciaci, prostorovou orienta-
ci, intermodalitu, serialitu, logické uvažování 
a trénovali jsme paměť. K těmto činnostem 
děti používaly interaktivní tabuli, na které si 
mohly vyzkoušet různá cvičení připravená pří-
mo „na míru“. Velice je bavila práce s robotic-
kou pomůckou Bee-Bot Včelkou, která rozvíjí 
již zmiňovanou prostorou orientaci, logické 
myšlení a je vhodná i jako praktická výuka 
základů programování. Manuální zručnost si 
žáci trénovali u výroby mini dráčků z kartonu 
a při zhotovování barevných podzimních stro-
mů. Zde dali průchod své fantazii a tvořivosti. 
Projekt jsme zakončili vycházkou do podzimní 
přírody, kde jsme navštívili koně a na závěr 
naší procházky jsme k oblakům vypustili divo-
ké draky. Počasí nám přálo a my jsme si tyto 
dva dny velice užili.
 Marta Kocmanová, Veronika Štědrá  
 a Lenka Pevná
 Základní a Praktická škola U Trojice

Se životem národnostních menšin  
na Havlíčkobrodsku se seznamte  

do poloviny ledna
Až do poloviny ledna příštího roku je v Mu-
zeu Vysočiny Havlíčkův Brod k vidění výstava 
s názvem Národnostní menšiny na Havlíč-
kobrodsku a jejich svátky. 
Cílem výstavy je seznámit veřejnost s vánoční-
mi a novoročními svátky našich spoluobčanů 
pocházejících z Vietnamu, Mongolska a Ukra-
jiny, kteří na Vysočině našli svůj domov. 
K vidění jsou například sváteční oděvy, do-
zvíte se také o mongolských svátcích a nábo-
ženství, Čingischánovi, dále o pravoslavných 
ikonách, smyslu křesťanství, sv. Cyrilovi a Me-
toději, sv. Václavovi a sv. Ludmile, prohlédne-
te si různé typy písma, bankovky, modlitební 
mlýnky, truhly nebo šperky a další originální, 
pro nás až exotické předměty. Školní a další 
kolektivy si mohou rovněž domluvit edukační 
program na termín, který jim bude vyhovovat. 
Na výběr je hned ze tří druhů programů, kte-
ré se liší podle věku dětí. V rámci edukačního 
programu Menšiny větším by žáci a studenti 
měli pochopit důvody migrace těchto zástup-
ců jednotlivých etnických skupin, vcítit se do 
těžké situace člověka, který se rozhodl žít pro 
něho v cizí zemi a poznat, jak krátkozraké je 
soudit člověka podle vzhledu a sociálního 
statusu. Bližší informace k edukačním pro-
gramům jsou k dispozici na webové stránce 
www.muzeumhb.cz/akce/prehled-edukacni-
ch-programu/. 

 Stránku připravila Alena Doležalová

Foto: Zdravotnická záchranná služba Kraje Vysočina
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Slovo zastupitele
Vážení občané Havlíčkova Brodu,
setkáváme se na stránkách HB listů 
v povolebním a předvánočním ob-
dobí. Proběhla jednání a zastupi-
telé KDU-ČSL zůstávají na „druhé-
opoziční“ straně. To ale nic nemění 
na tom, že se budeme ve spoluprá-
ci s ostatními stranami konstrukti v-
ně snažit činit život v našem městě 
příjemnějším.
Podpoříme veškeré snahy o zlepše-
ní prostředí ve městě. Prioritou je 
posílení sociálních služeb tak, aby 
v současné situaci rodiny i senioři 
věděli, kdy, kam a na koho se mo-
hou obráti t. Za velké spoluúčasti  
KDU-ČSL byl podpořen projekt 
hospice, který bude mezi nemoc-
nicí a psychiatrií. Je to místo, které 
bude doprovázet naše blízké zá-
věrem života. Hospic ale není jen 

o konci životního příběhu, ale o na-
plněném životě, je o smíření a na-
ději. Snahou o dobrý život v našem 
městě je podpora vyžití  dětí  a mla-
dých a posílení kulturního života. 
Tento rok byl rokem covidu, in-
fl ace a války za našimi hranicemi. 
Velké nejistoty mohly působit ne-
jistě i v našich rodinách a mnohé 
rodiny také zasáhly. Končí rok, kdy 
mohla padnout ostrá slova a do 
mysli se dostaly obavy. Do života 
ale nepřichází jen starost, stejnou 
měrou přichází radost a naděje. 
Na konci roku většinou přemýšlí-
me dopředu. V předvánoční době, 
v adventu, je dobré uklidnění. Je to 
doba očekávání, doba soustředě-
ní na blízkost vztahů, teplo rodiny 
a společně strávených svátečních 
dní. Může se stát, že letošní Váno-

ce budou chudší na dárky, může 
se stát, že budou ve znamení obav 
z dalšího roku. Vánoce jsou svátky 
naděje o tom, že blízkost a láska 
dává životu smysl. A tak vám přeji 
– věřím, že za všechny zastupitele 
napříč všemi stranami, aby u vás 
v rodinách bylo klidno, abyste se 
setkávali v radosti , abyste spolu 
mohli prožít pokojné sváteční dny 
a vnímali dar blízkosti  vašich mi-
lých. Přeji, aby další rok byl rokem 
klidným, abyste jej prožili ve zdraví 
a mohli se těšit na každý přichá-
zející den. Dalších 365 dní nového 
roku je 8 760 hodin, 525 600 minut 
– prožijte je dobře, v plném zdraví, 
v pokoji mysli a s vděčností  za da-
rovaný čas.
 Magdalena Chvílová Weberová
 KDU-ČSL

Smrk z mateřské školy Nádražní ozdobí brodské náměstí 
Zhruba 17 metrů vysoký smrk, který až do adventu zkrášloval zahra-
du mateřské školy Nádražní v Havlíčkově Brodě, před adventem pu-
toval na Havlíčkovo náměstí  a stal se tak hlavní vánoční dominantou 
Brodu. 
Několik deseti letí  starý smrk měl být letos pokácen. Mateřská škola 
pak přišla s nápadem, že by jeho příběh mohl ještě dál pokračovat 
a smrk i dále posloužil dobré věci. „Naší myšlenkou bylo, že přesto-
že musí být strom pokácen, nepřijde vniveč. Jednak bude o svátcích 
zdobit náměstí  a část větví může následně posloužit také zvířátkům 
v zoologické zahradě. S dětmi jsme si povídaly i o tom, že ze dřeva se 
dá dále vyrobit také různý nábytek, a tak příběh stromu stále pokra-
čuje,“ říká vedoucí učitelka MŠ Korálky Havlíčkův Brod, MŠ Nádražní 
Pavla Adamcová.
Se „svým“ smrkem se děti  z mateřské školy Nádražní ofi ciálně rozlou-
čily 10. listopadu temati ckou akcí s názvem „Co vyprávěl starý strom“. 
Dobrodružná večerní stezka školní zahradou děti  prověřila v různých 
vědomostech, které se týkaly, jak jinak, než stromů. Protože se však 
tématu věnovaly už od začátku školního roku, nemohla je nachytat 
ani otázka, kdo je léčitelem stromů, natožpak, jaké na smrku rostou 
plody. „Jasně, že šišky! A úplně nejvíc se mi líbilo napodobovat vever-
ku, jak skáče ve větvích,“ pochvaloval si akci čtyřletý Davídek ze třídy 
Motýlků. Pod smrkem si pak všichni společně zazpívali Svěrákovu pí-
seň Stromy.
Technické služby smrk odvezly 21. listopadu. „Na náměstí  se zkráti l 
zhruba na délku 11 metrů a poprvé se spolu s výzdobou města rozsví-
ti l na první adventní neděli 27. listopadu. „Ozdoben je svítí cími kou-

lemi a led světýlky stejně jako v loňském roce,“ doplnila mluvčí města 
Havlíčkův Brod Alena Doležalová. Akci doprovodily vánoční koledy 
a adventní písně v podání dívčího pěveckého souboru Prímadonky 
nebo andělé na chůdách.
Děti  a rodiče z mateřské školy Nádražní čekalo ještě jedno rozloučení 
s jejich smrkem, a to přímo na náměstí . Zazpívali si společně vánoční 
písně, ochutnali vánoční cukroví a společně si popřáli krásné svátky 
plné příběhů, které stále pokračují.
 Za Mateřskou školu Korálky Havlíčkův Brod, MŠ Nádražní 
 Veronika Aubrechtová

Od každého trochu
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Jakým dárkem potěšíte pavlovská zvířátka? 
V létě před plánovanou návštěvou, ale také teď na podzim nebo před 
Vánoci lidé často volají do Stanice Pavlov, že by rádi zvířátkům dovezli 
něco dobrého na smlsnutí. Většinou si nejsou jistí, co by to mělo být, 
a s pracovníky stanice se radí. Proto v Pavlově připravili větší seznam, 
ze kterého mohou zájemci vybírat.
„Za vstřícnost všech našich podporovatelů jsme moc vděční, někdy se 
však stane, že například jablíčka nebo žaludy u nás nenajdou takové 
uplatnění, jaké by si zasloužily. Proto, a doufáme, že budou brát všich-
ni naši podporovatelé doporučení pozitivně, jsme připravili takový 
větší seznam, ze kterého mohou lidé vybírat,“ uvedl k vypracovanému 
seznamu ředitel Stanice Pavlov Zbyšek Karafiát s tím, že když příznivci 
stanice dovezou třeba jen jednu věc, mohou si být jistí, že ji v Pavlově 
plně využijí na krmení nebo v péči o nemocná, hendikepovaná zvířata 
nebo mláďata. 
„S ohledem na potřebné zdraví našich svěřenců musíme dbát na kva-
litu, ne na kvantitu,“ vysvětluje vznik doporučeného seznamu Zbyšek 
Karafiát a dodává: „Někdy se nám v nejrůznějších sbírkách sejde levné 
a nekvalitní krmení, což samozřejmě zvířatům nesvědčí. Všem dárcům 
moc děkujeme, a jak se o podobné aktivitě dozvíme, můžeme jim pře-
dat doporučený seznam a připomenout, že méně je v tomto případě 
více, a že i když bude krmení méně, zvířatům moc pomohou.“
Seznam má tak všem zájemcům o podporu zvířat ve stanici ulehčit 
rozhodování, co například ježkům, veverkám, dravcům, pěvcům nebo 
vydrám přivézt.
Kompletní seznam najdete na webu stanice: 
https://stanicepavlov.cz/2022/10/08/darky_pro_zvirata/
Více informací: 
Ing. Zbyšek Karafiát, Ph.D., ředitel záchranné Stanice Pavlov, 
e-mail: zachranazvirat@stanicepavlov.cz, tel. 734 309 798
www.stanicepavlov.cz
FB: @stanicepavlov
IG: @pavlovstanice

Údržba krajských komunikací přešla  
do pravidelného zimního režimu

Od listopadu začala na silnicích zimní sezona a Krajská správa a údržba 
silnic Vysočiny hlásí, že jsou na ni silničáři připraveni. Ve skladech je 
maximum posypového materiálu, veškerá nezbytná technika prošla 
údržbou. Krajští silničáři mají na Vysočině v zimě na starosti údržbu 
téměř 5 tis. km komunikací, které jsou rozděleny do 114 úseků. Nej-
častěji jsou povrchy vozovek udržovány inertem, na zhruba 40 % ko-
munikací, především vyšší třídy, používají chemii.
Na silnice I., II. i III. třídy bude i během letošní zimy pravidelně v Kraji 
Vysočina vyjíždět více než 130 sypačů s nástavbou a dalších více než 
140 kusů různé techniky, jako jsou nakladače, radličky a sněhové fré-
zy. Na pokrytí letošní zimní sezony mají silničáři v rozpočtu přibližně 
200 mil. Kč.
Ze statistik Krajské správy a údržby silnic Vysočiny vyplývá, že udrže-
ní komunikací na Vysočině během zimy ve sjízdném stavu není levná 
záležitost. Zatímco zima 2019–2020 přišla na 167 mil. Kč., zima 2020–
2021 vystavila účet na 226 mil. Kč., loňská zima si vyžádala údržbu za 
231 mil. Kč. Do této částky se promítlo mimo jiné skokové navýšení 
cen pohonných hmot. „Mezi nové silniční úseky, o které se budou 

jednotlivé provozy krajských silničářů starat, letos přibyly i obchvaty 
Salačovy Lhoty, Lukavce a Velké Bíteše.
Na Vysočině je 2 885 km silnic udržováno inertem, 1 575 km chemic-
ky, 248 km pluhováním a 275 km není udržováno. 

Zajímavosti zimy 2021–2022 v Kraji Vysočina
Poslední den zimní údržby byl zaznamenán až 11. 4. 2022 (během • 
dubna bylo najeto zimní údržbou ještě více než 9,5 tis. km)
Nejnáročnější den loňské zimní sezóny: 9. 12. 2021, během 24 hodin • 
spotřebováno 970 t posypu, během dne najeto 22 tis. km
V únoru preventivně dokoupeny 3 tis. t soli, zima se ve svém závěru • 
zmírnila, veškerý pořízený materiál byl v dostačujícím množství

Pokud jde o letošní zimu (označenou 2022–2023): ŘSD pro Kraj Vyso-
čina už hlásí první zimní údržbu, a to na D1 v úseku mostu Vysočina, 
kde bylo nutné reagovat na vzniklou námrazu.
 Zdroj: www.kr-vysocina.cz

OPRAVA
V minulém vydání Havlíčkobrodských listů jsme Vás informovali na 
str. 12 o změně sídla Pedagogicko-psychologické poradny a Speciál-
ně pedagogického centra na adresu u Panských. U obou níže uve-
dených institucí, které od září sídlí na stejné adrese, upřesňujeme 
kontakty.
Speciálně pedagogická poradna a Speciálně pedagogické centrum 
v Havlíčkově Brodě na jedné adrese
Školské poradenské zařízení, které poskytuje pedagogicko-psycholo-
gické a speciálně pedagogické poradenství a pomoc v oblasti výchovy 
a vzdělávání dětí, žáků a studentů se přesunulo v Havlíčkově Brodě na 
nové místo, obě instituce nyní sídlí v jednom objektu.
Havlíčkův Brod 
Pedagogicko-psychologická poradna – zřizovaná Krajem Vysočina
Sídlo: U Panských 1452, 580 01 Havlíčkův Brod
Telefon: 569 422 171, 703 182 812
E-mail: poradnahb@pppaspcvysocina.cz
Speciálně pedagogické centrum – zřizované Krajem Vysočina
Sídlo: U Panských 1452, 580 01 Havlíčkův Brod
Telefon: 569 425 954, 734 696 157
E-mail: spc@pppaspcvysocina.cz

 Stránku připravila Alena Doležalová
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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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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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15 + 3 kg ZDARMA15 + 3 kg ZDARMAkg ZDARMAkg15 + 3 kg ZDARMA
KRMIVO HUBERT ZAKOUPÍTE: 

PRODEJTE S NÁMI 

Well 2

www.remaxwell2.cz  725 874 470
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Společenská rubrika, křížovka

Brodská miminka narozená  
od 21. 10. do 21. 11. 2022

• 21. 10. Halama Jan, Douchová Valérie  
• 26. 10. Dvořák Matyáš • 30. 10. Sudek Antonín  
• 1. 11. Diachenko Agáta Vladyslavovna  
• 10. 11. Diaconu Adelina-Maria, Maidar Suvd-Erdene 
• 15. 11. Moravec Maxmilian • 20. 11. Klečanský Václav 
• 21. 11. Lhotka Martin

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

1. 10. 2022
• Žák Ladislav, Štoky – Kotlíková Tereza, Humpolec
• Pallan Jiří, Štoky – Vencelová Adéla, Chotěboř
15. 10. 2022
• Sobota Ondřej, HB – Kučerová Eva, Úsobí
29. 10. 2022
• Talácko Pavel, Krouna – Jandová Eliška, Chotěboř
Celkem se konalo 7 svateb. 

Úspěchy žáků na mezinárodní soutěži 
v Praze

Na konci října 2022 proběhl v Praze 8. ročník 
Mezinárodní akordeonové soutěže. Již tradič-
ně se soutěžního klání za účasti 10 států Evro-
py zúčastnili i akordeonisté z Havlíčkova Brodu. 
ZUŠ J. V. Stamice Havlíčkův Brod ze třídy paní 
uč. Ivany Laštovičkové reprezentovali Daniel 
Kocián, Anežka a Kristina Veletovy, Liliana Be-
ránková a Akordeonový orchestr Pohoda, třída 
paní uč. Markéty Laštovičkové byla zastoupe-
na Johankou Juklovou a SZUŠ ze třídy paní uč. 
Ivany Laštovičkové reprezentovaly Nikol Černí-
ková a Eliška Koťarová. 
Nejmladší účastník Daniel Kocián si na své 
1. soutěži vybojoval ohodnocení stříbrného 
pásma. Ve II. kategorii si stříbrné ohodnoce-
ní přivezla Nikol Černíková, ve zlatém pásmu 
se umístila Anežka Veletová. Ve III. kategorii 
získala Eliška Koťarová stříbrné ohodnocení, 
Johanka Juklová vybojovala 2. nejvyšší bodové 
ohodnocení zlatého pásma. Ve IV. kategorii do 
15 let reprezentovala Liliana Beránková a vybo-
jovala zde umístění ve zlatém pásmu. Společně 
se studenty konzervatoří soutěžila v V. katego-
rii Kristina Veletová a získala zde ohodnocení 
zlatého pásma. v téže kategorii bývalá žákyně 
školy (dnes studentka Pražské konzervatoře) 
Michaela Šrámková vyhrála 3. nejvyšší bodové 
ohodnocení zlatého pásma. 

V kategorii orchestrů si 26 členný Akordeonový 
orchestr Pohoda (24 akordeonistů a 2 bubeníci 
Adam Doležal a Natálka Jablonská ze třídy pana 
uč. Luboše Pavlíka) vybojoval po výborném vý-
konu umístění ve zlatém pásmu s nejvyššími 
body ze všech zúčastněných těles napříč kate-
goriemi. Akordeonisté z Havl. Brodu a Pohoda 
opět potvrdili v Praze své vysoké kvality.
Všem soutěžícím i jejich pedagogům gratulu-
ji k vynikajícím výsledkům a děkuji jim za re-
prezentaci našeho města Havlíčkova Brodu na 
mezinárodní úrovni.
 Jindřich Macek, ředitel ZUŠ

V tajence je latinské přísloví.

Správné znění tajenky z čísla 11/2022: (Nevědomost) je matkou zpupnosti.
Správnou odpověď ze 42 došlých vylosoval starosta Zbyněk Stejskal.
Výhercem se stává Dominik Šidlák.
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. 

Zleva: Kristina Veletová, Michaela Šrámková 
a paní uč. Ivana Laštovičková
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Jízdní řád svozu odpadů 2023

SVOZ VELKOOBJEMOVÝMI KONTEJNERY (VOK) S OBSLUHOU

JARO

STÁNÍ

PODZIM

STÁNÍ

DUBEN

3. 1

3. 2

4. 3

4. 4

5. 5

5. 6

6. 7

6. 8

11. 9

11. 10

12. 11

12. 12

13. 13

13. 14

14. 15

14 16

17. 17

17. 18

18. 19

2. 1

2. 2

3. 3

3. 4

4. 5

4. 6

5. 7

5. 8

6. 9

6. 10

9. 11

9. 12

10. 13

10. 14

11. 15

11. 16

12. 17

12. 18

13. 19

ETAPA

4. 1. 1.
duben

5. 3. 7.

5. 2. 6. 4. 1. 6.

Svoz obou komodit (papír a plast)

3. 7. 7.
duben

4. 2. 6.

4. 1. 5. 3. 7. 5.

Svoz obou komodit (papír a plast)

ETAPA

-
– 
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ETAPA

5. 2. 2.
duben

6. 4. 1.

6. 3. 7. 5. 2. 7.

Svoz obou komodit (papír a plast)
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 N vou   Tune   S v  U T  U Tune u

  on n  jov  P  Sudo  Ze en

  D o   M o    N e  S nov  V v

ETAPA

2. 6. 6.
duben

3. 1. 5.

3. 7. 4. 2. 6. 4.

Svoz obou komodit (papír a plast)

ROZKOŠSKÁ, LOKALITY LETNÁ A 
NOVÁ OBYTNÁ ZÓNA ROZKOŠ

× ZA 7 DNÍ
× ZA 14 DNÍ
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Jízdní řád svozu odpadů 2023

Inzerce
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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: 9.00 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. Voj-
těcha) • Středa: 8.00 NPM HB • Čtvrtek: 10.00 DpS 
Husova, 14.00 Psychiatrická nemocnice pav. 10, 17.00 
eucharistická adorace, 18.00 NPM HB • Pátek: 10.00 
DpS Reynkova, 18.00 NPM HB • Sobota: 8.00 NPM HB 
(1. sobotu v měsíci), 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 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 
Žáková, 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 chari-
ta 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,  
rychla.alexandra@charitahb.cz

Možnost zapůjčení kompenzačních pomůcek
Centrum pro zdravotně postižené Kraje Vysočina, o.p.s. 
– pracoviště Havlíčkův Brod, Dobrovského 2915, HB.
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

Cvičíme pro zdraví
Každou středu 9.15 10.15 hod v tělocvičně Střední 
průmyslové školy stavební v HB, tel.: 721713677

Důležitá telefonní čísla
Hasiči 150 • Zdravotnická záchranná služba 155 • Policie 
158 • Městská policie 156 • Tísňové volání SOS 112  
• Technické služby, operativní hlášení závad 800 183 549  
• MHD 569 427 146 • BUS terminál 569 422 538 • Poruchy 
el. proud 840 840 840 • plyn 1239 • voda 569 430 211
Lékařská pohotovostní služba 
Nemocnice Havlíčkův Brod 
Dospělí, hlavní budova nemocnice  569 472 360
Děti a dorost, hlavní budova nemocnice,  569 472 189
1. nadzemní podlaží 
Pracovní den  pro děti a dospělé 17–20 h. 
So, Ne a svátek pro děti 8–20 h. 
So, Ne a svátek  pro dospělé 9–20 h. 
Zubní pohovost 
Pohotovostní služby slouží lékaři o sobotách a nedělích  
v době od 9 do 12 h. Aktuální informace o pohotovostních 
službách žádejte na recepci Nemocnice Havlíčkův Brod,  
tel. 569 472 111 nebo je naleznete na www.onhb.cz.
• 3.–4. 12. MDDr. Chládek Tomáš  777 730 557
Sázavská 427, Habry
• 10.–11. 12. MDDr. Longin Petr  776 116 125
Husova 3622, Havlíčkův Brod
• 17.–18. 12. MUDr. Horáková Irena  569 434 445
Kalinovo nábřeží 605, Havlíčkův Brod
• 24.–26. 5. MDD. Ciubrei Dumitru  702 029 924
Jiřího Wolkera 1353, Ledeč nad Sázavou
• 31. 12. – 1. 1. 2023 MUDr. Pullmann Josef 603 989 746
Česká Bělá 122
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-
hlásilNěkdy v té době utrpěl náraz, měl otok a modřinu na 
čumáčku. Byl vyhublý, jinak ale naprosto v pořádku. Kocou-
rek je velký mazel, hledá domov v bytových podmínkách, 
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. 12. – Putování za… Tip na výlet za známou 
osobností Kraje Vysočina
2.–30. 12. – Refresh Jan Zrzavý. Výstava prací studentů 
vysokých uměleckých škol, ve spolupráci se Spolkem za 
záchranu rodného domu Jana Zrzavého
1.–31. 12. – Podvodní říše – testík pro děti – soutěž je 
určena dětem od 6 do 15 let 
6.–16. 12. – Prodejní výstava patchworku. Schody KKV 
7. 12. 16.00 – Z pohádky do pohádky. Známé pohádky 
jako Červená Karkulka, Hrnečku vař!, O veliké řepě a další
12. 12. 17.00 – Čtenářský klub – pravidelná setkání 
s těmi, kteří rádi čtou a rádi si o knihách povídají
15. 12. 14.00–15.30 – Duhové hrátky – zábavná odpo-
ledne pro děti / ROZHLEDna / vstup zdarma
20. 12. 16.00 – Komentovaná prohlídka knihovny
23. 12. 16.00 – Vánoční pohoda v KKV. Přijďte si s námi 
zazpívat koledy a užít vánoční pohodu při poslechu 
krásných tónů piana

Muzeum Vysočiny Havlíčkův Brod
www.muzeumhb.cz

14. 10. – 15. 1. – Výstava Národnostní menšiny na 
Havlíčkobrodsku a jejich svátky
16. 12. 16.00 – Zajíc a vánoční hvězda, stínové divadlo 
s výtvarnou dílnou

Galerie výtvarného umění Havlíčkův Brod
www.galeriehb.cz

1. 7. – 11. 12. – S lidmi a městy na dotek – výběr ze 
sbírek Galerie výtvarného umění 
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 
16. 12. – 26. 02. – Krajiny Josefa Jambora – výstava 
krajináře Josefa Jambora 
16. 12. 17.00 – Vernisáž výstavy Krajiny Josefa Jambora
07. 12. 17.00 – Komentovaná prohlídka výstavy Daisy 
Mrázková – Děvčátko z Anglie

Městské divadlo a kino Ostrov
www.mdko.cz

11. 12. 16.00 – Adventní koncert pěveckého kvarteta. 
Klášterní kostel sv. Rodiny
17. 12. 15.00–19.00 – Radek Novotný a hosté. Vánoční 
muzikálové koncerty
19. 12. 17.30 – Oříšek: vánoční koncert. Klášterní 
kostel sv. Rodiny
22. 12. 18.00 – Josef Kempf: Varhanní koncert. Klášter-
ní kostel sv. Rodiny
25. 12. 16.00 – Jasoň: tradiční vánoční koncert. Klášter-
ní kostel sv. Rodiny, www.jasonhb.cz

Kavárna Ve Vile
www.kavarnavevile.cz

3. 12. 19.00 – koncert JAZZ PILGRIM
11. 12. 18.00 – koncert TWO DOOOO – Irena Podlás-
ková (zpěv) a Míra Eisevorth (didgeridoo)

Klub OKO 
www.kluboko.cz

1. 12. 19.00 – Toulavé OKO – Václav Vencovský: To 
nejlepší z mnoha cest po Albánii
2. 12. 20.00 – Michal Prokop a Framus Five 
3. 12. 20.00 – Mikulášská párty s kapelou Variace 
9. 12. 20.00 – Rottor sound system – CZERTRAVE (techno) 
10. 12. 20.00 – Vagon tribute párty – koncert. Light 
Sugar Dreaming, Nupagadi, Fousatej Hat
11. 12. 15.00 – Vánoční pohádka s Divadýlkem Mrak
11. 12. 17.00 – Adventní koncert na Staré radnici, účin-
kující: Lea Macková – housle, Jindřich Macek – loutna 
16. 12. 20.00 – Zakázaný Ovoce, Wotazník – živák tour
17. 12. 20.00 – Kejvavý Koně

20. 12. 19.00 – Toulavé OKO – Marek Jonák: HAWAII
25. 12. 20.00 – Našrot – vánoční koncert 
26. 12. 20.00 – Satanovy Vánoce – metalpunk fest na baru
31. 12. 20.00 – Silvestrovská zábava s kapelou Variace

Filmové OKO 
www.filmoveoko.cz

7. 12. 20.00 – Il Boemo (životopisné drama/hudební) 
14. 12. 20.00 – Trojúhelník smutku (komedie/drama)
18. 12. 15.00 – Pohádkové OKO: Mikulášovy patálie: 
Jak to celé začalo (animovaný/rodinný)
21. 12. 20.00 – Grand Prix (komedie/road movie)
28. 12. 19.00 – Já, hrobař (komedie/drama)
29. 12. 15.00 – Ukradená vzducholoď (dobrodružný/
rodinný/fantasy)

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

2. 12. 9.30 – Možná přijde i Mikuláš
5. 12. 9.30 – Zimní vyrábění – dílničky v rámci herny 
8. 12. 10.00 – Imunita a zelené potraviny – přednáška 
zaměřená na psychosomatiku a zlepšování imunity 
12. 12. 9.30 – Advent s vůní jehličí – dílničky 
12. 12. 16.00 – Pleteme z pedigu – kurz pro veřejnost 
13. 12. 10.00 – Setkání s Městskou policií: Chování dětí 
k cizím lidem – osvětová přednáška s besedou 
15. 12. 10.00 – Návrat do práce – přednáška o usnadnění 
návratu na trh práce po rodičovské dovolené
16. 12. 9.00 – Vánoční Zvoneček – vánoční besídka 
19. 12. 9.30 – Vánoční cukroví – dílničky v rámci herny 
22. 12. 9.00 – Až zacinká zvoneček… – slavnostní program 

AZ CENTRUM – Středisko volného času
www.azcentrumhb.cz

3. 12. 9.00–12.30 – Aroma – jógový workshop
4. 12. 14.00–17.00 – Mikulášská nadílka s diskotékou
10. 12. 9.00–12.00 – Adventní tvoření
12. 12. 15.00–18.00 – Turnaj v Dominionu

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

3. 12. – Jindřichův Hradec 
6. 12. – Do Pekla
7. 12. – Přátelské posezení s hudbou
POZOR NA ZMĚNU JÍZDNÍCH ŘÁDŮ!!!
10. 12. – 2. výstup na Vysokou u Havlíčkova Brodu
13. 12. – Ze Stružince přes Barchanec
14. 12. – Do Velké Losenice přes Branty

17. 12. – Staročeské vánoce na Michalově statku
29. 12. – Silvestr v Perknově
30. 12. – K prameni Chrudimky

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

Zámeček Petrkov 
https://pamatniknarodnihopisemnictvi.cz/aktualne/

tel. 770 197 266
10. 12. 14.00–17.00 – adventní mini trh, 14.30–15.00 
vánoční zpívání pro děti i dospělé, 15.00–15.30 čtení 
pásma francouzských autorů, 15.30 koncert: Perly 
italské opery
27.–30. 12. 13.00–15.00 – Výstavy U Reynků… 
Petrkov/Grenoble a Francouzští autoři a Petrkov, Ovce/
Moutons a Z malířské dílny Magdaleny Křenkové

Sportujeme s NF Fotbal pomáhá
12. 12. 14.00–18.00 na Fotbalovém stadionu v HB 
(umělý povrch). Stanoviště pro děti s malou odmě-
nou, občerstvení, svařák,... Veškerý výtěžek akce bude 
předán dětským psychiatrickým oddělením

Druhý QUIZ v Kozlovně 
https://www.kozlovna.cz/havlickuv–brod

13. 12. 18.00 zábavný kvíz pro týmy

Husův sbor
10. 12. 17.00 – Adventní koncert akordeonového 
orchestru Pohoda

Starokatolická církev
24. 12. 00.00 – Půlnoční bohoslužba v kostele sv. Rodiny

Troubení koled z balkonu Nové radnice
Na Štědrý den 24. 12. se tradičně sejdou v 15.00 hodin 
trubači na balkóně Staré radnice, aby zahráli příchozím 
koledy a navodili tu pravou vánoční atmosféru. Na akci 
Vás srdečně zve město Havlíčkův Brod

Změna programu všech akcí vyhrazena.
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Inzerce

www.drogeo.cz

 Havlíčkova 4135/6
Havlíčkův Brod

580 01
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