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Město známé i neznámé
Prezidentský kandidát

Zanedlouho, v polovině ledna, několik měsíců po loň-
ských podzimních obecních volbách nás čekají opět 
další volby, tentokrát prezidentské. Od voleb k vol-
bám. Inu, taková je demokracie.
Pokolikáté že půjdeme k volebním urnám, abychom 
vybírali hlavu státu ve všelidovém hlasování? Rychle 
to každý spočítá, teprve potřetí. Před rokem 2012 
probíhaly volby nepřímé a kandidáty na úřad prezi-
denta České republiky nebo předtím Československa 
vybíraly většinou poslanci obou komor parlamentu. 
S výjimkou roku 1992, kdy se již schylovalo k zániku 
Československa a v patové situaci prezident do roz-
dělení státu zvolen nebyl, nedošlo nikdy k žádnému 
překvapení. Favorizovaný kandidát, někdy kandidát 
jediný, navržený Národní frontou, se vždy stal prezi-
dentem. 
Přece však jedny volby za první republiky mohly být 
dramatičtější. V roce 1935 se na veřejnosti vážně spe-
kulovalo o abdikaci T. G. Masaryka a on sám naznačo-
val, že se vzhledem ke svému stále zhoršujícímu zdra-
votnímu stavu prezidentského úřadu vzdá. Nakonec 
odstoupil 14. 12. 1935. Ještě předtím si politické stra-
ny vytipovávaly možné kandidáty na nástupnictví po 
T. G. Masarykovi. Jeden kandidát byl celkem jasný. 
Edvarda Beneše doporučoval sám Masaryk před od-
stoupením. Části českých politiků se však zdál příliš 
levicový, a tak přišli s nápadem postavit proti němu 
sjednocujícího národního kandidáta. Pravicové křídlo 
agrární strany Rudolfa Berana oslovilo univerzitního 
profesora Bohumila Němce, světově uznávaného 
přírodovědce, který 6. prosince kandidaturu přijal. 
Výběr na něho padl jako na respektovanou, zdánlivě 
apolitickou osobnost, kterou však v podstatě nebyl. 
Bohumil Němec dozrával v generaci spojené s pokro-
kovým hnutím studentstva v 80. a 90. letech 19. sto-
letí, pro jejíž příslušníky bylo přirozené, ba někdy 
povinností, vyjadřovat se k věcem veřejným, zvláště, 
pokud to bylo podle jejich mínění v národním zájmu. 
Přátelství s Aloisem Rašínem jej později přivedlo do 

národně demokratické strany, za níž byl i zvolen do 
senátu, ale z které později vystoupil. Věda u něho 
byla vždy na prvním místě a politika pro něho nebyla 
jakýmsi druhým nebo třetím vedlejším povoláním. 
Svoji kandidaturu považoval za národní povinnost, 
pokud se na ní shodne většina českých a slovenských 
politických stran. O hlasy poslanců fašizující se su-
detoněmecké strany nestál, ale o ty nestál ani jeho 
protikandidát. 
Na obzoru se rýsovalo zajímavé střetnutí dvou politic-
kých bloků. Stoupenci obou kandidátů vedli horečná 
jednání s jednotlivými politickými stranami o podpo-
ře a v jednu chvíli situace vypadala příznivě pro Něm-
ce. Nakonec se karta obrátila a poté, co v agrární stra-
ně zvítězilo Hodžovo křídlo a k Benešově kandidatuře 
se přiklonila i slovenská ľudová strana, bylo v podsta-
tě rozhodnuto. Večer před volbou se Bohumil Němec 
kandidatury vzdal. Přestože byl 18. prosince 1935 
poslanci a senátory národního shromáždění zvolen 
Edvard Beneš prezidentem republiky hned v prvním 
kole velkou třípětinovou většinou, oficiálně nekandi-
dující Bohumil Němec dostal symbolických 24 hlasů 
od svých bývalých spolustraníků. Prezidentská kandi-
datura se mu nepříjemně vrátila po válce v podobě 
nezaslouženého cejchu extrémního pravičáka, ale 
Němec se s tím vyrovnal. Nakonec se s ním vyrovnal 
i nový režim a nečinil mu překážky v další vědecké ka-
riéře. Světově uznávané vědecké osobnosti potřebo-
val, pokud mu veřejně neoponovaly a Němec navíc 
působil v přírodních vědách, kde žádné ideologické 
poučky neplatí. Přesto pro Bohumila Němce nezů-
stala prezidentská kandidatura zapomenutou životní 
epizodou, ještě necelé dva měsíce před smrtí ji zreka-
pituloval ve svých zápiscích. 
A jakou má souvislost Bohumil Němec s Havlíčkovým 
Brodem? Shodou okolností se jeho dlouhá a plodná 
životní pouť v našem městě ukončila. Na samém 
sklonku života o něho pečovala rodina jeho zetě 
MUDr. Jiřího Šmída. Podle Němcových vzpomínek 
se Jiří Šmíd s jeho dcerou Evou seznámil na Němco-
vých víkendovém sídle v Propasti (severně od Stříbr-

né Skalice) a za okupace 
následovala svatba. Když 
se ihned po osvoboze-
ní zakládalo v brodské 
nemocnici nové gyne-
kologicko-porodnické 
oddělení, do konkurzu 
na přednostu se přihlásil 
i mladý MUDr. Jiří Šmíd, 
ale již se zkušenostmi 
asistenta z pražské I. gy-
nekologicko-porodnické 
kliniky prof. MUDr. Karla 
Klause. V konkurzu zví-
tězil a do služby na no-
vém působišti nastoupil 
19. listopadu 1945. Za 
váženým titulem před-
nosty se však skrývala 
kupa práce se zřízením 
nového oddělení, které 
se vyčlenilo z dosavadní 
chirurgie, jejíž prostor 
v 1. patře pavilonu A také 

zpočátku provizorně využívalo, než se podařilo úplně 
zařídit a 11. 6. 1947 otevřít pavilon č. 4 v části areá-
lu zapůjčeného od psychiatrické léčebny. MUDr. Jiří 
Šmíd vedl své oddělení až do odchodu do důchodu 
v roce 1980, neuvěřitelných 35 let. Za tu dobu nastavil 
laťku odborné zdravotní péče ve svém oboru skuteč-
ně vysoko a jistě řada brodských pacientek na něho 
ještě dodnes vděčně vzpomíná. Jeho následovníci na 
něho neméně dobře navázali a brodská porodnice si 
stále udržuje výbornou nadregionální pověst.
Bohumil Němec se v roce 1965 ještě organizačně 
podílel na celostátních oslavách památky zakladatele 
genetiky Gregora Johanna Mendela a bez ohledu na 
svůj věk stále vědecky pracoval. Začala se u něho však 
projevovat virová bronchitida. Jeho zdravotní stav se 
rapidně zhoršil po oslavách 93. narozenin tak, že mu-
sel být převezen 26. března do brodské nemocnice, 
kde 7. dubna 1966 zemřel na zánět plic. Pohřeb se 
konal ve strašnickém krematoriu 15. dubna. Zprávu 
o jeho úmrtí i se stručným zhodnocením jeho život-
ního díla záhy přinesla většina českých a slovenských 
novin a časopisů. 
Před třemi lety vyšly knižně Němcovy vzpomínky. 
Autor v nich nejenom vzpomíná na rodinu, svou 
kariéru, vědecké i společenské prostředí, v němž se 
pohyboval, ale zamýšlí se také nad významem vědy. 
Na jednu z otázek, která mu byla kdysi položena, zda 
se věda vyplatí, odpovídá pozoruhodným způsobem, 
nikoliv v ekonomickém rámci. V základu se vyplatí 
každému národu na všeobecném vzdělanostním růs-
tu jeho příslušníků. Dnes by ji ovšem asi někteří raději 
zredukovali jenom do poměru zhodnocení lidských 
zdrojů vůči zisku. 
 Miloš Tajovský

Mladý MUDr. Jiří Šmíd po nástupu do brodské 
nemocnice v roce 1947

Známý psychiatr Vladimír Vondráček ve svých pamětech charakterizoval 
Bohumila Němce mimo jiné jako dobrého společníka, vzezřením vyhlí-
žejícího jako „chytrý krejčí z pohádek“, milovníka dobrého vína a silných 
doutníků. Bohumil Němec při oslavě svých 90. narozenin
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Zastupitelé schválili rozpočet na rok 2023
Rozpočet města Havlíčkův Brod pro rok 2023 sestavovala nová samosprá-
va města, která vzešla z loňských komunálních voleb. I pro nadcházející 
volební období zvolili noví zastupitelé strategii vyrovnaného finančního 
hospodaření stejně jako v  předchozích letech. Celkově samospráva plá-
nuje obstarat a následně hospodařit se zhruba 830 mil. Kč rozpočtových 
příjmů a stejnou výši financí účelně, efektivně a hospodárně ve prospěch 
města vynaložit. Dluhové financování rozpočtu z cizích zdrojů zastupitelé 
nepředpokládají. 
Na financování obnovy a rozvoje majetku města, tzn. nové investice, opra-
vy a údržbu je vyčleněna částka 280 mil. Kč. Výsledný návrh rozpočtu byl 
schválen jako vyrovnaný a plně financovaný z předpokládaných příjmů 
města v roce 2023.
Aktuální vývoj hospodaření v daném roce můžete sledovat na webových 
stránkách města pomocí aplikace „klikací rozpočet“. Získáte tak podrobný 
přehled o tom, jak se plní rozpočtové příjmy  a na jaký účel a v jaké výši se 
čerpají výdaje. 
Druh rozpočtu:   VYROVNANÝ 
Rozpočtové příjmy: 828 635 tis. Kč 
Rozpočtové výdaje: 828 635 tis. Kč
Dluhová služba – splátka:  0 Kč 
Cizí zdroje – úvěry a půjčky:  0 Kč

Město navýšilo poplatek za obecní systém odpadového  
hospodářství o 10 Kč měsíčně

Na základě narůstajících nákladů spojených s obecním systémem odpa-
dového hospodářství rozhodli zastupitelé města od letošního roku o na-
výšení poplatků. Dospělá osoba za odpad zaplatí za rok 840 Kč, úlevy pro 
děti do 18 let a seniory zůstávají ve stejné výši. Děti zaplatí 50 % z poplatku 
(420 Kč), senioři pak 80 % (672 Kč). Od roku 2020 do roku 2022 činil zá-
kladní poplatek 720 Kč, částka se tedy zvýší v průměru o 10 Kč za měsíc. 
Havlíčkobrodská radnice k tomuto kroku přistoupila především z důvodu 
narůstající inflace, zvyšujících se cen pohonných hmot a stoupajících ná-
kladů na provoz sběrného dvora. 
Město se vyrovnává také se zvyšujícími cenami za skládkování v Ronově 
nad Sázavou, kam Technické služby Havlíčkův Brod odvážejí komunální 
odpad. Podle plánu na rok 2023 bude město obecní systém odpadového 
hospodářství dotovat částkou zhruba 21 mil. Kč. 
Plán pro obecní systém odpadového hospodářství – období  2023:
Celkem odhadnuté náklady systému     47,966 mil. Kč
Celkem odhadnuté výnosy systému        26,757 mil. Kč
Rozdíl (Náklady - Výnosy)  21,209 mil. Kč
Financování rozdílu provádí město z jiných rozpočtových zdrojů. 

Na Nebi roste nové parkoviště, řidičům začne sloužit  
na podzim příštího roku

Dlouhodobý nedostatek parkovacích míst na sídlišti Výšina by mohlo čás-
tečně vyřešit nové parkoviště pro 53 automobilů, které dodavatelská firma 
začala stavět v říjnu v lokalitě Na Nebi. V těsné blízkosti podél ulice Reynko-
va zároveň vznikne dalších 7 parkovacích míst. Bezpečnost zaparkovaných 
aut bude zajišťovat závora a kamerový systém. Místa pro stání automobilu 
budou vydlážděna žulovými kostkami, pojízdné plochy pokryje asfaltobe-
ton. Plochu doplní veřejné osvětlení, tráva i nově vysázené stromy. 
Náklady města budou činit zhruba 31 mil. Kč. Způsob provozování par-
koviště a nabídka parkovacích stání by mohla být podobná jako v přízemí 
parkoviště v ulici Husova, kde jsou stání pronajímána prostřednictvím ve-
řejné obchodní soutěže. 
Přesné podmínky budou zveřejněny v první polovině letošního roku na 
webu města Havlíčkův Brod i v Havlíčkobrodských listech. 

Za teplo si obyvatelé od ledna připlatí.  
Snížení by mohlo přijít po prvním čtvrtletí

Ceny plynu se pro obyvatele města, kteří využívají služeb městských tep-
láren, od ledna navýší. „Složitá situace na trhu s energiemi začala už v loň-
ském roce, kdy zkrachovali první dodavatelé. Do konce roku jsme měli zafi-
xovanou cenu na 560 Kč za GJ, ale v letošním roce jsme nuceni ji navýšit na 
1 550 Kč za GJ včetně DPH. Díky zastropování, které nastavila vláda, se tato 
cena už zvýšit nemůže,“ upřesnil ředitel společnosti Teplo, a.s., Miroslav 
Sommer a dodal, že ceny na spotových trzích reagují na situaci každým 
dnem a rychle se mění. Podle jeho slov by mohla nastat situace, že by se 
ceny během prvního čtvrtletí mohly snížit. „K prvnímu dubnu plánujeme 
překalkulování cen, doufejme, že směrem dolů,“ dodal Miroslav Sommer.

 Stránku připravila Alena Doležalová
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LEDEN
Ve Svatém Kříži začal fungovat radar

Nebezpečný úsek u Svatého Kříže na silnici 1/38 město osadilo rada-
rem, který uvedlo do plného provozu v lednu. V dotčené části komu-
nikace se v předchozím období stalo několik dopravních nehod s tra-
gickými následky. Podle měření překračoval povolenou rychlost každý 
pátý řidič. Po osazení radaru se situace zklidnila, denně překročí povo-
lenou rychlost ze zhruba sedmi tisíc projíždějících aut čtyřicet řidičů. 
V budoucnu plánuje v těchto místech Ředitelství silnic a dálnic ČR vy-
budovat kruhový objezd, na který se napojí obce Svatý Kříž, Mendlova 
Ves a Ovčín. 

ÚNOR
Začala rekonstrukce ulice Kyjovská

Jednou z největších investičních akcí města byla v loňském roce rekon-
strukce ulice Kyjovská v celé délce zhruba 500 m. Práce probíhaly ve 
dvou etapách. Nejdříve dodavatelská firma opravovala úsek od křižo-
vatky se severovýchodním obchvatem po křižovatku s ulicí Konečná, 
který byl zprůjezdněn v druhé polovině září. Práce na druhém úseku 
po křižovatku s ulicí Žižkova pak pokračovaly do prosince, kdy skončila 
i všechna dopravní omezení pro řidiče. 

BŘEZEN–DUBEN
Obytnou zónu na Rozkošské doplnilo místo pro setkávání 

všech generací
V nové obytné zóně na Rozkošské ulici začalo vznikat zajímavé místo 
pro setkávání všech generací v podobě dřevěného altánu. Z architek-
tonického hlediska jde o nadčasovou stavbu, jejíž části jsou tvořeny 
slepenými prvky ze dřeva. Altán, doplněný zelenou střechou, byl na-
vržen v souladu se vzhledem, který byl dán původním konceptem vý-

stavby domů v této čtvrti. Šlo o poslední objekt, jež novou městskou 
zástavbu na Rozkošské ulici doplnil.

Soud zrušil stavební povolení na některé objekty  
jihovýchodního obchvatu města

Krajský soud v Brně svým rozsudkem zrušil stavební povolení na někte-
ré stavební objekty jihovýchodního obchvatu Havlíčkova Brodu. Stalo 
se tak na základě stížnosti jednoho z majitelů pozemků, na kterých se 
obchvat staví.

KVĚTEN
Město zahájilo druhou část revitalizace parku Budoucnost

Tato část proměny parku se týkala především prostoru od kostela Na-
nebevzetí panny Marie směrem k AZ Centru a rybníku Hastrman. Nej-
výraznější změnou je obnovená cestní síť, kterou doplnil probarvený 
asfalt a žulová mozaika. K zatraktivnění prostoru přispěla i dvě nově 
instalovaná mola na rybníku Hastrman. Park se znovu otevřel veřej-
nosti koncem listopadu. Založenou zeleň a trávníky přebere město do 
správy na jaře příštího roku.

ČERVEN
V roce 2021 město hospodařilo s přebytkem 66 mil. Kč, o který zastu-
pitelé navýšili rozpočet na rok 2022. Nad rámec připravovaných akcí 
zařadili do plánu investic rekonstrukci Havlíčkovy ulice a zvětšili objem 
připravovaných prací v parku Budoucnost. Částku ve výši 2,5 mil. Kč vy-
členili na pomoc uprchlíkům z Ukrajiny, která od února 2022 čelí útoku 
ruských vojsk.
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ČERVENEC–SRPEN
Cyklisté začali využívat kompletně dokončenou cyklostezku  

do Perknova
V letních měsících dokončili dělníci poslední úsek cyklostezky do Perk-
nova. Trasa dlouhá 645 m a široká 2,5 m se nachází podél komunikace 
Ledečská mezi městskou částí Rozkoš a místní částí Perknov. Šlo o dlou-
ho plánovanou stavbu, která zvýšila zásadním způsobem bezpečnost 
cyklistů i pěších, jež se na Ledečké ulici v hojném počtu pohybují.

Dělníci začali pracovat v ulici Havlíčkova
Ve druhém prázdninovém měsíci se dělníci pustili do opravy Havlíčkovy 
ulice v úseku od křižovatky s ulicí Nerudova po obytnou zónu Rozkoš 
v délce 470 m. Asfaltobetonovou silnici doplní nově vybudované parko-
vací plochy, chodníky a vjezdy ze zámkové dlažby. Prostor oživí zrekon-
struované veřejné osvětlení a sadové úpravy. Práce přecházejí do příští-
ho roku, podle smlouvy je dodavatelská firma dokončí v srpnu 2023.

ZÁŘÍ–ŘÍJEN
V celé České republice si občané volili nové zastupitele

Volby do obecních zastupitelstev se uskutečnily v poslední zářijový 
víkend. Havlíčkův Brod s 32 okrsky zaznamenal volební účast ve výši 
42,46 procent. Město povede v následujících čtyřech letech stejná ko-
alice jako v předchozím volebním období, tedy ODS, ANO 2011 – Ženy 
za Brod, TOP 09 a Pro Brod. 

ŘÍJEN
Stavba jihovýchodního obchvatu získala zpět stavební povolení
Odvolání majitele pozemku, který podal stížnost, Ministerstvo dopravy 
zamítlo. Zároveň bylo potvrzeno rozhodnutí odboru dopravy krajského 
úřadu z roku 2018, kterým byla stavba jihovýchodního obchvatu Hav-
líčkova Brodu povolena. V současné době pokračují práce bez omeze-
ní, zprůjezdnění obchvatu je naplánováno na konec letošního roku.

Na Ledečské ulici začala růst nová tréninková hala
Tělovýchovná jednota Jiskra na její výstavbu získala dotaci od Národní 
sportovní agentury ve výši 40 milionů korun. Celkové náklady mají vy-
jít na zhruba 70 milionů korun, město Havlíčkův Brod přidá 15 milionů 
a o dofinancování zbývající části bude TJ Jiskra jednat s Krajem Vysočina. 
První sportovci by měli začít v nové hale trénovat na konci roku 2023.

LISTOPAD
Kraj Vysočina zahájil výstavbu lůžkového hospice

V první polovině listopadu začala slavnostním poklepáním na základ-
ní kámen výstavba dlouho plánovaného lůžkového hospice. Pozemek 
pod zdravotnické zařízení, které staví Kraj Vysočina, věnovalo město 
Havlíčkův Brod. Hospic by měl začít sloužit svému účelu ve druhé po-
lovině roku 2024. 
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Na místě ubytovny Sport vyrostou fotbalová hřiště
Z Ledečské ulice zmizela ubytovna Sport, která stála v blízkosti házen-
kářských hřišť. Na jejím místě by měla v budoucnu vzniknout dvě fot-
balová hřiště, jež plánuje postavit FC Slovan Havlíčkův Brod. 

PROSINEC
Havlíčkův Brod ovládlo adventní období

Vánoce začaly v Havlíčkově Brodě rozsvícením stromu na Havlíčkově 
náměstí na první adventní neděli. O několik dní později se na náměstí 
slétli Mikuláši, čerti a andělé. V polovině prosince oživily Havlíčkovo 
náměstí vánoční trhy, které skončily těsně před Štedrým dnem. 

Výrazné osobnosti kulturního  
a sportovního života nominujte  

na Cenu města do poloviny února
Havlíčkobrodská radnice již tradičně ocení 
nejlepší sportovní a kulturní osobnosti města 
za rok 2022. Vítězové jednotlivých kategorií 
budou vybráni z nominací veřejnosti, kte-
ré musí být na radnici doručeny nejdéle do 
15. února. 
Kulturní ocenění město předá v kategoriích 
Kulturní cena za dlouhodobý výrazný přínos 
v oblasti umění, zájmové umělecké činnosti 
a v dalších kulturně společenských aktivitách, 
Kulturní cena z a významný přínos kulturnímu 
životu města v roce 2022 a Nejlepší mladý 
umělec do 18 let“.
Sportovní ocenění pak převezme nejlepší 
sportovec města, nejlepší mladý sportovec 
města do 18 let, nejlepší sportovní kolektiv 
města a nejlepší dobrovolný cvičitel. 
Nominační formulář je veřejnosti k dispozici 
na webových stránkách města www.muhb.cz 
pod kolonkou Město a samospráva a odka-
zem Ceny města Havlíčkův Brod.

Zájemci se mohou hlásit o finanční  
podporu na vyhlášené grantové  

programy
V prosinci 2022 zastupitelé vyhlásili grantové 
programy pro rok 2023, které podpořili celko-
vou částkou 750 tis. Kč. Na oblast kultury bylo 
vyčleněno 495 tis. Kč, na životní prostředí 
195 tis. Kč a na sociální oblast 60 tis. Kč. Za-
stupitelé zatím schválili výzvy z oblasti kultury, 
zbývající grantové výzvy budou schvalovat na 
únorovém jednání zastupitelstva města. 

Oblast kultury
Obnovení, zakládání a udržování kulturních 
tradic města 100 000 Kč
Havlíčkobrodské kulturní léto 260 000 Kč
Dechová a folklórní festivaly 80 000 Kč
Kulturní aktivity 55 000 Kč

Žádosti o grantové programy musí být podá-
ny na předepsaném formuláři. Žádosti si také 
můžete vyzvednout v době úředních hodin 
na Městském úřadě na Havlíčkově náměstí 
na odboru vnějších a vnitřních vztahů. Po-
drobnější informace včetně formuláře jsou 
k dispozici na www.muhb.cz v sekci Investice 
a podnikání pod odrážkou Finanční podpory 
z rozpočtu města.

Z důvodu úspor se veřejné osvětlení 
v některých částech Brodu v noci zhasne
V době od půlnoci do 4. hodiny ranní budou 
technické služby zhasínat veřejné osvětlení 
v některých částech Havlíčkova Brodu. Stane 
se tak od nového roku. „Hlavním důvodem 
jsou úsporná opatření, díky kterým město za 
rok ušetří stovky tisíc korun,“ upřesnil ředitel 
Technických služeb Havlíčkův Brod Václav La-
cina a dodal, že půjde o Zbožici, Jilemník,Bře-
zinku, Klanečnou, Poděbaby, Horní Papšíkov, 
Šmolovy, Lipku, Vršek, Občiny u Šmolov, Su-
chou, Svatý Kříž, Mendlovu Ves, Ovčín, Květ-
nov, Novotnův Dvůr,Baštínov, Mírovku, Her-
lify, Termesivy, Pohledské Dvořáky a Občiny 
u Vršovic. V první vlně se o v noci zhasne 496 
sodíkových lamp, které jsou zastaralé a těžko 
regulovatelné.
„V současné době vytipováváme další, tech-
nicky proveditelné lokality ve městě, ve kte-
rých budeme s těmito opatřeními v rámci 
úspor pokračovat,“ uzavřel Václav Lacina.

Od každého trochu
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O tůních mezi ulicemi Ledečská  
a Havlíčkova a tůních u Ronovce  

se dozvíte víc na informačních tabulích

Umístění: pozemek p. č. 674/21 v k. ú. Havlíčkův 
Brod, GPS: 49.6093911N, 15.5638933E
Revitalizací drobného vodního toku od ulice 
Havlíčkova po ulici Ledečskou vznikly dvě tůně. 
Plocha na okraji městské zástavby slouží jako 
útočiště pro některé druhy ptáků, obojživelníků 
a hmyzu. 

Umístění: pozemek p. č. 273/1 v k. ú. Břevnice, 
GPS 49.6499708N, 15.6293567E
V blízkosti žluté naučné stezky vedoucí k pozů-
statkům hradu Ronovec byly pro zpestření nabíd-
ky stanovišť pro rostliny a živočichy vytvořeny tři 
malé tůně. Tato lokalita byla postižena kůrovco-
vou kalamitou. Na vlhkých místech v okolí tůní se 
objevují vlhkomilné rostliny, samotné tůně využí-
vají k rozmnožování ohrožené druhy obojživelní-
ků a hmyzu. 

Na obou místech najdete informační tabule s na-
učnými texty a fotografiemi rostlin a živočichů, 
pořízenými Ing. Václavem Hlaváčem.

Dotřiďování objemných odpadů  
ve sběrných dvorech od ledna 2023

Podle nového zákona o odpadech musí být od 
1.1.2023 upravován objemný odpad ukládaný 
na skládku tak, aby z něj již při soustřeďování 
došlo k vytřídění alespoň kovů, plastů a dřeva 
velkých rozměrů. Toto opatření zavedl stát pro-
to, aby na skládkách nekončil zbytečně dále vy-
užitelný odpad.
Stává se, že přijíždějící do sběrného dvora uvede, 
že veze objemný odpad, ale v pytlích má směs 
využitelných odpadů, které nejspíš z pohodlnos-
ti neroztřídil. Někteří občané do kontejneru pro 
objemný odpad vyhodí všechno, s čím na sběr-
ný dvůr přijeli a rychle odjíždí pryč. Z velkoob-
jemových kontejnerů pak není možné vhozené 
odpady vytahovat ani třídit a přitom využitelné 
odpady nesmí přijít na skládku. 

Z toho důvodu od počátku ledna na sběr-
ném dvoře Technických služeb Havlíčkův Brod 
v Reynkově ulici s tříděním odpadů pomáhá 
obsluha sběrného dvora. Ta poradí, do jakého 
kontejneru odpad vhodit, ale bude i kontrolo-
vat, že do určených kontejnerů občané ukládají 
to, co do nich patří. Cílem je neukládat do ob-
jemného odpadu využitelné odpady v souladu 
s požadavky zákona o odpadech a maximálně 
odpady roztřídit. 
Každý občan by měl vědět, že podle zákona 
o odpadech má povinnost odpad třídit!

A co tedy patří do kontejneru pro objemný odpad?
Koberec, lino, lyže, snowboard, kočárek, autose-
dačka, kufr, matrace, čalouněný nábytek, sani-
tární keramika.
Všechny kontejnery ve sběrném dvoře jsou 
označeny druhem odpadu, který do nich patří, 
a to buď přímo na kontejneru, nebo nad kon-
tejnerem.
 Připravil odbor ŽP ve spolupráci 
 s Technickými službami Havlíčkův Brod

Přípravy na Tříkrálovou sbírku jsou  
v plném proudu

I letos chystá Oblastní charita Havlíčkův Brod tradič-
ní Tříkrálovou sbírku. Koledníky v ulicích Havlíčkova 
Brodu potkáte 7. ledna, sbírka pak bude probíhat od 
1. do 15. ledna 2023. Pokud Vás koledníci doma ne-
zastihnou, můžete přispět online, například pomocí 
QR kódu či prostřednictvím statických kasiček.
Tříkrálová sbírka podporuje mnoho projektů v rám-
ci celé oblasti i České republiky. Malá část vybraných 
peněz jde také na podporu potřebných v zahraničí. 
Sbírka je výjimečná tím, že i přes svůj velký rozsah 
se díky práci dobrovolníků 95 procent vybraných 
peněz použije na charitní projekty, pouhých 5 pro-
cent jsou náklady spojené s organizací sbírky.

Výtěžek tříkrálové sbírky z ledna 2022 přispěl na 
nové vybavení eNCéčka – nízkoprahového centra 
pro děti a mládež, které sídlí ve Světlé na Sázavou. 
Dále podpořila provoz Charitních domovů umož-
ňujících matkám s dětmi získat dočasné stabilní 
bydlení zahrnující bezpečné zázemí, vhodné pod-
mínky pro péči o děti a podporu při řešení jejich 
sociální situace tak, aby mohli žít běžný život rodin 
s dětmi. 
A jaké jsou záměry Tříkrálové sbírky pro rok 2023? 
Největší část přispěje Středisku rané péče, které 
plánuje v roce 2023 zorganizovat pedagogicko-re-
habilitační pobyt pro své uživatelské rodiny s dět-
mi. Také Šipka – Sociálně aktivizační služba pro 
rodiny s dětmi, plánuje letní pobytový tábor pro 

své klienty, kteří nemají finance, aby se jejich děti 
účastnily školních výletů.
Tříkrálová sbírka je nejen možností, jak pomoci li-
dem v nepříznivé situaci, ale i symbolickým zakon-
čením vánočního času.
 Monika Kadlecová
 Oblastní charita Havlíčkův Brod

Na náměstí nechyběl stromeček  
splněných přání

Strom splněných přání Hitrádia Vysočina navodil 
v Havlíčkově Brodě vánoční atmosféru už 21. lis-
topadu, kdy se ozdobený přáníčky dětí z dětských 
domovů, azylových domů či klientů ústavů sociální 
péče objevil na Havlíčkově náměstí. Den poté se  
Turistické informační centrum začalo plnit dáreč-
ky. Rukama zaměstnanců jich prošlo zhruba 500. 
Všechny následně putovaly ke svým adresátům 
a věříme, že udělaly radost. Všem, kdo se na této 
záslužné akci podílí, patří i za město Havlíčkův Brod 
velký dík!
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Program přírodovědného centra
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Sport

Atleti bilancovali rok 2022
V pondělí 12. prosince se v Městském divadle a kině 
Ostrov konalo slavnostním zakončení sezóny a vyhlášení 
Atleta roku 2022. Pro ceny si atleti přišli v sedmi indivi-
duálních kategoriích a ve dvou kategoriích týmových:
V kategorii minipřípravka dívky (2013 a mladší) zvítězi-
la letos suverénní Veronika Hubáčková před Veronikou 
Pytlíkovou. Třetí místo si pak společně odnesly Lucie 
Brychtová a Alice Plachá.
Celé družstvo minipřípravky dívek (20 děvčat) si pak od-
neslo cenu za nejlepší týmový výkon v ženské kategorii, 
jako ocenění za celou sezónu, kdy byly na Vysočině nej-
úspěšnějším družstvem ve své kategorii. 
Kategorie minipřípravek chlapců byla velmi vyrovnaná, 
o pořadí rozhodovala celková vyrovnanost výkonů. Zví-
tězil Kryštof Harazím, před Kryštofem Mištou a Maxmili-
ánem Melechovským.
Kategorii přípravka dívky (10–11 let) letos ovládla Vikto-
rie Nováková, vítězka krajského přeboru v přespolním 
běhu a pátá v krajském atletickém čtyřboji. Na druhém 
místě skončila Zuzana Brigantová, třetí byla Nikola Pe-
trlíková. Stejnou kategorii chlapců pak vyhrál Lukas Ku-
čera, druhý v krajském atletickém čtyřboji si v průběhu 
sezóny odnesl ze závodů neuvěřitelných 21 medailí – 13 
zlatých, 6 stříbrných a 2 bronzové. Z druhého místa se 
radoval o rok mladší Prokop Fridrich, rovněž druhý ve 
čtyřboji, třetí potom byli opět dva chlapci – Michal Hu-
báček a Stanislav Ludvík. Oba prokazovali celou sezónu 
velmi vysokou úroveň a pravidelně se rovněž umísťovali 
„na pódiu“. Štafeta chlapců na 4 × 60 m si pak odnesla 
ocenění za nejlepší týmový výkon v kategorii mužů – 
suverénně ovládli všechny štafetové běhy přípravek na 
Vysočině, jsou mistry kraje a v závodě v Humpolci pak 
zaběhli nejlepší letošní čas v ČR 36,70 s. Ostatně ne na-
darmo hned 3 z nich okupují 2.–4. místo nejrychlejších 
chlapců své generace. 
Kategorie mladšího žactva letos přinesla velkou radost 
i překvapení – vítězkou se stala Adéla Karasová, kte-
rá v letošním roce překonala letitý oddílový rekord ve 
skoku vysokém mladších žákyň, když hned dvakrát pře-
konala 151 cm, čímž se zařadila na 5. místo v ČR v hale 
a 18. na dráze. Zároveň obsadila konečné druhé místo 
v Běžeckém poháru mládeže Vysočiny. 
Celý Běžecký pohár pak dokonce vyhrál Filip Koreček, 
který obsadil druhé místo v anketě. Filip rovněž dvakrát 
reprezentoval kraj v mezikrajových utkáních a je na tře-
tím místě v ČR na 200 m př. v letošních tabulkách. Třetí 
místo překvapivě, ale zaslouženě získal Vojtěch Doležal, 
který navzdory tomu, že je druhý v krajských tabulkách 
ve vrhu koulí, dokázal doběhnout na čtvrtém místě 
v Krajském přeboru v přespolním běhu.
V kategorii staršího žactva bylo napjaté očekávání, ze 
kterého nakonec odešla vítězně Barbora Moravcová, 
třetí na Mistrovství kraje na 200 m př. Rovněž byl oceněn 
její progres v hodu oštěpem, kde letos překonala hranici 
30 metrů. Z druhého místa se pak mohl radovat Ladislav 
Jelínek, vrhačské disciplíny pak vynesly na sdílené třetí 
místo Ondřeje Koubka a Kateřinu Moravcovou.
Dorost, junioři a dospělí pak měli společnou kategorii, 
kterou opanoval nestárnoucí Jiří Brychta. Brodský běžec-
ký guru, organizátor Havlíčkobrodského půlmaratonu 
a úspěšný trenér běžecké veteránské a hobby skupiny 
letos přivezl ze světových veteránských mistrovství hned 

několik úspěchů – od 5. místa na 5 000 m na dráze ve 
finském Tampere či 7. místa v krosu tamtéž, po úžasný 
týmový bronz spolu s kolegou Jiřím Markem z MS v hor-
ském běhu z Irska. Současně je pak letos několikanásob-
ným veteránským mistrem ČR v dlouhých bězích.
Stříbrnou pozici pak naopak obsadila nastupující hvěz-
da brodské atletiky juniorka Kateřina Douchová, kterou 
letos dělilo pouhých 19 cm od republikového bronzu 
v hodu oštěpem, kdy čtvrté místo získala v novém oddí-
lovém rekordu juniorek i žen 42,31 m.
Na bronzový stupínek se mezi dospělými postavil Jiří 
Dvořák, který v nejsilnější české atletické disciplíně hodu 
oštěpem stále drží v tabulkách první třicítku – s výkonem 
61,68 m mu patří 27. příčka.
Atletika v posledních dvou letech zažívá v Havlíčkově 
Brodě obrovský boom a renesanci. Skvělé zázemí spolu 
s mnoha nadšenci z řad rodičů-trenérů či rodičů-rozhod-
čích pak přináší do Brodu opět atletické závody krajské 
úrovně a především přitahují velký zájem mladých na-
dějí. Věříme, že se můžeme těšit, co přinesou další léta! 
 Foto: Jakub Fridrich

Úspěch posádky dračích lodí z Brodu a okolí
V polovině listopadu byla ukončena další sezóna Seriálu 
závodů dračích lodí Vysočiny. Ženská posádka Dragon-
board – ladies nasbírala nejvíce bodů a po šesti letech 
existence se umístila v samotném čele poháru. Po zisku 
titulu nejlepší sportovní kolektiv města Havlíčkův Brod 
je to další velký úspěch v tomto roce. Pro nadcházející 
sezónu navíc tato partička žen hledá posily. Nové „drači-
ce“ se mohou hlásit na čísle 733 541 292.

Závěr roku patřil pohárovým soutěžím
S blížícím se závěrem roku se chýlí ke konci také první po-
lovina soutěžního ročníku 2022/2023 celostátních sou-
těží ve stolním tenisu. Stolní tenisté HB Ostrov Havlíčkův 
Brod zakončili letošní boje v Extralize hladkou výhrou 
3:0 nad Havířovem. Obhájci mistrovského titulu vedou 
průběžnou extraligovou tabulku o dva body před svými 
největšími rivaly SF SKK El Niňo Praha a SKST Cheb.
Stolní tenistky HB Ostrov Havlíčkův Brod si jako nová-
ček české extraligy žen vedly se střídavými úspěchy. 
V posledním dvojkole letošního roku neuspěly, když 
bez svých opor Lindy Záděrové a Egypťanky Adel Fagr 
Shoumanové v domácí Birell Aréně podlehly SK Dobré 
1:6 a SVS Hradec Králové 0:6. V průběžné tabulce je ex-
traligový nováček z Havlíčkova Brodu na osmém místě, 
stále ale drží reálnou šanci na postup do nadstavbového 
play-off.
Závěr roku patří pohárovým soutěžím. Pěkného úspě-
chu dosáhly v Europe Trophy stolní tenistky HB Ostrov. 
Trojlístek hráček Linda Záděrová, Tereza Pytlíková, Daria 
Kiselová pod vedením trenéra Františka Kanty si v Bra-

tislavě vybojovala postup do další fáze této evropské 
klubové soutěže. 
A tým sehrál v závěru roku dva pohárové zápasy, kte-
ré se oba hrály po uzávěrce tohoto vydání. Ve středu 
14. prosince se představil v polském Grodzisku Mazowi-
eckém v utkání 3. kola Ligy mistrů proti domácí Bogorii. 
Poslední významnou událostí roku 2022 byl finálový tur-
naj Českého poháru, který se konal v neděli 18. prosince 
v Kutná Hoře. Za HB Ostrov Havlíčkův Brod se představil 
kromě A týmu i B tým, který ve čtvrtfinálovém kole pře-
kvapivě vyřadil úřadující vicemistry české Extraligy SKST 
Cheb 7:3.

Premiéra starších žákyň  
v celorepublikové žákovské lize

Starší žákyně se kvalifikovaly do žákovské ligy v házené. 
První prosincovou neděli se ve sportovní hale TJ Jiskra 
odehrálo první kolo soutěže. Broďačky statečně bojo-
valy v každém zápase, ale ne vždy se soupeři vyrovna-
ly. Postupně podlehly Sokolu Písek (12:14) a A i B týmu 
Zlína (15:24 a 9:18). Vítězství si připsaly pouze s týmem 
SK Žeravice (24:14). Podle trenéra budou muset Bro-
ďačky v budoucích zápasech více zabojovat, soustředit 
se a porvat se o další body. 

Bruslaři jsou v polovině základní části sedmí
Tří výhry si připsali havlíčkobrodští hokejisté v závěru lis-
topadu. Po domácích výhrách se Slezanem Opava (7:4) 
a Velkým Meziříčím (3:0), bodovali i na ledě Havířova 
(4:3). Následovaly tři prohry na stadionech soupeřů – ve 
Vyškově (3:4), Valašském Meziříčí (4:6) a v Novém Jičíně 
(1:2 sn). Bruslařům tak po jedenadvaceti odehraných 
zápasech patřila s devětadvaceti body sedmá příčka 
druholigové tabulky skupiny Východ. 

Zápasníci Jiskry skončili v lize bronzoví
O posledním listopadovém víkendu se 16 havlíčkobrod-
ských zápasníků pod trenérským vedením Zdeňka Šve-
ce, Tomáše Šimka, Radka Satrapy a Zdeňka Kocmana 
zúčastnilo tradičního turnaje v Praze. Na čtyřech žíněn-
kách se utkalo 275 závodníků z 37 oddílů a 8 států. Své 
zástupce měl Havlíčkův Brod i mezi rozhodčími – Michal 
Zelenka, Artur Sarkisjan, Matěj Zvolánek a Jiří Čapek. 
Brodští zápasníci pak v silné konkurenci vybojovali jednu 
zlatou, jednu stříbrnou a tři bronzové medaile. 
O den později se v brodské Sportovní hale Na Losích 
konalo poslední kolo ligy mužů v zápase řeckořímském. 
Součástí akce bylo rozloučení Petra Nováka se sportovní 
kariérou – devatenáctiletou reprezentaci České republi-
ky a města HB. 
Broďáci už před posledním kolem věděli, že patnáctý ti-
tul Mistra České republiky nezískají, stále ale měli šance 
být druzí. V prvním kole porazili Ostravu 22:15. Ve dru-
hém kole porazili hladce pozdějšího vítěze celé soutěže 
Olymp Praha 26:10. V rozhodujícím utkání s Chomuto-
vem ale brodská Jiskra smolně prohrála 16:18 a mezi 
týmy tak v letošní sezoně obsadila třetí příčku. 
Druhou prosincovou sobotu sklízeli havlíčkobrodští zá-
pasníci medaile na turnaji pořádaném oddílem TJ Sokol 
Olomouc. Mezi 120 zápasníky z Čech a Slovenska získala 
dvaatřicetičlenná brodská výprava 5 bronzových, 6 stří-
brných a jedenáct zlatých medailí. Mezi týmy tak Jiskra 
obsadila první místo. 
 Stránku připravil Ondřej Rázl
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Josef Kempf

V říjnu loňského roku oslavil své devadesáté narozeniny známý brod-
ský varhaník, klavírista a dlouholetý učitel hudby Josef Kempf.

Josef Kempf se narodil v roce 1932 v Mělníku. Vyrůstal bez rodičů 
a značnou část svého dětství strávil v dětském domově v době, kdy 
probíhala druhá světová válka. Jak sám říká, tuto dobu příliš nevnímal. 
„Žili jsme v domově se sestrami a měli jsme se tam velmi dobře.“
Josef Kempf je znám především jako talentovaný a nadaný hudebník. 
K hudbě se dostal až ve svých dvaceti letech. Klavír objevil šťastnou 
náhodou během svého tehdejšího zaměstnání v Mělníku. „Oni tam 
měli klavír, tak jsem na něj jen tak zkoušel hrát a hrozně se mi to za-
líbilo.“ Během svých mladistvých let strávil Josef Kempf za klavírem 
dlouhé hodiny a účastnil se i hudebních soutěží. Cvičil nejméně tři 
hodiny denně, ale věděl že když chce hudbu brát vážně, je potřeba 
jí obětovat dlouhé dny. V tu dobu litoval, že se hudbě nevěnoval už 
od dětství, své začátky hudební kariéry ve dvaceti letech považuje 
dodnes za nedostatečné. 

Po studiích bylo pro pana Kempfa důležitým momentem to, že nemu-
sel jít ze zdravotních důvodů na vojnu, a mohl se zdokonalovat v hudbě 
i nadále. Tato doba byla pro nadějného muzikanta významná a posu-
nula ho o velký krok vpřed. Příležitost jít v 50. letech minulého století 
studovat hudbu považuje za jeden z největších zlomů jeho života. Jako 
mladík nastoupil na pražskou hudební konzervatoř, kde se nově začal 
věnovat hře na varhany. Po úspěšném splnění zkoušek konzervatoř po 
pěti letech dostudoval. „Vzdělání v tomto oboru mi konečně umožnilo 
se hudbě věnovat profesionálně,“ říká s nadšením. 
Josef Kempf nejdříve bydlel v rodném Mělníku, poté se přestěhoval 
do Litoměřic, kde po krátkou dobu veřejně vystupoval jako klavírista 
a učil hudbu a hudební teorii na tamní hudební škole. Jakožto odbor-
ník na hudební nauky byl uznávaný a vždy našel v oboru pedagogiky 
uplatnění. Do Havlíčkova Brodu se přistěhoval až roku 1976, kdy mu 
tady nabídli stálé bydlení. Ve svém povolání učitele hudby pokračo-
val i v Havlíčkově Brodě. Vyučoval hru na klavír a hudební teorii na 
umělecké škole na Smetanově náměstí. Za své více než čtyřicetileté 
působení naučil hře na klavír stovky dětí, které se za ním dnes vracejí 
už jako dospělí ze všech koutů republiky. V současnosti se věnuje své 
vášni spíše symbolicky v podobě konzultací, ale stále s úsměvem na 
tváři.

Během posledních několika let účinkoval Josef Kempf ve více než pat-
nácti veřejných kostelních koncertech v Havlíčkově Brodě, kde hrál 
na varhany. Mimo koncerty v kostele se aktivně účastní svateb a pří-
ležitostně dalších slavnostních událostí. V jeho repertoáru najdeme 
tvorbu vrcholných světových umělců jako například Johanna Sebas-
tiana Bacha, Mozarta, Beethovena nebo Dvořáka, ale i jeho vlastní 
tvorbu, které dává líbivou formu i charakter. Mezi jeho nejoblíbenější 
umělce patří velikáni z dob baroka, klasicismu a romantismu, jejichž 
tvorbu považuje Josef Kempf za velký dar lidstvu. I jakožto celoživot-
ní milovník vážné hudby projevuje zájem i o oblasti populární hudby 
20. století. „Mám rád vše, co je krásné,“ říká s úsměvem.

Vedle hudby se dříve Josef Kempf věnoval aktivně fotografování. Na 
tento koníček nezanevřel ani dnes, avšak z důvodu vývoje techniky 
už jen ve skromnější míře. Byl nadšeným milovníkem přírody a rád 
fotografoval krásy české i slovenské krajiny. Přestože mimo školu 
v mládí nikdy aktivně nesportoval, obdivuje vrcholné sportovní výko-
ny, zejména vyzdvihl svůj zápal pro hokej, ať na regionální, či světové 
úrovni. Mimo jiné rád cestuje a tráví čas se svou rodinou a vnoučaty.
Když jsem za ním přišel do Černého orla, už od prahu jsem slyšel nád-
herný zvuk klavíru, který se linul po celém domě. Ve své vášni se i po 
sedmdesáti letech pilného cvičení nadále zdokonaluje a své rady pře-
dává mladším generacím. 
 Vít Halama
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Slovo zastupitele
Na prvním místě chci poděkovat 
všem lidem, kteří přišli k volbám 
a obzvláště těm, co dali hlasy nám.
Jak to nakonec dopadlo, je věc dal-
ší. Mně osobně se tento způsob 
zdá poněkud nešťastný. O tom, jak 
je dnes těžké sehnat lidi, kteří jsou 
ochotni se zveřejnit a ještě, aby to 
dávalo nějaký smysl, o tom bych 
mohl psát romány. Proto jsem se 
rozhodl, že pokud bude nějaké 
příště, budu kandidovat jako nezá-
vislý. Jsou věci, které se pokouším 
zlepšit, ale politika jako taková mě 
nezajímá a vím, že většinu lidí také 
ne, což je důkaz, že se máme velice 
dobře.
Nové vedení města se mi jeví velice 
dobře, musím pochválit novou mís-
tostarostku, která se o naše pro-
blémy zajímá a snad se je podaří 
i vyřešit. Týkají se obslužnosti MHD 
Ledečské ulice a dokončení čekárny 

u hřbitova. Zastávky u nemocnice 
vyřeší rekonstrukce celé ulice Hav-
líčkova v příštím roce.
O problémech na sídlišti Výšina se 
toho také napsalo už dost a je to 
patová situace. Městská policie to-
leruje porušování zákona, lidé, kteří 
zde parkují, porušují vyhlášku, řidi-
či MHD porušují vyhlášku každým 
zastavením mimo zastávku. Jak 
z toho ven? Řešení je asi jen jedno, 
zastávku Výšina zrušit do doby, než 
se vyřeší parkování na sídlišti.
Poslední věc, na kterou chci upo-
zornit, je semafor na ulici Masary-
kova.
Měl by hlídat dodržování rychlosti 
a ne nesmyslně a nebezpečně za-
stavit auto, které jede podle před-
pisů. To je přeci proti pravidlům 
i bezpečnosti.
Já věřím, že vše bude dobré. 
 Pavel Duben, SPD

Zimní pneumatiky se vyplatí používat po celou zimu 
Zákon o provozu na pozemních komunikacích upravuje použití zim-
ních pneumatik při jízdě na všech silnicích na území České republiky. 
Řidič je povinen na vozidle užít zimní pneumatiky v období od 1. lis-
topadu do 31. března, pokud se na vozovce nachází souvislá vrstva 
sněhu, ledu či námraza nebo vzhledem k povětrnostním podmínkám 
lze takové jevy předpokládat. 
U motorových vozidel s maximální přípustnou hmotností nepřevyšu-
jící 3 500 kg musí být zimní pneumatiky umístěny na všech kolech vo-
zidla a hloubka dezénu hlavních dezénových drážek nebo zářezů musí 
být nejméně 4 mm. Vozidla s maximální přípustnou hmotností převy-
šující 3 500 kg musí mít zimní pneumatiky umístěny na všech kolech 
hnacích náprav s trvalým přenosem hnací síly. Hloubka hlavních de-
zénových drážek nebo zářezů musí být nejméně 6 mm. Při teplotách 
4 °C stupně a nižších má zimní pneumatika lepší přilnavost k vozovce 
ve srovnání s letní pneumatikou. 
 „Při silničních kontrolách se v rámci běžného výkonu služby v zim-
ním období zaměříme především na komunikace, kde by mohly letní 
pneumatiky ohrožovat bezpečnost a plynulost silničního provozu. Po 
zkušenostech z předešlých let a ze statistiky dopravních nehod víme, 
kde nám řidiči s nevyhovující zimní výbavou častěji havarovali nebo 
úplně zablokovali provoz,“ upřesnil David Jirák.

Policisté mohou řidičům, kteří nebudou respektovat nařízení o po-
užití zimních pneumatik, uložit v příkazním řízení pokutu ve výši až 
2 000 Kč. Pokud by řidič jízdou na nevhodných pneumatikách ohrožo-
val bezpečnost a plynulost silničního provozu, mohou policisté zaká-
zat řidiči další jízdu s tímto vozidlem.
V souvislosti s používáním zimních pneumatik je zapotřebí řidiče upo-
zornit na skutečnost, že dopravní značka Zimní výbava zůstává stá-
le v platnosti. Obce v České republice tak mají stále možnost umístit 
tyto dopravní značky na svém území. Na místech, kde bude umístěna 
tato dopravní značka, musí řidiči k jízdě v období od 1. listopadu do 
31. března užít vozidlo pouze se zimními pneumatikami. 
 Martin Hron
 Krajské ředitelství policie kraje Vysočina

Pro naše bezpečí

Ve zkratce
Havlíčkobrodské listy na webu

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

Doručení Havlíčkobrodských listů 
do vaší e-mailové schránky

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

Termíny veřejných jednání výborů zastupitelstva města v měsíci LEDEN 2023

Jednání ZM se bude konat 6. 2. 2023 od 14.30 hodin ve velké zasedací místnosti  
MěÚ Havlíčkův Brod, Havlíčkovo náměstí 57. Usnesení rady a zastupitelstva města  
naleznete v plném znění na www.muhb.cz v sekci Město a samospráva.

12. 1. Výbor pro cestovní ruch, média a kulturu 15.00 hod. MěÚ Havlíčkovo nám.
12. 1. Výbor pro životní prostředí 16.00 hod. MěÚ V Rámech
18. 1. Výbor pro sociální a zdravotní problematiku 15.00 hod. MěÚ V Rámech
18. 1. Výbor pro územní plán a rozvoj města 15.30 hod. MěÚ Havlíčkovo nám.
19. 1. Výbor pro školství a volnočasové aktivity 15.00 hod. MěÚ Havlíčkovo nám.
23. 1. Finanční výbor 15.30 hod. MěÚ V Rámech
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Od každého trochu

Expedici za meteoritem podnikli žáci  
ze ZŠ Nuselská

Dne 10. listopadu tohoto roku proletěl nad 
střední Evropou veliký bolid (tedy velmi velký 
meteor, zářící více, než Měsíc v úplňku). Podle 
výpočtů profesionálních astronomů z Astro-
nomického ústavu v Ondřejově (kteří v tomto 
oboru tvoří světovou špičku) je předpokládané 
místo, kam mohly dopadnout drobné úlomky 
(meteority) v úzkém pruhu mezi Třeští a Ba-
telovem. Jedná se o oblast asi 9 km krát cca 
500 metrů. Nestává se často, aby meteority 
dopadly tak blízko našich domovů a není proto 
divu, že k pomoci při hledání poslů z vesmíru 
se přihlásilo i osm členů astronomického klubu 
ze Základní školy Nuselská v Havlíčkově Brodě. 
Zapojili jsme se do pátrací expedice v sobotu 
26. listopadu. Sice jsme nic nenašli, ale byl to 
zajímavý výlet. Dozvěděli jsme se něco málo 
o meteoritech a zažili jsme organizované hle-
dání v rojnici. A také jsme se trochu vydováděli 
v podzimní přírodě.
 Tomáš Holenda
 Přírodovědné centrum ZŠ Nuselská

Sametové posvícení
V pátek po 17. listopadu si žáci šestého, os-
mého a devátého ročníku třídy Z III v rámci 
projektu s názvem „Sametové posvícení“ při-
pomněli rok 1989, kdy došlo k rozpadu komu-
nistického režimu. O 17. listopadu se mluví 
jako o dni „Sametové revoluce“. Cílem pro-
jektu bylo prohloubení znalostí a pochopení 
minulého režimu a současné demokracie. Aby 
se žákům lépe pracovalo, upekli si svatomar-
tinské rohlíčky, jejichž vůně a výborná chuť 
je provázela celý den. Tím nejprve oslavili 
příchod sv. Martina. Poté věnovali čas disku-
zi o tom, kdo dal podmět k zahájení sameto-
vé revoluce, proč vznikla a co pro naši zemi 
znamenala. Seznámili se s nejdůležitějšími 

osobnostmi Sametové revoluce, Chartou 77, 
ukazovali si na mapě trasu Albertov – Národní 
třída a poslechli si píseň od Marty Kubišové 
– Modlitba pro Martu. Na závěr společně se 
svými učitelkami shrnuli informace, které na-
byli a vytvořili tak krásný transparent připomí-
nající tuto dobu. Všichni si tento den náležitě 
užili a cíle tohoto dne byly splněny.
 Soňa Velíšková, Radomila Ježková
 Základní a Praktická škola U Trojice

Do ORL ambulance havlíčkobrodské  
nemocnice přes elektronické objednání 

V rámci zvýšení komfortu se pacienti nově 
mohou objednat do ORL ambulance přes 
systém elektronického objednávání, tzv.  
e@mbulance. „Pokud by nastal problém s re-
gistrací, obraťte se na tel. číslo 569 472 233, 
kde jsou vám pracovnice informačního cen-
tra připraveny s registrací a objednáním po-
moci,“ poradila tisková mluvčí nemocnice 
Petra Černo a dodala, že po telefonu se lze 
objednat pouze mezi 7.00 a 9.00 ranní na tel. 
569 472 426. V této době je možné se sestřič-
kou domluvit návštěvu či s lékařem konzulto-
vat svůj zdravotní stav. 
Stále platí, že akutní stavy jsou na ORL am-
bulanci ošetřovány mezi 7:00 a 8:30 hod. 
„Dětské pacienty ošetříme kdykoliv v ordinač-
ních hodinách, pokud je přítomen lékař. Vždy 
je ale nutno počítat s určitou čekací dobou.  
Lékař může být povolán na operační sál, na 
oddělení nebo na konzilium,“ upozorňuje Pe-
tra Černo.
E@mbulanci využívají v Nemocnici Havlíčkův 
Brod již plně například ortopedické nebo uro-
logické ambulance. Systém funguje už řadu let 
a nemocnice se snaží do elektronického sys-
tému zapojit co nejvíce ambulancí a umožnit 
tak pacientům objednání z pohodlí domova. 

Havlíčkobrodská nemocnice obnoví kur-
zy první pomoci pro laickou veřejnost 

Zaměstnanci oddělení ARO absolvovali re-
kvalifikační kurz, jehož cílem bylo zvýšení je-
jich kompetencí v oblasti výuky První pomoci 
a Zdravovědy. Nabité vědomosti a zkušenosti 
jsou pro tým důležitou přípravou na budou-
cí výuku resuscitačních technik a první po-

moci pro laickou veřejnost, které nemocnice 
v příštím roce obnoví. Účastníci absolvovali 
řadu instruktorských bloků včetně praktické-
ho výcviku základní podpory životních funkcí, 
resuscitace s automatickým externím defibri-
látorem, přednemocniční neodkladné péče, 
ale zdokonalovali se také v komunikačních do-
vednostech. Zkušení lektoři se ujmou vedení 
kurzů první pomoci od začátku roku 2023. Ne-
mocnice je pořádala pravidelně, ale z důvodu 
kovidové pandemie byly v posledních letech 
pozastaveny. 

Tentokrát jsme sdíleli osobní zkušenosti…
V listopadu loňského roku pořádala Střední 
zdravotnická škola a Vyšší odborná zdravotnic-
ká škola v prostorech kulturního sálu KLUBu 
OKO konferenci pracovníků ve zdravotnictví 
v rámci celoživotního vzdělávání. Na tuto akci 
škola přizvala také své milé kolegyně z part-
nerské slovenské školy v Nových Zámcích. Or-
ganizace se znovu ujala Mgr. B. Krovová, nově 
s kolegyní Mgr. P. Vršeckou. Díky svému nasa-
zení přeměnily toto místo v perfektní zázemí 
pro sdílení osobních prožitků.
Hned v úvodu konference své osobní zku-
šenosti ze života s epilepsií přišla představit 
bývalá studentka SZŠ a VOŠZ HB Kateřina 
Bastlová, DiS. Popsala své poznatky s touto 
chorobou před a po operaci. Zaměřila se také 
na výsledky výzkumu pooperačního řešení 
této nemoci. 
O něco neskutečně osobního, prožitého na 
vlastní kůži, se s posluchači podělily úžasné 
„holky s popáleninami“ – Simona Riedlová, 
Martina Půtová a Karolína Dolečková. Při 
vyprávění jejich příběhů a odvaze motivovat 
ostatní při každodenním boji s popálenina-
mi se přítomným doslova tajil dech. Z těchto 
děvčat vyzařovala obdivuhodná neskutečná 
vnitřní síla, empatie, ochota pomáhat a vážit 
si života. Martina si dokonce za svou stateč-
nost vysloužila cenu Nadace Olgy Havlové pro 
rok 2020. 
Vážnost situace v závěrečném bloku odlehčila 
intuitivní celostní vizážistka Světlana Čibero-
vá, která se zaměřila na duši a tělo, na člověka 
jako bytost. Nastínila, že každý z nás prožívá 
smutky i radosti, příjemné i nepříjemné změ-
ny v životě, které pracují jako zrcadlo naší 
vizáže. A abychom byli schopni toto vše na 
naší cestě ustát, je dobré sdílet naše prožitky 
s ostatními.
Všem přednášejícím, organizátorům a poslu-
chačům si tímto dovolujeme poděkovat za vy-
tvoření perfektní atmosféry a bezproblémový 
průběh celé konference!
 Markéta Salivarová
 SZŠ a VOZŠ Havlíčkův Brod 

 Stránku připravila Alena Doležalová
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Městské divadlo a kino Ostrov
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Od každého trochu

České dráhy představují novinky v online odbavení  
a ve službách, nové vlaky začnou jezdit i v Kraji Vysočina

České dráhy přicházejí s několika novinkami, které zjednoduší a zlepší služby 
v oblasti online odbavení. Usnadňuje se například nákup jízdenek v e-shopu 
nebo automatizuje systém refundací za případné zpoždění. Zákazníci mají 
také nově možnost ohodnotit svou cestu. Cestující se v řadě regionů mohou 
těšit na nové, moderní soupravy s vysokým standardem služeb.
Od listopadu jsou cestující, kteří si zakoupí elektronickou jízdenku a jejich spoj 
má větší než 60minutové zpoždění, automaticky odškodněni bez toho, aby 
museli o vrácení peněz žádat. Automatické vyplácení odškodnění u online 
vnitrostátních jízdenek ČD platí pro přímou cestu bez přestupu. České drá-
hy zároveň u vnitrostátních online jízdenek zrušili cenový limit pro uplatnění 
odškodnění. 

Novinky ve vozovém parku
V průběhu jízdního řádu 2023 bude pokračovat také obnova vozidlového 
parku Českých drah. Nové vlaky RegioPanter začnou průběhu roku 2023 jez-
dit také v Kraji Vysočina. Ve druhé polovině roku 2023 se předpokládá také 
postupné zprovoznění prvních nových motorových jednotek řady 847 od 
společnosti PESA. Ty budou předávány do provozu také i v Kraji Vysočina.

Novinky ve službách
České dráhy v novém jízdním řádu 2023 podstatně rozšíří nabídku služeb ve 
svých vlacích. Denně přibude zhruba 630 spojů s Wi-Fi, 560 s elektrickými 

zásuvkami, 210 s nabídkou přepravy jízdních kol a 280 jich bude nově bez 
bariér. Národní dopravce vypraví denně v průměru 6 736 spojů, které ujedou 
během roku zhruba 118 mil. km.
 Lukáš Kubát, tiskový mluvčí ČD

O krizích domnělých i skutečných
Ve čtvrtek 10. listopadu si přes sto občanů z Havlíčkova Brodu a okolí přišlo do 
Městského divadla a kina Ostrov (MDKO) poslechnout zajímavé úvahy RNDr. 
Václava Cílka, CSc. Rozpravu uspořádal Okrašlovací spolek Budoucnost ve 
spolupráci s MDKO. Václav Cílek je známý geolog, spisovatel a popularizátor 
vědy. Jednalo se o jeho malé zamyšlení k aktuálním otázkám, o jeho úvahy 
nad současností a budoucností. Samozřejmě, jak již je u pana Cílka obvyklé, 
úvahy byly vykládány s přihlédnutím k možným paralelám z minulosti (neb 
běh světa někdy ovlivní maličkost, například vynález lodního sucharu...). Z roz-
pravy vyplynulo, že není jednoduchý život při souběhu tolika krizí. Klimatic-
kých, ekologických, civilizačních i společenských. Stěžejním tématem výkladu 
a následné besedy byla především klimatická změna a dopady činnosti člo-
věka na přírodu naší planety. V závěru rozpravy dostal pan Cílek dotaz, zda je 
ohledně budoucího vývoje světa spíše optimista nebo pesimista. Odpověděl, 
že je realista. Ale že i když se nacházíme v obtížné době, můžeme prožít plno-
hodnotné krásné životy.
 Tomáš Holenda, Okrašlovací spolek Budoucnost

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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TO MUSÍŠ VIDĚT!

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
GYMNÁZIUM HAVLÍČKŮV BROD

středa 1 . ledna 202  
14:00 - 17:00

součástí budou 
 i přijímačky nanečisto...

www.ghb.cz 
@brodskygympl

 

 

 

STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA A VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA                         
ZDRAVOTNICKÁ   

                          Masarykova 2033, 580 02 Havlíčkův Brod        

               tel./fax: 569 421 656, e.mail: zdravskol@zdravskolhb.cz 
              www.zdravskolhb.cz          
               pro školní rok 2023/2024 

Absolventům základních škol nabízíme obory: 

PRAKTICKÁ SESTRA                   Kód 53-41-M/03    teoreticko - praktický obor 

1 třída - 30 žáků 

ZDRAVOTNICKÉ LYCEUM          Kód 78-42-M/04    teoretický obor  

1 třída - 30 žáků 

 Studium v oborech je 4 leté, zakončené maturitní zkouškou, vhodné pro chlapce 
i dívky. 

STŘEDNÍ ŠKOLA – uzávěrka přihlášek do 01.03.2023 

DEN OTEVŘENÝCH  DVEŘÍ se koná 02.02.2023 od 8:00 do 16:00 hod. 

Absolventům středních škol nabízíme obor: 

DIPLOMOVANÁ VŠEOBECNÁ SESTRA        Kód 53-41-N/1. 

- denní forma  3-leté studium, 2 třídy  
- kombinovaná forma   3,5-leté studium, 2 třídy  

 Akreditovaný vzdělávací program. Studium je zakončeno absolutoriem. Školné 
3000 Kč za rok. 

 VOŠ – uzávěrka přihlášek do 31.05.2023 

 

 

Na „Korábu“ umění GHB
Ve dnech 2. 2. – 23. 6. bude v Muzeu Vysočiny Havlíčkův Brod probíhat 
bilanční výstava výtvarných prací studentů Gymnázia Havlíčkův Brod.
Gymnázium nabízí všem studentům všeobecné vzdělání, které jim 
umožní najít uplatnění jak v běžném životním provozu, tak při dalším 
studiu na kterémkoliv typu vysoké školy. Nezapomínáme při tom ani 
na obory umělecké. Výtvarný ateliér Daniela Korába dlouhá léta umož-
ňuje všem zájemcům tvořivě rozvíjet jejich výtvarné talenty, o čemž se 
budou moci návštěvníci výstavy sami přesvědčit.
Vernisáž se uskuteční ve čtvrtek 2. 2. 2023 v 17.00, vystoupí na ní mj. 
pěvecký sbor gymnázia. Těšíme se, že se při této příležitosti  potkáme 
se současnými studenty, absolventy a dalšími příznivci a přáteli školy! 
 Hynek Bouchal
 ředitel Gymnázia Havlíčkův Brod 
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Společenská rubrika, křížovka

Brodská miminka narozená  
od 20. 11. do 13. 12. 2022

• 20. 11. Klečanský Václav
• 21. 11. Lhotka Martin
• 25. 11. Hrubý Jakub
• 3. 12. Lacinová Anna
• 11. 12. Fikar Šimon
• 13. 12. Holas Adam, Jarošová Veronika

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

5. 11. 2022
• Vítek Tomáš, Velká Bíteš – Holasová Tereza, 
Kojetín

11. 11. 2022
• Gregor Zdeněk, Herálec – Beránková Eliška
12. 11. 2022
• Pešek Josef, Čachotín – Vágnerová Zuzana, 
Horní Krupá
26. 11. 2022
• Duna Emil, Plzeň – Kováčová Monika, Město 
Albrechtice
• Fašiang Marek, Bobrovec (SK) – Císařová Micha-
ela, HB
Celkem se konalo 7 svateb.

V tajence je Senecův citát.

Správné znění tajenky z čísla 12/2022: Lenoch má stále svátek.
Správnou odpověď ze 39 došlých vylosoval místostarosta Libor Honzárek.
Výhercem se stává Jaroslav Hladík.
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. 

Dne 26. prosince 2022 oslavili manželé  
Marie a Miloslav Trtíkovi z Perknova 66 let 
společného života. Do dalších let přeje hod-
ně zdraví dcera a vnoučata s rodinou.

„Chybíš rodině, dětem, přátelům.“
11. 1. 2023 vzpomeneme 1. smutné výročí 
úmrtí pana Františka Laštovičky z Termesiv.
Vzpomeňte s námi na jeho humor, životní 
optimismus, „zlaté české ručičky“ a velké 
srdce pro všechny.
 Manželka Ivana s rodinou
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Přehled projektů podpořených dotací v roce 2022
Žádosti o dotace je třeba pečlivě zvažovat 
Na radnici dostáváme často od spoluobčanů 
doporučení, abychom mezi městské priority 
zařadili pořízení toho či onoho a pokud by-
chom k dosažení pojmenovaného přání ne-
měli dost financí, tak si máme požádat (nejlé-
pe Evropu)  o dotační peníze. 
Tak jednoduché to ovšem samozřejmě není. 
Ne vždy se poskytovatelé dotační podpory 
(v rámci vyhlášených výzev) „trefí“ právě do 
našich potřeb a priorit. Pak nezbývá než da-
nou záležitost financovat buď z prostředků 
vlastních a nebo její realizaci odložit či od ní 
ustoupit zcela. Též je třeba vzít na zřetel sku-

tečnost, že dotace samotná není nikdy hraze-
na plně, tedy ze 100 %. 
Proto je třeba velmi pečlivě zvážit a zodpo-
vědně rozhodnout nejen o účelnosti a po-
třebnosti předmětu dotace, ale též se zabývat 
i mírou  finanční náročnosti. Samospráva si 
musí být jistá, že je schopna záměr nejenom 
financovat, případně kofinancovat, ale ná-
sledně i provozovat.
 Libor Honzárek
 místostarosta města

Dům dostupného bydlení
Název programu: Dům dostupného bydlení
Poskytovatel dotace: Státní fond podpory investic
S finanční podporou Státního fondu podpory 
investic byla v letošním roce dokončena stavba 
Domu dostupného bydlení. Stavba se nachází v lo-
kalitě Perknov v ulici Havlíčkova. Jedná se o třípod-
lažní dům se 14 byty, z nichž 12 bytů je sociálních 
a 2 byty jsou dostupné. Sociální bydlení bude slou-
žit spoluobčanům s nízkým příjmem a nevyhovu-
jícím bydlení. Každý byt má vlastní koupelnu a ku-
chyňskou linku. V bytech je stanoven regulovaný 
nájem v závislosti na vládním nařízení.

Náklady
Celkové náklady projektu:  29 949 468 Kč
Výše finančního příspěvku:  17 708 825 Kč
Spolufinancování města:  12 240 643 Kč

Vodovod Občiny
Název programu: Podpora výstavby a technického 
zhodnocení infrastruktury vodovodů a kanalizací III
Poskytovatel dotace: Ministerstvo zemědělství
V Občinách u Šmolov byl vybudován obecní vodo-
vod skládající se z armaturní šachty a třech řadů 
o celkové délce 874 m. Náklady činily bezmála 
5,7 mil. Kč, výše poskytnuté dotace 2,5 mil. Kč. Při 
pracích byly zároveň provedeny nové rozvody ve-
řejného osvětlení za zhruba 1,5 mil. Kč. Správcem 
vodovodu je společnost Vodovody a kanalizace 
Havlíčkův Brod, a. s., se kterou mohou obyvatelé 
Občin komunikovat ve věci montáže vodovodní pří-
pojky a uzavření smlouvy o dodávce vody.

Náklady
Celkové náklady projektu 5 625 000 Kč
Výše poskytnuté dotace 2 569 000 Kč
Spolufinancování města 3 056 000 Kč

Autobusová zastávka Humpolecká
Název programu: Bezpečná silnice 2021
Poskytovatel dotace: Kraj Vysočina
S finanční podporou z Fondu Vysočiny bylo v letoš-
ním roce vybudováno zastřešení autobusové za-
stávky Humpolecká. Zastávka je umístěna vpravo 
za čerpací stanicí ve směru na Humpolec. Zastávka 
umožní komfortnější meziměstskou dopravu ze-
jména za zhoršených povětrnostních podmínek 
při dešti nebo sněžení. Vzhledem k omezenému 
prostoru bylo po dohodě s majitelem přiléhající 
budovy zvoleno řešení instalace zastřešení zastáv-
ky na plášť budovy.

Náklady
Celkové náklady projektu:  301 265 Kč
Výše finančního příspěvku:  100 000 Kč
Spolufinancování města:  201 265 Kč

Rekonstrukce MVN (malé vodní nádrže) 
v Poděbabech

Název programu: Projektová příprava ve vodním 
hospodářství 2021
Poskytovatel dotace: Kraj Vysočina
Kraj Vysočina v rámci Fondu Vysočiny finančně 
podpořil zpracování projektové dokumentace pro 
rekonstrukci MVN v Poděbabech ve stupni pro 
stavební povolení. Jedná se o návesní rybník, který 
je zabahněný, a nelze na něm řádně manipulovat 
s vodou. Plánované stavební řešení zahrnuje od-
bahnění, úpravu dna, překop a dosypání hráze, 
vybudování sdruženého objektu a uložení nového 
odpadního potrubí.

Náklady
Celkové náklady projektu 111 925 Kč
Výše poskytnuté dotace 72 700 Kč
Spolufinancování města 39 225 Kč
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Přehled projektů podpořených dotací v roce 2022

Zvýšení kvality služeb TIC Havlíčkův Brod
Název programu: Turistická informační centra 2022
Poskytovatel dotace: Kraj Vysočina
V rámci realizace projektu byly aktualizovány 
a pořízeny trhací mapy města Havlíčkův Brod ve 
formátu A3, které jsou turistům volně k dispozici 
na turistickém informačním centru se sídlem na 
Havlíčkově náměstí. S finanční podporou z Fondu 
Vysočiny byly také doplněny skladové zásoby bro-
žury jedné z nejnavštěvovanějších památek v Hav-
líčkově Brodě – Štáflovy chalupy.

Náklady
Celkové náklady projektu 42 600 Kč
Výše poskytnuté dotace 32 384 Kč 
Spolufinancování města 10 216 Kč

Obnova vnějších plášťů měšťanských 
domů č. p. 161 a 164 a restaurování  

nástěnných maleb v kupoli  
Kostela Nejsvětější Trojice

Název programu: Program regenerace městských 
památkových rezervací a městských památkových 
zón v ČR
Poskytovatel dotace: Ministerstvo kultury
V rámci Programu regenerace MPR a MPZ 2022 
byly za přispění Ministerstva kultury a Města Hav-
líčkův Brod v rámci památkové zóny opraveny 
tři památkové objekty. Jednalo se o fasády dvou 
měšťanských domů na náměstí a interiér Kostela 
Nejsvětější Trojice. 

Náklady
Celkové náklady projektu 1 294 582 Kč
Výše poskytnuté dotace 860 000 Kč
Příspěvek města 81 300 Kč
Spolufinancování vlastníky památek 353 282 Kč

Rekonstrukce požární nádrže v Termesivech
Název programu: Podpora opatření na rybnících a ma-
lých vodních nádržích ve vlastnictví obcí – II. etapa 
Stavby ve vodním hospodářství 2022 
Poskytovatel dotace: Evropská unie – Národní plán 
obnovy, ministerstvo zemědělství, Kraj Vysočina
Za podpory EU ve spolupráci s Ministerstvem ze-
mědělství a za podpory Kraje Vysočina byl rekon-
struován návesní rybník v Termesivech. Obnova 
spočívala v odbahnění, urovnání dna, opevnění 
břehů, rekonstrukci hráze včetně výstavby nového 
sdruženého objektu, výstavbě nové opěrné zdi u le-
vého břehu a položení nového odpadního potrubí.

Náklady
Celkové náklady projektu 4 722 675 Kč
Výše poskytnuté dotace 2 516 000 Kč
Spolufinancování města 2 206 575 Kč

Hospodaření v lesích 2022
Název programu: Příspěvek na hospodaření v lesích
Poskytovatel dotace: Ministerstvo zemědělství 
České republiky
Město Havlíčkův Brod (prostřednictvím Technic-
kých služeb) v letošním roce požádalo Ministerstvo 
zemědělství o finanční příspěvek na hospodaření 
v lesích, který se týká obnovy, zajištění a výchovy 
lesních porostů do 40 let věku. Jedná se například 
o příspěvek na sadbu, zřizování nových oplocenek, 
ukládání klestu na hromady, na přirozenou obno-
vu, štěpkování, drcení klestu apod.

Náklady
Výše finančního příspěvku 2 230 000 Kč

Havlíčkův Brod, restaurování lunetových 
obrazů Svatý Josef před útěkem  

do Egypta a Dvanáctiletý Kristus v chrámu
Název programu: PAMÁTKY 2022
Poskytovatel dotace: Kraj Vysočina
V rámci realizace projektu byly zrestaurovány další 
dva lunetové obrazy ze souboru 45 obrazů z býva-
lého augustiniánského kláštera v Havlíčkově Bro-
dě. Jedná se o obrazy z cyklu „Ze života sv. Rodiny“ 
– Svatý Josef před útěkem do Egypta a Dvanáctile-
tý Kristus v chrámu. Z tohoto souboru 45 obrazů je 
již postupným restaurováním zajištěno 41 obrazů.

Náklady
Celkové náklady projektu 153 640 Kč
Výše poskytnuté dotace  76 820 Kč 
Spolufinancování města 76 820 Kč
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Mezinárodní festival adventní  
a vánoční hudby

Koncem minulého roku proběhl 30. ročník vý-
znamného českého sborového festivalu “Me-
zinárodní festival adventní a vánoční hudby 
s Cenou Petra Ebena”, který se konal v Praze 
v termínu 2.–3. prosince 2022. Záštitu tomuto 
mezinárodnímu festivalu poskytlo hlavní měs-
to Praha. Náš dívčí sbor Prímadonky se v so-
botu 3. 12. 2022 zúčastnil své první meziná-
rodní soutěže v konkurenci 19 sborů z Čech, 
Polska, Litvy, Estonska Maďarska, Slovinska 
a Chorvatska.

Prímadonky ze ZUŠ J. V. Stamice pod vedením 
pana učitele Ondřeje Štefáčka si vyzpívaly 
krásný Stříbrný diplom. Na tomto prestižním 
festivalu je doprovázela Tereza Kotlasová.
Všem Prímadonkám a jejich sbormistrovi On-
dřeji Štefáčkovi blahopřeji a děkuji za vynika-
jící reprezentaci školy na mezinárodní úrovni. 
Poděkování patří také Tereze Kotlasové za kla-
vírní doprovod. 
 Jindřich Macek, ředitel ZUŠ

Vánoce s Kalamajkou
V neděli dne 4. prosince se sál Staré radnice 
zaplnil celý příznivci folklorního souboru Ka-
lamajka. Po dvouleté covidové pauze se opět 
rozezněly zpěvy, tance, samozřejmě i koledy 
v tomto historickém sále a připomněly nám 
adventní čas. Soubor potěšilo, že vystoupení 
přišel podpořit i místostarosta města Havlíč-
kův Brod Ing. Vladimír Slávka. 
Kalamajka předvedla pestré vystoupení. 
V úvodu se představili dospělí irskou pohád-
kou v úpravě K. H. Borovského Král Lávra. Pro 
Kalamajku do folklorního duchu vhodně upra-
vila paní Lucie Honsigová.

 Poté následovala droboť, děti od 4 let, s pís-
ničkou Když jsem já sloužil. Starší děti zdařile 
tancovaly ve valčíkovém tempu. 
Celé vystoupení bylo zakončené společným 
zpíváním vánočních koled. Pro děti byla  při-
pravena sladká odměna v podobě perníčků. 
Děkujeme všem příznivcům Kalamajky, kteří 
společně s námi přišli prožít předvánoční čas 
v duchu lidových tradic.
 FS Kalamajka Havlíčkův Brod,
 foto Luboš Vácha

Revitalizace separačního Jihlavská
Název programu: Odpady – oběhové hospodářství 
2022 
Poskytovatel dotace: Kraj Vysočina
Kraj Vysočina v rámci Fondu Vysočiny finančně 
podpořil obnovu separačního stání pro tříděný 
odpad za Úřadem práce na ulici Jihlavská. Stavba 
začala demolicí starého přístřešku. Na jeho místě 
byla vybudována zpevněná plocha z betonové 
zámkové dlažby, která byla oplocena pozinkova-
ným pletivem Tahokov. Současně byl opraven při-
lehlý chodník. Separační stání je prostorné, dobře 
přístupné pro občany i pro obsluhu.

Náklady
Celkové náklady projektu 808 502 Kč
Výše poskytnuté dotace 100 000 Kč
Spolufinancování města 708 502 Kč

Od každého trochu

 Připravilo oddělení řízení projektů

Udržitelný Havlíčkův Brod v roce 2022
Název programu: Program místní Agenda 21 
a Zdraví 2030 v Kraji Vysočina 2022
Poskytovatel dotace: Kraj Vysočina – Fond Vysočiny
Hlavním cílem projektu je pokračování realizace 
programu místní Agenda 21, podpora uplatňování 
principů udržitelného rozvoje a zvýšení zájmu širší 
veřejnosti o celkové dění ve městě. Hlavními akti-
vitami projektu byly osvětové kampaně zaměřené 
na environmentální téma, zdraví, zdravý životní 
styl, udržitelný rozvoj a komunitní vícegenerační 
setkávání. Projekt je snahou o zvýšení spolupráce 
s veřejností, příspěvkovými a neziskovými organi-
zacemi ve městě. 

Náklady
Celkové náklady projektu 147 223 Kč
Výše poskytnuté dotace  80 000 Kč 
Spolufinancování města  67 223 Kč

Sociální začleňování cizinců na území 
města Havlíčkův Brod XIV.

Název programu: Integrace cizinců na lokální úrovni
Poskytovatel dotace: Ministerstvo vnitra České 
republiky
Účelem celého projektu je cílená a dlouhodobá 
podpora integrace cizinců (dětí, mládeže a dospě-
lých) především z třetích zemí. Cíle projektu vychá-
zejí ze zájmu města pomoci cizincům přizpůsobit 
se životu v naší společnosti a dosáhnout harmo-
nického soužití s majoritní společností.

Náklady
Celkové náklady projektu 345 700 Kč
Výše poskytnuté dotace 310 800 Kč 
Spolufinancování města 34 900 Kč
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Inzerce

 

 

 

 736 299 812

1OO LE T V Ý ZKUMNÉHO ÚS TAVU BR AMBOR ÁŘSKÉHO

STO LET BRAMBORÁŘSKÉHO VÝZKUMU V HAVLÍČKOVĚ BRODĚ 
Historické publikace, přístroje, zařízení a další pomůcky používané  

výzkumníky dříve a dnes. V rámci výstavy se uskuteční dvě přednášky  
pro veřejnost na téma pěstování a nutriční význam brambor.

25. 1. � 26. 3. 2023

2O232O231923

MUZEUM V YSOČINY HAVLÍČKŮV BROD  
A V Ý ZKUMNÝ ÚS TAV BR AMBOR ÁŘSK Ý HAVLÍČKŮV BROD 

VÁS Z VOU NA V ÝS TAVU

Vernisáž 25. 1. 2023 ve 14.00 hodin. Otevřeno denně kromě pondělí 9.00–12.00 a 13.OO–17.00 

BLIŽŠÍ INFORMACE
www.muzeumhb.cz 
www.vubhb.cz 

PRODEJTE S NÁMI 

Well 2

www.remaxwell2.cz  725 874 470
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Služby a nabídky

Bohoslužby
Římskokatolická farnost – Děkanství

Rubešovo nám. 173, e-mail: farnosthb@seznam.cz, tel. 
569 427 707 Mgr. Oldřich Kučera, děkan, tel. 731 402 
249, kaplan Mgr. Ing. Stanislav Jílek, tel. 732 305 424, 
www.farnosthb.cz
Neděle: 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 
eucharisti cká 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: Marti n Petr, 
marti n.pohled@seznam.cz, 569 421 029, 776 592 319, 
htt p://havlickuvbrod.kaes.cz. Bohoslužby: KD Ostrov, 
vchod F z boku u kina, Pá od 17.30 – Modlitební hodina 
ve sboru, Ne 10.00 – Bohoslužba

Církev adventi stů sedmého dne
Aleš Kocián, e-mail: alkocian@centrum.cz, tel. 739 345 
651. Bohoslužby: Chotěbořská 2513/1 (sídlo Českobra-
trské církve evangelické). Info: htt ps://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, 
htt p://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 akti vitám 
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 akti vity vždy na CBHB.CZ

Církev československá husitská
B. Kobzinové 2088, tel. 569 427 429, e-mail 
ccshhb@seznam.cz. Administrující farář Mgr. Fran-
ti šek 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 existenč-
ní 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 rodi-
če 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 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, web: 
hb.charita.cz, Facebook: Oblastní charita Havlíčkův Brod

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 posti žením. 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 HB. Bělohradská 
1128, tel. 731 604 757, rychla.alexandra@charitahb.cz

Možnost zapůjčení kompenzačních pomůcek
Centrum pro zdravotně posti žené Kraje Vysočina, o.p.s. 
– pracoviště Havl. Brod, Dobrovského 2915, HB. Mgr. 
Ilona Venzhőferová, tel. 569 427 614, e-mail: czp-
hbrod@volny.cz, www.zdravotneposti zeni-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, e-mail: 
poradna.hb@psychocentrum.cz, www.psychocentrum.cz 

Adiktologická ambulance Kolping
Pomoc a podpora při obtí žích se závislostí . Tel. 774 
991 624, www.ambulance.kolping.cz. Rolnický dům, 
Nádražní 397, HB

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

Důležitá telefonní čísla
Hasiči 150 • Zdravotnická záchranná služba 155 • Policie 
158 • Městská policie 156 • Tísňové volání SOS 112 
• Technické služby, operati vní 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.
• 7. a 8. 1. MUDr. Jana Kočová  tel. 724 170 466
Habrecká 450, Ledeč n. Sázavou
• 14. a 15. 1. MUDr. Kotrbová Věra tel. 569 422 741
Dobrovského 2023, Havlíčkův Brod
• 21. a 22. 1. MUDr. Ulybinová Kateřina tel. 569 722 318
Husovo nám. 235, Ledeč n. Sázavou
• 28. a 29. 1. MUDr. Kotrbová Věra tel. 569 422 741
Dobrovského 2023, Havlíčkův Brod
Veterinární kliniky
MVDr. Vlček – 569 428 857, 603 349 285 denně
MVDr. Štursa – 569 428 868, pohotovost 604 569 831
MVDr. Potocký – 731 533 348 i pohotovost
VetHB Žižkov MVDr. Jan Šťastný, 724 704 470 i pohotovost
MVDr. Daniela Mičkalová, tel. 773 617 856 i pohotovost

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

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

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

2300735542/2010
Domov hledá Johanka. Narození: červen 2022. Johanka je 
stále trochu plašší koťátko, potřebuje hodně pozornosti , 
vymazlování a lásky. Domov hledá 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

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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Krajská knihovna Vysočiny
www.kkvysociny.cz

1.–31. 1. – Dobrodružství v temných uličkách – testík 
pro děti od 6 do 15 let (registrovaným dětským ná-
vštěvníkům KKV) / detske@kkvysociny.cz / 569 400 484
3.–31. 1. – Výstava obrazů na podporu dětského 
hospice Dům pro Julii. Vstup zdarma
9. 1. 17.00 – Čtenářský klub – pravidelná setkání s těmi, 
kteří rádi čtou, tentokráte na téma Harry Potter a jeho 
kouzelný svět / učebna KKV 
9. 1. 18.00 – Fotografie v extrémních podmínkách. 
Lukáš Brychta: Alpy a cestovatelská fotografie / sál KKV 
11. 1. 14.00–15.30 – Duhové hrátky. Zábavné odpoled-
ne pro děti / ROZHLEDna / vstup zdarma
11. 1. 18.45 – LiStOVáNí slaví 20 let. Scénické předsta-
vení projektu LiStOVáNí. Schody KKV / 569 400 495 / 
wasserbauerova@kkvysociny.cz
18. 1. 18.00 – Profesor Josef Kalvoda (1923–1999) 
– vůdčí představitel protikomunistického odboje 
v exilu – beseda s PhDr. Janem Cholínským o životě a 
díle jednoho z nejvýznamnějších představitelů českého 
protikomunistického odboje v exilu / sál KKV 
24. 1. 14.00–15.30 – Duhové hrátky. Zábavné odpoled-
ne pro děti / ROZHLEDna
30. 1. 18.00 – Biograf v knihovně: Naděje až do konce. 
Příběhy lidí, do jejichž života vstoupila nemoc ALS – 
amyotrofická laterální skleróza / sál KKV

Muzeum Vysočiny Havlíčkův Brod
www.muzeumhb.cz

14. 10. – 15. 1. – Výstava Národnostní menšiny na 
Havlíčkobrodsku a jejich svátky
25. 1. – 26. 3. – 100 let Výzkumného ústavu brambo-
rářského Havlíčkův Brod
14. 1. 14.00 – Hašek a Noll (výročí 100 let od smrti 
Jaroslava Haška). Dramatizace Švejka v Německém 
Brodě, výpravná akce formou kramářské písně a v do-
bových kostýmech na místech spjatých s J. Haškem 
a hercem K. Nollem, sraz před pódiem na Havlíčkově 
náměstí, www.muzeumhb.cz

Galerie výtvarného umění Havlíčkův Brod
www.galeriehb.cz

16. 12. – 26. 2. – Krajiny Josefa Jambora – výstava 
krajináře Josefa Jambora 
25. 1. 17.00 – Josef Jambor zblízka. Přednáška k výsta-
vě Krajiny Josefa Jambora

Městské divadlo a kino Ostrov
www.mdko.cz

11. 1. 19.00 – Hradišťan a Jiří Pavlica
19. 1. 19.00 – Velká zebra, Divadlo Palace Praha
29. 1. 19.00 – Nikdy není pozdě, Václav Vydra a Jana 
Paulová, Divadlo Kalich
31. 1. 9.00 – ČIPERKOVÉ: Písničkozem, www.ciperkove.cz
1. 2. 19.00 – Jistě, pane premiére! Divadlo Bez Zábradlí

KD Ostrov
www.kdostrov.cz, tel. 727 838 776

29. 1. 14.00–17.00 – Velký dětský karneval – divadelní 
soubor Adivadlo, z.s., www.adivadlo.cz, tel. 739 039 522

Filmové OKO 
www.filmoveoko.cz

4. 1. 20.00 – Oběť (drama)
11. 1. 20.00 – Hranice lásky (erotické drama)
18. 1. 18.10 – SCANDI Festival: UFO Švédsko (dobro-
družné sci-fi)
18. 1. 20.30 – SCANDI Festival: Je mi ze sebe špatně 
(neromantická komedie)
19. 1. 18.00 – SCANDI Festival: Bombastický Johan 
(romantická komedie) 
19. 1. 19.45 – SCANDI Festival: Nic (Thriller)
19. 1. 21.30 – SCANDI Festival: Ono (psychologický horor)

25. 1. 20.00 – The Doors: Final Cut (životopisné drama/
hudební)
29. 1. 15.00 – Pohádkové OKO: Doručovací služba 
čarodějky Kiki (anime/Fantasy/dobrodružný)

Klub OKO 
www.kluboko.cz

10. 1. 18.00 – Kecy & politika v Havl. Brodě (live podcast)
13. 1. 20.00 – Debustrol, Aggressive Tyrants, Projekt-X 
– koncert, informace nawww.cecek.com
14. 1. 20.00 – Benefiční koncert – Pomoc pro Michaelka 
– Highstreet, Psychohlína, Fousatej Hat, Morčata na útěku
20. 1. 20.00 – Ples Házená HB, info na www.kluboko.cz
27. 1. 20.00 – Drum sensation

Kavárna Ve Vile
www.kavarnavevile.cz

Každé pondělí (2., 9., 16, 23., 30. 1.) v 19.00 Chytrý kvíz 
– týmová hra pro každého
10. 1. 18.30 – Cestopis – Ing. Jiroušek: Ekvádor a Galapágy
17. 1. 18.30 – Cestopis – Mudr. F. Čihák: Severní Etiopie
24. 1. 18.30 – Cestopis – ing. Jiroušek: Maroko
31. 1. 18.30 – Film a beseda – Honza Mráz: Na Konec 
světa na kole Favorit (z Vysočiny až k Atlantiku)

Kavárna U Notáře
www.kavarnaunotare.cz

20. 1. 19.00 – Poetická místa U Notáře: V zajetí jinotajů, 
Ladislav Vondrák a Petr Mičola – křest flashdesky

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

2. 1. 9.30 – Tříkrálové vyrábění – tvořivé a rukodělné 
dílničky v rámci herny 
5. 1. 9.30 – Baby kino – promítání pohádky s občerst-
vením v rámci herny v MC Zvoneček
9. 1. 9.30 – Povánoční zdravé mlsání – tvořivé a ruko-
dělné dílničky v rámci herny
10. 1. 10.00 – Domácí lékárnička: Detox i hubnutí 
pomocí homeopatie – přednáška s konzultací
11. 1. 16.30 – Kurz drátování – lekce uměleckého 
vyrábění z drátků
16. 1. 9.30 – Mezinárodní den tuleňů, lachtanů a vel-
ryb – tvořivé a rukodělné dílničky v rámci herny
16. 1. 16.00 – Pleteme z pedigu – kurz pro veřejnost
20. 1. 17.00 – Hormonální jóga pro ženy – dvoudenní 
seminář
21. 1. 9.00 – Hormonální jóga pro ženy – pokračování 
semináře
22. 1. 9.00 – Přirozené zlepšení zraku s Yvonou Švecovou
22. 1. 17.00 – Obličejová jóga s Yvonou Švecovou
23. 1. 9.30 – Postav si svou dřevostavbu – tvořivé 
a rukodělné dílničky v rámci herny
30. 1. 9.30 – Plechovkové tvoření – tvořivé a rukodělné 
dílničky v rámci herny

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

1. 1. – 39. Novoroční sestup do údolí Doubravy. Trasa 
10 km
3. 1. – Kostely v Ledči. Trasa 6 km
4. 1. – Modlíkov a Velká Losenice. Trasa 10 km
7. 1. – Vlkaneč – Leština. Trasa 10 km
10. 1. – Přes Petrkov. Trasa 9 km
11. 1. – Nové Město na Moravě. Trasa 6 km
14. 1. – Od koně k Chaplinovi. Trasa 10 km
17. 1. – Ze Smrčné u Světlé nad Sázavou. Trasa 7 km
18. 1. – Přednáška o poskytování první pomoci. Sraz 
v 8.50 hod. před AZ centrem na Rubešově nám. v HB
19. 1. – Výroční členská schůze a promítání. Začátek 
v 17.00 hod. restaurace U Palánů v Perknově
21. 1. – 14. Slavnostní oheň na Čeřínku – memoriál 
Mirka Svatoše. Trasa: 11 km
24. 1. – Přes Ředkovák. Trasa 7 km 
25. 1. – Kolem Okrouhlice. Trasa 10 km
28. 1. – Přes Chlum. Trasa 12 km
31. 1. – Přes Vodranty k Věži. Trasa 6 km
1. 2. – Bambouch a Hamroň. Trasa 12 km

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

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

AZ CENTRUM – Středisko volného času
www.azcentrumhb.cz

14. 1. 9.00–12.00 – Keramická sobota 
28. 1. 18.00 – Kakaová ceremonie s jógou a relaxací

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

tel. 770 197 266
14. 1. 15.00–17.00 – 15.00 slavnostní koncert na zre-
novovaný historický klavír zahraje Marek Kozák, 15.45 
Markéta Hejkalová, spisovatelka, překladatelka přečte 
úryvek ze své knihy Dům pod náměstím
28. 1. 15.00–17.00 – koncert Ondřeje a Štěpána Ško-
chových, Výstavy U Reynků… Petrkov/Grenoble a Fran-
couzští autoři a Petrkov, Ovce/Moutons a Z malířské 
dílny Magdaleny Křenkové

Loutkářský soubor Kráťa
22. 1. 15.00 – Vánoce u Rumcajsů – AZ Centrum

Změna programu všech akcí vyhrazena.

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

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

1. 1. 15.00  Kocour v botách: Poslední přání 
1. 1. 17.00  Avatar: The Way of Water (3D)
2. 1. 15.00  Divnosvět
2. 1. 18.00  Vánoční příběh
5. 1. 19.00  Vánoční příběh
6. 1. 17.00  Princezna zakletá v čase 2
6. 1. 20.00  Operace Fortune: Ruse de guerre
7. 1. 17.00  Největší dar
7. 1. 19.00  Avatar: The Way of Water (tit)
8. 1. 15.00  Princ Mamánek
12. 1. 17.00  Bio Sen – Top Gun: Maverick
12. 1. 20.00  Za vším hledej ženu
13. 1. 17.00  Avatar: The Way of Water
13. 1. 20.30  M3GAN

14. 1. 17.30  Největší dar
14. 1. 20.00  Srdeční záležitost
15. 1. 15.00  Princezna zakletá v čase 2
20. 1. 17.30  Kocour v botách: Poslední přání
20. 1. 20.00  Přání k narozeninám
21. 1. 16.30  Avatar: The Way of Water (3D)
21. 1. 20.00  Hranice lásky
22. 1. 15.00  Zoubková víla
26. 1. 19.00  Přání k narozeninám
27. 1. 17.30  Největší dar
27. 1. 20.00  Avatar: The Way of Water (tit)
28. 1. 17.30  Zoubková víla
28. 1. 20.00  Věčný Jožo aneb Jak jsem potkal hvězdu
 Změna programu vyhrazena
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