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Město známé i neznámé
Jaroslav Hašek v Brodě

A máme tu opět jeden jubilejní rok. Tentokrát Haškův 
a kulatý dvojnásobně. Posledního dubna tomu bude 
140 let, co se Jaroslav Hašek narodil, sté výročí od 
smrti slavného humoristy si jeho ctitelé na Lipnici již 
připomněli před měsícem.
Poslední léta Jaroslav Hašek prožil na Lipnicí, ale své 
stopy zanechal i na jiných místech Vysočiny, kam jej 
zanesl jeho neklidný duch a které se staly vděčnými 
kulisami pro některé z jeho povídek. Při svých toul-
kách po vlastech českých i moravských zavítal již před 
první světovou válkou do Chotěboře a Německého 
Brodu. Koncem léta 1912 se Hašek rozhodl, že navští-
ví svého známého Františka Jiráka, někdejšího číšníka 
a zpěváka z pražské vinárny Montmartre, který načas 
přijal zaměstnání v chotěbořském hotelu Firkušný. 
Ten nenadálého hosta „přehrál“ do péče Františka 
Kubánka, s nímž se Hašek znal také z Prahy. Kubánkův 
byt v Panském domě se mu stal na tři týdny v září úto-
čištěm, odkud podnikal výpravy po Chotěboři a okolí, 
o nichž zaznamenali bratři František a Karel Kubánkovi 
zajímavé svědectví. Hašek vytěžil ze svého chotěboř-
ského pobytu několik povídek: Zrádce národa v Cho-
těboři, Okresní soud v Maliboři, Co je s rodištěm Ignáta 
Hermanna a Posvícení v Křivici. Haškovi se v Chotěbo-
ři očividně líbilo, ale jeho hostitelé se jej po nějakém 
čase chtěli zbavit. Jeho výstřelky v poklidné Chotěboři 
zbytečně přitahovaly nevítanou pozornost.
Vyexpedovat Haška se Kubánkovým podařilo až na 
druhý pokus, když jej opatřili doprovodem, který měl 
dohlédnout, aby skutečně dojel zpět do Prahy. Jenže 
do Prahy stejně nedojel. V Brodě při přestupování na 
rychlík potkal na nádraží bratra svého známého Julia 
Schmitta, zřejmě to byl mladší Otto. Slovo dalo slovo 
a Hašek rád přijal pozvání do rodiny. Julius Schmitt, 

pozdější významný prvorepublikový podnikatel ve 
filmovém průmyslu, tehdy ještě redaktor časopisu 
Čas, znal dobře Haška z pražských literárních kruhů. 
Oba bratři pocházeli z vážené obchodnické rodiny. 
Jejich otec Otto Schmitt provozoval zavedený obchod 
uhlím, stavebními hmotami a hospodářskými potře-
bami. Otto, který později převzal rodinný obchod, v té 
době pomáhal otci vést firmu a Haška snad poznal 
dříve prostřednictvím svého bratra Julia. Rodina byd-
lela v domě č.p. 164 na východní straně Havlíčkova 
náměstí.
Do značné míry se opakovala situace z Chotěboře. 
Hašek vymetal místní lokály, přátelil se s pochybnými 
existencemi. O jeho pobytu v Brodě pochází na roz-
díl od Chotěboře jenom kusé svědectví od Antonína 
Boučka (Padesát historek ze života Jaroslava Haška), 
které měl autor v tomto případě spíše asi z druhé 
ruky. Haškově mystifikaci, s níž zaznamenal svůj po-
byt v Brodě v povídce Host do domu, Bůh do domu, 
se příliš věřit nedá. Host protahoval svou návštěvu 
nad únosnou míru trpělivosti hostitelů pod poněkud 
výstřední záminkou sepsání studie o brodských stře-
dověkých sklepích. Vypointoval ji tak, že obchodník 
Labler, za nímž se skrývá ve skutečnosti Otto Schmitt, 
ztráceje nervy a nevěda jak se Haška zbavit, pozve jej 
na hon v domnění, že na něm utrpí úraz a obtížného 
hosta se nakonec tímto způsobem zbaví. Hašek však 
naopak všechny překvapí střeleckým uměním, s úlov-
kem dvaceti koroptví zmizí a rozprodá je po brod-
ských hospodách. Tento poslední kousek přivede jeho 
hostitele až k šílenství. 
Haškův výlet na Vysočinu na podzim 1912 skončil po 
minimálně dvoutýdenní návštěvě u Schmittů nepo-
měrně prozaičtěji. Když nic nepomáhalo – host shle-
dával pobyt na venkově jako velice zdravý a do Prahy 
se mínil vrátit, „až v Praze se bude bruslit“ – rodina 

povolala z Prahy syna Julia a teprve tomu se podařilo 
Haška přemluvit k odjezdu z Brodu.
O deset let později, kdy se Hašek usadil na Lipnici, se 
zachovalo o jeho příležitostných výletech do Brodu 
zpráv daleko více. Připomínaly bujará bohatýrská ta-
žení městem po jeho pohostinských zařízeních. Dří-
vější bohém, kdysi odkázaný na dobrodiní hostitelů, 
byl nyní po obrovském úspěchu Švejka, vydávaného 
na pokračování, při penězích a sám se stával velkory-
sým hostitelem svých přátel. 
Právě v souvislosti s uvedením dramatizace Švejka 
v brodském městském divadle na Smetanově ná-
městí zažil Jaroslav Hašek v létě 1922 své chvíle slávy. 
Propůjčení městského divadla herecké společnosti 
Karla Nolla proběhlo rychle, přesto se návštěva Bro-
du protáhla na tři dny. Pochopitelně ještě s větší slá-
vou se odehrála samotná představení Švejka i to, co 
následovalo po nich. Vděčný autor literární předlohy 
uspořádal pro herce a své přátele po poslední reprí-
ze 3. srpna 1922 bohatou hostinu v restauraci U Bu-
kovských. Podrobněji se o uvedení Švejka na brodské 
scéně mohli čtenáři Havlíčkobrodských listů dočíst již 
před lety (HBL 8/2012).
Byla to zřejmě poslední Haškova návštěva v Brodě. Na 
podzim 1922 jej zcela zaměstnávalo zařizování nové-
ho domova na Lipnici. Příliš si ho neužil. Když se po 
třetím lednu 1923 roznesla do světa zpráva, že Jaro-
slav Hašek zemřel, mnozí tomu nechtěli uvěřit a pova-
žovali zvěst za další povedenou haškovskou mystifika-
ci. Bohužel tentokrát to byla pravda. 
 Miloš Tajovský

Julius Schmitt, Haškův přítel, na snímku v roce 1922

„Z různých osad v tom kraji vybral jsem si okresní město, kde jistě jsem byl přesvědčen, že najde se jednotli-
vec, který by mne uživil. Dům byl největší na náměstí a dělal příznivý dojem.“ 
(Jaroslav Hašek: Host do domu, Bůh do domu)
Dům č.p. 164, v němž bydleli Schmittovi, na obrázku první zprava. Pohled na východní stranu Havlíčkova 
náměstí kolem roku 1900.
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Práce na obchvatu přerušilo ve druhé polovině prosince  
počasí, termín dokončení se ale nezměnil

Z důvodu přívalu sněhu museli dělníci v prosinci omezit práce na jihovýchod-
ním obchvatu města. To byl podle Ředitelství silnic a dálnic ČR (dále ŘSD), 
které je investorem stavby, např. případ mostu přes řeku Šlapanku. „Postavili 
jsme skruž pod posledním polem. V jeho betonáži nám ale už zabránilo poča-
sí,“ upřesnil za ŘSD Martin Buček. „Za investora i zhotovitele děkujeme všem 
občanům dotčeným výstavbou za trpělivost a pochopení v souvislosti s do-
pravními omezeními nebo přesunem velkého množství zeminy, které bylo 
nutné s postupem výstavby v uplynulém roce odvozit,“ vzkázal Buček.
Koncem minulého roku ŘSD zprůjezdnilo komunikace 3. třídy směrem na 
Herlify a Termesivy, které budou v zimě na základě dohody s městem udržo-
vat krajští silničáři. 
Plánovaná zimní přestávka začala na stavbě 20. 12. 2022. Stavební stroje se 
na obchvat vrátily hned po novém roce 3. 1. 2023. Pokud půjde vše podle plá-
nu, první řidiči se po celé trase obchvatu projedou koncem letošního roku.

Havlíčkobrodská nemocnice mezi prvními použila unikátní 
oční implantát

Nemocnice Havlíčkův Brod byla mezi prvními deseti specializovanými praco-
višti, která úspěšně implantovala pacientovi nový typ drenážního implantátu, 
který pomáhá léčit zelený zákal – glaukom. 
„Tento typ implantátu je určen pro pacienty, u kterých je léčba pomocí kapiček 
nedostatečně účinná, či si kapičky pacienti z různých důvodů nemůžou kapat. 
Využívá se u pacientů trpících na glaukom s otevřeným úhlem, kdy se nitrooč-
ní tlaky pohybují v hodnotách do 30 mmHg a dochází k postupnému zhoršo-
vání zeleného zákalu,“ prozradila primářka očního oddělení Lucia Hrčková.
„Naše pracoviště jako jedno z první desítky pracovišť v České republice mělo 
možnost tuto novinku použít u své pacientky. Výkon trval 12 minut za použití 
lokálně aplikovaného anestetika,“ popsala tisková mluvčí nemocnice Petra 
Černo. Implantát zatím není hrazen z prostředků zdravotního pojištění, takže 
jeho úhrada musí být předem schválena revizním lékařem pojišťovny. „To by 
se mělo změnit od dubna, kdy by tento výkon měla začít proplácet zdravotní 
pojišťovna,“ dodala Černo. 

Oční oddělení Nemocnice Havlíčkův Brod bylo například prvním pracovištěm 
v České republice, které v roce 2011 implantovalo pacientce trifokální čočku. 
Ta zlepšuje vidění v celém spektru – od vidění na blízko, přes střední vzdále-
nost, až po vidění na dálku.

Více školních psychologů na Vysočině
Od letošního roku mohou školy zřizované Krajem Vysočina využít službu škol-
ních psychologů a školních speciálních pedagogů. Menším školám tyto od-
borníky zajistí Pedagogicko psychologická poradna a Speciálně pedagogické 
centrum Vysočina (PPP a SPC Vysočina). Organizace využije projekt a finan-
ce, které pro tuto oblast poskytlo Ministerstvo školství. Školní psychologové 
a školní speciální pedagogové budou ze stran odborných institucí pracovat 
pro školy, které mají průměrně 20–179 žáků, a to až do prosince příštího roku. 
Zájem zatím potvrdilo 60 škol. Zavedením tohoto systému dojde v souladu se 
záměry ministerstva školství k posílení podpory žáků, rodičů i pedagogických 
pracovníků školy. Pracovníci budou pomáhat nejen žákům se speciálními 
vzdělávacími potřebami, ale podpoří i nadané žáky, třídní kolektivy, pedagogy 
a celkově se budou podílet na budování bezpečného klimatu ve škole.
 Zdroj: Noviny Kraje Vysočina

Město zvyšuje kybernetickou bezpečnost informačních systémů
Informační systémy město Havlíčkův Brod v současné době provozuje v tech-
nologickém centru, které začalo fungovat v roce 2014 a vzniklo za pomoci 
dotace z Integrovaného operačního programu. 
S ohledem na stále se zvyšující požadavky na zabezpečení informačních sys-
témů je stávající řešení již nevyhovující. Z toho důvodu radnice podala do 
4. výzvy Integrovaného regionálního operačního programu 2021–2027 žá-
dost o dotaci na projekt „Zvýšení kybernetické bezpečnosti města Havlíčkův 
Brod“. V rámci projektu budou pořízeny nové produkční servery, disková pole, 
zálohovací jednotka, záložní zdroje napájení, antispamový systém a potřebné 
licence softwarových produktů.
Celkové náklady dosáhnou výše 10 mil. Kč. Z této částky uhradí 8,5 mil. Kč po-
skytnutá dotace. Nové zařízení začne město používat během letošního roku. 
Modernizací technologického centra dojde nejen k významnému zvýšení 
kybernetické bezpečnosti, ale rovněž k zásadnímu rozšíření jeho kapacity, vý-
konu a zajištění vysoké dostupnosti. Na několik dalších let tak bude umožněn 
bezpečný a spolehlivý provoz celého informačního systému města.

 
 Stránku připravila Alena Doležalová
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Stará radnice projde poslední etapou 
rekonstrukce

Jednou z největších letošních stavebních akcí 
bude poslední etapa opravy historického ob-
jektu Staré radnice na Havlíčkově náměstí. 
Kompletní opravou projdou prostory, ve kte-
rých do přelomu let 2020 a 2021 sídlila Krajská 
knihovna Vysočiny. V přízemí najde nové sídlo 
Turistické informační centrum, jehož prostory 
budou moderní a nadčasové. V navazujících 
prostorách se obyvatelé i návštěvníci města 
budou moci seznámit s genezí historického 
vývoje města. Expozici doplní promítání na 
stěnu a interaktivní prvky. Místo zbude i na 
historický model města v podobě unikátní 3D 
papírové makety, která přibližuje vzhled měs-
ta po II. světové válce a v současné době je 
vystaven v přízemí budovy. 
V prvním patře vzniknou po rekonstrukci dva 
sály – jeden spolkový, druhý bude určen pro 
pořádání kulturních programů menšího roz-
sahu. Objekt doplní výtah pro osoby se sní-
ženou schopností pohybu a orientace. Podle 
předběžných odhadů budou náklady činit 
zhruba 25 mil. Kč, dalších 5 mil. Kč by mělo 
stát vnitřní vybavení budovy. Vzhledem k  vy-
soké ceně chce radnice v letošním roce zažá-
dat o evropskou dotaci. Budova Staré radnice 
prošla v minulých letech několika etapami 
oprav, obnovit zbývají už jenom prostory po 
krajské knihovně. Kompletní rekonstrukce se 
v minulých letech dočkala i střecha a fasáda.

V letošním rozpočtu nechybějí ani peníze 
na opravu chodníků a komunikací

Dělníci dokončí rekonstrukci ulice Havlíčkova
V letošním roce bude pokračovat druhou 
etapou oprava ulice Havlíčkova, a to v úseku 

od ulice Nerudova po obytnou zónu Rozkoš 
v délce 463 m. Asfaltobetonovou silnici dopl-
ní nově vybudované parkovací plochy, chod-
níky a vjezdy ze zámkové dlažby. Prostor oživí 
zrekonstruované veřejné osvětlení a sadové 
úpravy. Součástí nově vybudované dešťové 
kanalizace bude retenční nádrž v podobě zem-
ní tůně s vodní plochou zhruba 100 m2. Opra-
vou projdou i inženýrské sítě na náklady jejich 
vlastníků. Práce probíhaly už loni a z důvodu 
velkého rozsahu přecházejí do letošního roku. 
Řidiči i cestující MHD musí počítat s doprav-
ním omezením při cestě směrem z Perknova 
do centra města. Podle smlouvy dokončí do-
davatelská firma rekonstrukci koncem srpna 
2023, radnice za ni zaplatí celkem 46 mil. Kč. 

Město uhradí část nákladů na jihovýchodní 
obchvat města

Po jihovýchodním obchvatu města, který staví 
Ředitelství silnic a dálnic ČR, by se měli první 
řidiči projet na konci roku 2023. Dle uzavře-
né smlouvy o spolupráci město uhradí z cel-
kových nákladů 1,6 miliardy Kč dohromady 
zhruba 26 mil. Kč. Částku ve výši 16 mil. Kč za-
platila radnice v loňském roce, zbývající sumu 
vydá ze svého rozpočtu letos. Město se podílí 
především na úhradě chodníků podél komu-
nikací a podchodu pro pěší a cyklisty u bývalé 
Selské jizby na výpadovce na Jihlavu.

Opravy se dočká i ulice Chotěbořská
V letošním roce plánuje město i opravu po-
vrchu ulice Chotěbořská a kompletní rekon-
strukci mostu přes Cihlářský potok. Zejména 

při rekonstrukci mostu musí řidiči počítat 
s úplnou uzavírkou této frekventované ko-
munikace. V současné době se dokončuje do-
kumentace pro provádění stavby. Po výběru 
dodavatele budou upřesněny termíny prací 
a s nimi spojených dopravních omezení. 

Na severovýchodním obchvatu budou řidiči 
jezdit přes dvě světelné křižovatky

V bezmála tříkilometrovém úseku severový-
chodního obchvatu města, který vede od kru-
hového objezdu u obchodního domu Albert 
po křižovatku s ulicí Masarykova, budou řídit 
provoz dvě světelná signalizační zařízení. Sta-
ne se tak v souvislosti se zvýšením provozu, 
které lze očekávat po dokončení jihovýchod-
ního obchvatu města. Semafory budou řídit 
křižovatku s ulicí Chotěbořská a křižovatku 
s ulicí Kyjovská. Práce dodavatelská firma 
dokončí do zprovoznění jihovýchodního ob-
chvatu města. Náklady budou činit zhruba 
10 mil. Kč. 

Zastupitelé do rozpočtu zařadili  
i opravy  mateřských a základních škol

Celková částka, která v roce 2023 pokryje na-
plánované investice do školských budov, bude 
činit zhruba 11 mil. Kč. Z největších akcí lze 
jmenovat opravu tělocvičny na Základní ško-
le Štáflova za zhruba 2 mil. Kč. či zateplení 
pavilonu tělocvičny na Základní škole Wolke-
rova, které vyjde na podobnou sumu. Nové 
fasády a dalších souvisejících prací za celkem 
1,5 mil Kč se dočká Mateřská škola Nad Tratí.

 Stránku připravila Alena Doležalová

V roce 2023 město bude investovat do rekonstrukcí komunikací a budov i do školských zařízení
Rozpočet města na rok 2023 schválili zastupitelé jako vyrovnaný a plně financovaný z předpokládaných příjmů samosprávy v roce 2023. 
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
Nejvíce peněz poputuje do oprav komunikací. Pozadu nezůstanou ani školská zařízení či některé budovy ve vlastnictví města. 
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Předpokládané výdaje na opravy, technické zhodnocení a investice v roce 2023

Popis Návrh rozpočtu 2023 (Kč)
Vodní plochy – rybníky, opravy a udržování 2 000
Příspěvek HZS Kraje Vysočina dle veřejnoprávní smlouvy 250 000
Požární ochrana/opravy a udržování – hasičská technika, zbrojnice 90 000
Opravy a udržování objektů města 1 050 000
Dopravní prostředky – pořízení 600 000
Osadní výbory – údržba prostor pro činnost osadních výborů v místních částech města 51 000
TJ Jiskra – deklarace dofinancování projektu Novostavba tréninkové sportovní haly dle usnesení ZM č. 180/22 16 551 000
Opravy a údržba hardware, renovace tonerů, renovace náplní do tiskáren 300 000
Nákup nových kopírovacích strojů, automatická pokladna Pražská 1 000 000
Městská policie – objekt Žižkova ul. – opravy, udržování 450 000
Rekonstrukce vodní nádrže na pozemku parc. č. 454 v k.ú. Perknov 650 000
Rekonstrukce vodní nádrže na pozemku parc. č. 454 v k.ú. Perknov 2 000 000
Rekonstrukce vodní nádrže na pozemku parc. č. 569/2 v k.ú. Perknov 210 000
Rekonstrukce vodní nádrže na pozemku parc. č. 569/2 v k.ú. Perknov 1 200 000
Vybudování rybníčku na pozemku parc. č. 457/1 v k.ú. Perknov 900 000
Projektová dokumentace na překladiště komunálního odpadu 240 000
Projektová dokumentace – cyklotrasa Klanečná–HB 500 000
Zvýšení kybernetické bezpečnosti města HB 11 500 000
ZŠ Wolkerova – zelená střecha 9 500 000
ZŠ Nuselská – zelená střecha 6 500 000
Herlify – odkanalizování, profinancování VAK HB, a.s. 7 000 000
Parkovací automaty – opravy a udržování 250 000
Parkovací automaty – pořízení (ulice Na Valech) 300 000
Místní hospodářství – výkupy pozemků 2 000 000
Místní hospodářství – nespecifikované rezervy 1 000 000
Nebytové hospodářství – opravy a udržování 10 000
Úprava přechodu pro chodce Žižkova ul. u Lidlu 290 000
Objekt Staré radnice č.p. 87 – rekonstrukce prostor TIC, expozice, vybavení 22 000 000
Osadní výbory 3 000 000
ZŠ Konečná – výstavba pavilonu odborných učeben – projektová dokumentace pro provádění stavby 545 000
Objekt ZŠ Wolkerova – oprava + zateplení 2 120 000
Vodní hospodářství – opravy a udržování 300 000
Park Budoucnost II. etapa, projektová dokumentace pro III. a IV. etapu 2 550 000
Oprava lesní cesty Mírovka 3 500 000
Nebytové hospodářství – opravy a udržování 2 600 000
Dětské hřiště Výšina – vybudování 3 000 000
Nový hřbitov – rozšíření kapacity urnového hřbitova 480 000
Jihovýchodní obchvat – pokračování v realizaci 10 135 000
Letiště – opravy a udržování 100 000
Bytové hospodářství – opravy a udržování 17 000 000
Mosty, lávky HB – drobné opravy, přípravy, provizoria 798 000
Rekonstrukce komunikace ul. Havlíčkova, úsek Nerudova 30 000 000
Komunikace Chotěbořská – generální oprava 25 000 000
Svět. signal. zařízení Chotěbořská – severovýchodní obchvat 9 500 000
Komunikace Humpolecká – opěrná zeď, odvodnění 6 000 000
Most Pohl. Dvořáci – rekonstrukce 10 000 000
Komunikace Dobrovského – výdaje předrealizační přípravy 2 500 000
Projektové dokumentace na investice dle zadání samosprávy 1 600 000
Základní technické vybavení Na Nebi – vybudování infrastruktury na pozemcích určených k prodeji 5 000 000
Na Nebi – hromadné parkování 27 500 000
Základní technické vybavení Suchá – vybudování infrastruktury na pozemcích určených k prodeji 2 000 000
Rezerva samosprávy – předfinancování výzev, realizace – fotovoltaická výroba elektr. energie 10 000 000
Ostatní kapit. výdaje jinde nezařazené – vratky (např. úč. dotace, rozhodnutí o odvodu dotace apod.) 100 000
MDK Ostrov – rezerva – účelový transfer na rekonstrukci objektu a obnovu technologie 3 000 000
Celkem 264 722 000

Aktuální vývoj hospodaření v daném roce můžete sledovat na webových stránkách města pomocí aplikace „klikací rozpočet“. Získáte tak po-
drobný přehled o tom, jak jsou plněny rozpočtové příjmy a na jaký účel a v jaké výši se čerpají výdaje.
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Sbor pro občanské záležitosti  
v roce 2022

Činnost Sboru pro občanské záležitosti se v roce 
2022 naštěstí vrátila do normálních kolejí a tak 
se na konci loňského roku po dlouhých třech le-
tech konečně opět setkali všichni ti, kteří se na 
činnosti SPOZ podílejí, aby společně se zástupci 
vedení města zhodnotili nejen uplynulý kalen-
dářní rok, ale vlastně i celé období, kdy aktivity 
SPOZ ovlivňovala koronavirová pandemie. 
Po dlouhé době jsme tak měli možnost se osob-
ně setkat a poděkovat všem těm, kteří mají ob-
rovskou zásluhu na tom, že činnost této komise 
má mezi našimi občany velmi dobré jméno. Bylo 
velice příjemné setkat se s těmi, kteří v letech 
2020 a 2021 předávali gratulace a balíčky těm 
našim občanům, kteří oslavili významná životní 
jubilea i ve ztížených podmínkách. Všichni jsme 
se shodli na tom, jak bylo velice důležité, že 
i v době pandemie naši oslavenci věděli, že na ně 
nezapomínáme a že jim chceme alespoň touto 
cestou poděkovat za všechno, co pro své blízké, 
i toto město, vykonali a poblahopřát jim k jejich 
jubileu. Měli jsme možnost zhodnotit a porovnat 
osobní zkušenosti a postřehy našich kolegyň, jak 
z tohoto období, tak i z roku 2022. 
V roce 2022 jsme pro 758 občanů našeho měs-
ta, kteří oslavili osmdesátiny, osmdesáté páté 
narozeniny anebo další vyšší krásná životní ju-
bilea, připravili a předali dárkové balíčky. Neza-
pomněli jsme ani na vánoční balíčky, které naše 
spolupracovnice předaly 558 občanům, kterým 
již bylo 85 let a více. V roce 2022 jsme mezi naše 
občánky přivítali téměř 120 miminek, připravili 
jsme 3 zlaté svatby a jako každý rok jsme se ve 
spolupráci se středními školami podíleli na pře-
dávání maturitních vysvědčení.
Pozvání na slavnostní setkání přijali i zástupci 
osadních výborů, ředitelka Sociálních služeb 
města Havlíčkova Brodu Magda Kufrová a ředi-
telka Domova pro seniory Husova Hana Hlaváč-
ková. Obě ředitelky se shodly na tom, že činnost 
komise má obrovský lidský význam pro jubilanty, 
ale zároveň ocenily, že díky všímavosti členek 
komise se podařilo některým jubilantům včas 
nabídnout vhodné sociální služby, které senio-
rům pomáhají zajistit kvalitu života i ve vysokém 
věku. Toto ocenění dává činnosti komise SPOZ 
další doposud nepojmenovaný společenský roz-
měr, který si řada z nás zatím neuvědomovala.
Na bezchybném fungování SPOZ se tradičně po-
dílí celá řada dobrovolníků, úředníků, pedagogů, 
studentů a dětí a těm bych ráda jménem svým 
i jménem celého zastupitelstva chtěla alespoň 
touto cestou poděkovat za jejich práci a popřát 
jim, aby ji i nadále vykonávali se stejným nadše-
ním a pečlivostí jako doposud a aby jim přinášela 
radost i potěšení. 
Rok 2022 přinesl také změny v personálním slo-
žení komise SPOZ, která po podzimních komu-
nálních volbách začala pracovat ve složení Ing. 
Jana Fischerová, CSc. (předsedkyně), PhDr. Ivana 

Štrossová (členka) a MUDr. Magdaléna Chvílo-
vá-Weberová (členka). Velké poděkování si za-
slouží i naše bývalá kolegyně paní Mgr. Veronika 
Vošická-Buráňová, která v uplynulém volebním 
období byla členkou komise SPOZ a podílela se 
na řadě našich společných aktivit. 
Přeji všem našim občanům, aby jim i v roce 2023 
SPOZ přinášel mnoho hezkého a pozitivního. 
 Ivana Štrossová
 členka komise SPOZ

Tříkrálová sbírka proběhla i letos  
v plné parádě

Jako každý rok se Tříkrálová sbírka uskutečnila 
i v ulicích Havlíčkova Brodu a byla plna milých 
setkání. Koledníci navštívili mnoho domácností, 
jejich obyvatele potěšili zpěvem a požehnáním 
do nového roku.
V době uzávěrky tohoto čísla byla rozpečetěna 
většina kasiček, přibližná částka, která se vybrala, 
je 216 941 Kč. Přesnou částku naleznete na inter-
netových stránkách www.charitahb.cz.
Největší částí sbírka přispěje Středisku rané péče, 
které plánuje v roce 2023 zorganizovat pedago-
gicko-rehabilitační pobyt pro své uživatelské ro-
diny s dětmi. 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. Část vybra-
ných peněz poputuje i do Střediska charitativní 
pomoci, u kterého podpoří vytvoření a udržení 
pracovních míst pro lidi, kteří jsou z nejrůzněj-
ších důvodů dlouhodobě nezaměstnaní.
Děkujeme všem dárcům, kteří na tříkrálovou sbír-
ku přispěli. Právě díky vám můžeme i nadále po-
máhat lidem, kteří se ocitli v nepříznivé situaci.
 Monika Kadlecová
 Oblastní charita Havlíčkův Brod

Letošním prvním brodským občánkem 
je Adélka 

Prvním letošním brodským miminkem, které 
přišlo na svět v havlíčkobrodské nemocnici na 
Nový rok ve 2.45 hod., je holčička Adélka. Ta 
je zároveň prvním občánkem roku 2023 naro-
zeným v Kraji Vysočina. Mezi první gratulanty 
proto patřil nejen starosta města Havlíčkův Brod 
Zbyněk Stejskal, ale také hejtman Kraje Vysočina 
Vítězslav Shrek.

Vzhledem k bydlišti v Havlíčkově Brodě se ma-
minka o tom, kde své prvorozené děťátko přive-
de na svět, příliš nerozmýšlela. „Jsme šťastní. Na 
první porod to bylo poměrně rychlé a dobře to 
dopadlo, máme krásnou zdravou dceru,“ říká do-
jatá maminka Eva a s nadsázkou dodává, že bydlí 
v bezprostřední blízkosti nemocnice, takže by 
v krajním případě došla do porodnice i pěšky. 
„Kdyby se nám narodil chlapeček, jmenoval by 
se po mě,“ prozrazuje nám novopečený tatínek 
Jaroslav „Ze jmen pro holčičku jsme zvažovali 
ještě Emu a Annu, ale nakonec vyhrála Adélka,“ 
dodává spokojená maminka. 
Rodičům i jejich novorozené dceři přišel pobla-
hopřát starosta města Havlíčkův Brod Zbyněk 
Stejskal, který jim za město také předal věcné 
dárky. „Je to významná událost nejen proto, 
že Adélka je naším prvním miminkem, ale také 
proto, že je zároveň prvním občánkem Vysočiny. 
Chtěl bych popřát rodičům, ale i Adélce, aby se 
jim v životě jen a jen dařilo a aby byli všichni zdra-
ví,“ vzkázal starosta celé rodině. K jeho slovům se 
připojil i hejtman Kraje Vysočina.

Havlíčkobrodská porodnice v roce 2022 v číslech
V roce 2022 se narodilo celkem 1 352 dětí / • 
1 332 porodů
Nejvíce miminek se narodilo v červenci (146), • 
dále pak v květnu (129) a v červnu (120)
Největším miminkem roku 2022 je Miky • 
s porodní váhou 5 290 kg
Nejmenším miminkem roku 2022 je Karolínka • 
s porodní váhou 1 350 g
Nejoblíbenějšími holčičími jmény byly Anna, • 
Eliška, Ema, Nela a Adéla
Nejoblíbenějšími chlapeckými jmény byly • 
Jakub, Adam, Antonín a Tomáš

Nejvíce maminek je z Havlíčkobrodska (691), 
dále z okresů Žďár nad Sázavou, Chrudim, Pel-
hřimov, Jihlava, Kutná Hora, Kolín, Benešov, 
Pardubice. 

Den otevřených dveří na ZŠ Nuselská
Srdečně zveme rodiče našich žáků, ale i rodiče 
budoucích prvňáčků a šesťáků a širší veřejnost 
na den otevřených dveří, který se uskuteční 
v úterý 14. února.
A na co se můžete těšit? Kromě prohlídky školy 
a seznámení se s vyučujícími, získáte potřebné 
informace o metodách výuky, o vybavenosti 
jednotlivých tříd a o učebních pomůckách, které 
mají děti k dispozici. Rádi Vás také seznámíme 
s prací našich žáků a učitelů, se školními i mi-
moškolními aktivitami a s projekty, do kterých je 
škola zapojena.
Při dopoledním programu budete mít rovněž 
možnost nahlédnout do výuky.
Těšíme se na Vaši návštěvu.

 Stránku připravila Alena Doležalová
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Rok používání odpadových karet ve sběrných dvorech města
Před rokem byly zavedeny pro vstup do sběrných dvorů města odpa-
dové karty. Zatím jich bylo vydáno 5100. Hlavními důvody jejich zave-
dení bylo:

zjednodušit a zrychlit evidenci občanů přijíždějících do sběrných • 
dvorů, odpadlo tak ruční zapisování, po načtení QR kódu ze zadní 
strany karty je jasně identifikována domácnost,
získat přesnější údaje o odevzdaných odpadech, proto se obsluha • 
sběrných dvorů při příjezdu dotazuje a prověřuje, s jakými druhy 
odpadů občan do sběrného dvora přijíždí,
odklonit z občanského odpadu podnikatelský odpad nebo odpad • 
obyvatel okolních obcí, z toho důvodu požaduje obsluha sběrných 
dvorů předložit i občanský průkaz s uvedením trvalého bydliště ve 
městě,
snížit množství objemného odpadu ukládaného na skládku.• 

Z tabulky, ve které je uvedeno množství objemného odpadu v tunách 
uloženého na skládku po měsících roku 2022, je vidět, že zavedenými 
opatřeními se podařilo snížit množství objemného odpadu. K prvnímu 
výraznému poklesu objemného odpadu došlo v květnu, kdy byly pro-
vedeny úpravy v evidování objemného odpadu (z objemného odpa-
du byly vyčleněny např. hřbitovní odpady, uliční smetky, odpad z od-
padkových košů). Další pokles následoval od července, kdy začalo být 
při vstupu požadováno předložení občanského průkazu. Listopadové 
číslo je vyšší, jde o objemný odpad z podzimních svozů ze stanovišť 
velkoobjemových kontejnerů ve městě.

Ve srovnání s rokem 2021 bylo na skládku uloženo o 1 565 t objem-
ného odpadu méně. Znamená to, že v roce 2022 bylo vyproduková-
no 73 kg objemného odpadu na obyvatele. Pro srovnání – v před-
chozím roce 2021 to bylo 139 kg. Množství objemného odpadu se již 
začíná přibližovat i v našem městě celorepublikovému průměru.

Získané údaje jsou pravidelně analyzovány a jsou vyhledávány do-
mácnosti s vyššími počty návštěv ve sběrných dvorech, a ty jsou pak 
dotazovány na důvod častých návštěv. Četnost vstupů ani množství 
odpadů nejsou zatím limitovány. Obyvatelé města mohou zdarma do 
sběrných dvorů odložit komunální odpad z jejich domácnosti nebo 
nemovitosti – to mají zaplaceno v rámci poplatku za komunální od-
pad. Ale ten, kdo odkládá mnohonásobně více odpadů, než je pro 
domácnost běžné, nebo protizákonně zneužívá systém města, může 
ztratit právo na odložení odpadu ve sběrném dvoře a může dojít k za-
blokování odpadové karty. V některých případech je zjištěno, že za 
početnými návštěvami sběrných dvorů se skrývá pravidelná likvida-
ce odpadu z podnikatelské činnosti. Podnikající osoby mohou sběrné 
dvory využívat, ale všechny dovezené odpady se musí zvážit a zaplatit 
dle ceníku a nikoliv uložit zdarma předložením odpadové karty. Ta se 
vztahuje jen na odpad vzniklý v domácnosti nebo na zahradě.
Děkujeme všem, kteří dodržují nastavená pravidla pro užívání sběr-
ných dvorů města. Zodpovědným přístupem všech se množství ob-
jemného odpadu daří snižovat. 

Předcházení vzniku a recyklace malých odpadních baterií 
(akumulátorů)

Povětšině nakupujeme alkalické jednorázové baterie. Do zařízení slo-
žitějších nebo do náročného prostředí pak často lithiové (i vestavěné). 
Jak ukazují průzkumy, bohužel stále častěji využíváme jednorázové 
baterie, zejména tzv. tužkové a mikrotužkové. Mnohdy je navíc ne-
předáváme odděleně k recyklaci, ale jsou buď odhozeny se směsným 
zbytkovým odpadem (SKO) do popelnic nebo i ponechány v dotče-
ném zařízení při jeho celkové likvidaci (tam pak mohou způsobit vážný 
problém – požár či explozi na recyklační lince).
Přitom nejlepším řešením je odpadní baterie zbytečně neprodukovat. 
Lze zakoupit dobíjecí varianty (tj. „akumulátory“), které zpravidla do 
mírného poklesu kapacity vydrží nejméně 200 nabíjecích cyklů. Se slo-
žením Li-Ion i podstatně více. I pak jsou ale zpravidla dále použitelné.
Při nákupu akumulátorů je třeba věnovat pozornost zejména je-
jich kapacitě (objemu). Čím více miliampérhodin, tím déle výro-
bek vydrží na jedno nabití. Optimální je nejméně 1 500 mAh u kla-
sických tužkových baterií (typ AA) a 600 mAh u mikrotužkových 
(typ AAA).
Současně platí, že při nabíjení čehokoli je třeba mít tento proces po 
celou dobu nabíjení bez přestání pod kontrolou a nabíjení provádět 
na nehořlavé nebo alespoň málo hořlavé podložce v dostatečné vzdá-
lenosti od dalších dobře hořlavých materiálů. Byť jde jen o excesy, 
může výjimečně dojít k zahoření či výbuchu akumulátoru.
Existují zařízení, ze kterých nelze amatérsky baterii/akumulátor vy-
jmout. Je tedy třeba po skončení životnosti předat celé zařízení od-
borné firmě k opravě či výměně aku (například u některých mobilních 
telefonů). Pokud jde již o snahu zbavit se odpadu, je třeba ho ode-
vzdat k recyklaci na místo zpětného odběru použitých elektrozařízení 
(např. většina obecních sběrných dvorů, prodejci elektrozařízení).
Stejně jako u většiny ostatních druhů odpadů dlouhodobě udržitelná 
cesta spočívá zejména ve snižování jejich produkce. Pokud již vznik-
nout musely, je nezbytné odevzdat je k recyklaci na příslušné místo 
zpětného odběru. V Havlíčkově Brodě lze též využít červené kontejne-
ry s nápisem „elektrozařízení“, které mají i vedlejší otvor pro vhození 
malých baterií.
 Připravil odbor ŽP

Měsíc 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Množství obj. 
odpadu v t

231 183 261 232 96 151 27 30 88 69 174 119
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Od každého trochu

Předvánoční benefice pěveckého sboru Oříšek
Populární pěvecký sbor Oříšek ze ZŠ V Sadech absolvoval tradiční pás-
mo předvánočních koncertů, z nichž hned dva měly charitativní účel 
a prostřednictvím výtěžku z dobrovolného vstupného dokázaly zahřát 
srdce jiným lidem.
Celé turné zahájil soubor pod vedením Honzy Kletečky již 10. prosince 
v kostele Nanebevzetí Panny Marie. Akce uskutečněná ve spolupráci 
s Oblastní charitou Havlíčkův Brod přispěla na pomoc malé Leničce, 
jež se bohužel nachází ve velmi složité zdravotní a sociální situaci. Kro-
mě výtěžku ze vstupného předala naše škola prostřednictvím ředitel-
ky Mileny Honsové zástupcům výše zmíněné organizace také šek ve 
výši 12 128 Kč coby příspěvek od zaměstnanců.
V pátek 16. 12. následoval další koncert, který se přesunul do vyhřá-
tého sálu Staré radnice, a nabídl divákům úžasné devadesátiminutové 
pásmo nejen vánočních písní v podání současných i bývalých členů 
oříškovského souboru. Dobrovolné vstupné putovalo tentokrát ve 
prospěch dětského oddělení Nemocnice Havlíčkův Brod a paní pri-
mářka Chvílová Weberová vděčně převzala další šek ze Sadů ve výši 
12 327 Kč.
Oříšek v předvánočním čase udělal radost také zaměstnancům míst-
ních tiskáren či seniorům z domova důchodců.
V neposlední řadě potěšil i rodiče, známé či blízké závěrečným koncer-
tem, který se uskutečnil v prostorách klášterního kostela svaté Rodiny. 
Zde se již představily všechny sekce souboru včetně našich nejmen-
ších členů z prvních tříd.
 Vedení ZŠ V Sadech

Advent v Mateřské škole Korálky – odloučené pracoviště MŠ Žižkov

Vánoční nadílka
V adventním období se i letos konala v Mateřské škole Žižkov řada akcí 
a aktivit. Již první adventní týden děti s pomocí paní učitelek vyzdobily 
třídy a vyrobily přáníčka pro své blízké. S výzdobou v letošním roce vý-
znamně pomohli také dva tatínci, kterým se podařilo zajistit vánoční 
stromečky, za což jim velmi děkujeme. Děti si pak stromečky ozdobily 
nejen v jednotlivých třídách, ale připravily i krásný vánoční strom pro 
ptáčky na zahradě školky. Nejkrásnější chvíle jsme prožili v období tě-
šení se na nadílku, vánočních koled, vůní a tajných přání. „Nadílka byla 
letos opět bohatá. Děkujeme tímto rodičům, kteří přispěli na nákup 
vánočních dárků formou sponzorských příspěvků a udělali tak dětem 
Vánoce bohatší a veselejší,“ říká vedoucí učitelka Soňa Švejdová.

Vánoční zpívání v Domově seniorů Reynkova
Ani letos děti z MŠ Žižkov nevynechaly již tradiční akci, při které chodí 
zpívat koledy babičkám a dědečkům do Domova seniorů Reynkova. 
Hned při prvních vánočních tónech se všem přítomným rozzářily oči 
a přidal se úsměv na tváři. Radost byla vidět i při osobním předávání 
drobných vlastnoručně vyrobených dárečků seniorům. 

Vánoční jarmark 
Poslední akcí, kterou naše školka žije celý advent, je příprava Vánoč-
ního jarmarku.
Děti společně s paními učitelkami vyrábějí vánoční dárečky a dekora-
ce, které pak nabízíme rodičům nebo prarodičům na našem tradičním 
vánočním jarmarku. V letošním roce se do přípravy výrobků zapojily 
nejen paní učitelky a paní uklízečky, ale i několik dobrovolníků z řad 
rodičů. Návštěvníci mohli také ochutnat výbornou vánočku, kterou 
nám upekly paní kuchařky. „Opravdu si velmi vážím toho, jaký máme 
ve školce nadšený kolektiv zaměstnanců a velmi děkuji i za ochotu 
a pomoc rodičům, kteří si v tomto hektickém předvánočním čase našli 
chvilku a do přípravy jarmarku se zapojili,“ říká vedoucí učitelka Soňa 
Švejdová. 
 Zdeňka Nevoralová
 MŠ Korálky Havlíčkův Brod, odloučené pracoviště MŠ Žižkov

Tradiční novoroční vycházka havlíčkobrodských turistů
Krásný den s datem 1. ledna připomínal spíše začátek jara. Na start 
39. ročníku sestupu do údolí Doubravy do Bílku přijelo z různých míst 
Vysočiny 96 turistů. Po přivítání všech účastníků včetně zakladatele 
pochodu Jaroslava Jonáka se uskutečnila sbírka Novoroční čtyřlístek 
na budování nových stezek pro vozíčkáře. Letos se konal jubilejní dva-
cátý ročník této sbírky, ke které se brodští turisté připojili už 12krát 
a na účet odeslali bezmála 53 000 Kč. Pak už se ti odvážnější vydali 
po červené značce přes Mikšovu jámu a Sokolohrady k Točitému víru 
a ostatní po zelené turistické značce okolo Vrbkovy chaty a přes Točitý 
vír k cíli pochodu do Chotěboře. Celkem jsme ušli asi 8 km. Byl to nád-
herný den plný dojmů z krásné přírody a pocitu sounáležitosti. Již nyní 
se těšíme na příští jubilejní 40. ročník. 
 Jiří Moliš
 KČT, odbor Havlíčkův Brod



9ÚNOR 2023

Sport

Házenkářky v zimní přípravě
O prvním lednovém víkendu absolvovaly mladší a starší dorostenky kondiční 
přípravu na jarní sezónu. V rámci soustředění v Humpolci házenkářky absolvo-
valy tréninky rychlostní vytrvalosti, silové, odrazové síly, obratnosti a vytrvalosti. 
V průběhu celého ledna pak oba celky čekala herní příprava a na konci měsíce tur-
naj na domácí půdě. Oba týmy jsou po podzimní části na čtvrtém a třetím místě. 
Cílem pro jarní sezónu je se poprat o nejvyšší příčky tabulek obou celků. 

FIT STUDIO 21 ladí formu před startem sezóny
Závodní týmy aerobiku i zumby z FIT STUDIA 21 se připravují na začátek nové 
sezony, která bude letos obzvláště nabitá. „V letošním roce bude náš klub po-
řádat závody v gymnastickém aerobiku pod hlavičkou Mistry s Mistry ve Světlé 
nad Sázavou. Ty se budou konat na začátku dubna a budeme velmi rádi, když nás 
přijedou podpořit fanoušci,“ říká Marek Šotola.  
Ve FIT STUDIU 21 se s novým rokem také naplno rozjely všechny lekce, které je-
dou dle stálého rozpisu. „Naši klienti se mohou v tomto roce také těšit na několik 
sportovních akcí, které si pro Vás tým lektorů aktuálně připravuje,“ doplňuje Šoto-
la.  Od února startuje druhé pololetí a všechny dětské pohybové kurzy hlásí stále 
volná místa. „Neváhejte dorazit a vyzkoušet si jakoukoli hodinu z naší nabídky, 
kterou naleznete na našich webových stránkách www.fitstudio21.cz, Facebooku 
nebo Instagramu,“ uzavírá Marek Šotola.

Žákovské týmy FC Slovan na Slovensku
Ještě v předvánočním čase se žákovské týmy FC Slovan Havlíčkův Brod vydaly do 
500 kilometrů vzdáleného partnerského města Spišská Nová Ves, kde se zúčast-
nily dvoudenního mezinárodního halového fotbalového turnaje Frankův memo-
riál. Jeho 27. ročníku se po tříleté covidové pauze zúčastnily kromě pořádajícího 
FK Spišská Nová Ves týmy MŠK Žilina, FC Košice, FK Poprad, ŠSK Bílovec a FC Slo-
van Havlíčkův Brod. 
Brodské celky si v těžké konkurenci vedly skvěle a v obou kategoriích se dostaly 
do bojů o medaile. Starší žáci vedeni trenéry Topolovským a Dohnalem podlehli 
v boji o bronz Bílovci a zbyla na ně nepopulární bramborová medaile. Mladší byli 
v souboji o pohár pro vítěze poraženi aktuálně nejsilnějším slovenským žákov-
ským klubem MŠK Žilina, ale stříbrné medaile byly sladkou odměnou za bojovný 
výkon, kterým se po oba dny turnaje prezentovali svěřenci trenéra Pecha. 
Svým fotbalovým umem a vzorným vystupováním zanechali mladí hráči Slovanu 
na turnaji skvělý dojem a vzorně tak reprezentovali svůj klub i město.

Nabitý přelom roku pro stolní tenisty
Stolní tenisté HB Ostrov Havlíčkův Brod si ani na přelomu roku příliš neodpočinuli. 
Ve druhé polovině prosince 2022 zakončili své působení v pohárových soutěžích. 
V prestižní Lize mistrů se představili v polském Grodzisku Mazowieckém, kde po 
výborném výkonu porazili úřadující polské šampiony 3:2. Ani tento cenný vý-
sledek však na posun z třetí příčky skupiny A do čtvrtfinále Evropského poháru 
nestačil. HB Ostrov totiž s favorizovanou Bogorií doma prohrál 1:3 a kvůli horší 
bilanci ze vzájemných zápasů je tak z dalších bojů v evropských pohárech v sezoně 
2022/2023 vyřazen.
Závěrečnou akcí roku byl finálový turnaj Českého poháru družstev, který hostila 
sportovní hala v Kutné Hoře. Stolní tenisté HB Ostrov v něm jako obhájci prvenství 
z předchozího roku nejprve v semifinále zdolali SKST Liberec 5:4. V očekávaném 
finále havlíčkobrodský A tým nestačil na tradičního rivala – s pražským El Niněm 
prohrál 2:5 a musel se spokojit s druhým místem. V Kutné Hoře startoval i B tým 
HB Ostrov. Kolektiv tvořený hráči v juniorském věku v semifinále prohrál s pozděj-
ším vítězem SF SKK El Niňo Praha 1:5. V boji o třetí místo v turnaji pak havlíčko-
brodští mladíci podlehli Liberci 2:5.
Úvod roku 2023 přinesl stolním tenistům HB Ostrov Havlíčkův Brod dvě extra-
ligová vítězství. Na obě svěřenci hrajícího trenéra Dmitrije Prokopcova dosáhli 
v domácí Birell Aréně. Úřadující čeští šampióni nejprve porazili celek KT Praha 
hladce 3:0. Na hladkou výhru nad finalisty loňského ročníku Extraligy pak navázali 
v utkání se Sokolem PP Hradec Králové, který porazili rovněž hladce 3:0.

Futsalisté slaví záchranu ve druhé lize 
Dobrou zprávou pro příznivce brodského futsalu i pro samotné hráče je, že se po-
dařilo druholigovou příslušnost zajistit i v nadcházející sezóně a tedy pokračovat 
v rozdělané práci. Broďáci si v kvalitní soutěži vedli poměrně slušně a ve většině 
utkání se o výsledku rozhodovalo až v závěrečných minutách, kde se často v jejich 
neprospěch projevila pozice nováčka. Brodští futsalisté si ověřili, že v soutěži mo-
hou hrát důstojnou roli. Na druhou stranu také zjistili, že je potřeba přidat ve všech 
směrech. Na důrazný trénink se plánují zaměřit v nadcházející soutěžní přestávce.

Bruslaři vstoupili do nového roku na sedmé příčce
Havlíčkobrodští hokejisté vstoupili do nového kalendářního roku vítězně, když 
4. ledna na domácím ledě porazili Baník Hodonín 4:2. Navázali tak na prosincovou 
výhru 7:3 nad Kopřivnicí. V dalších lednových zápasech se už ale Bruslařům nedaři-
lo. Z Opavy přivezli prohru 2:5 a těsně prohráli na ledě regionálního rivala ve Žďáře 
nad Sázavou (5:6). Po šestadvaceti odehraných zápasech byl BK Havlíčkův Brod 
s pětatřiceti body na sedmé příčce druholigové tabulky skupiny Východ.

Zápasníci bilancují rok 2022
Rok 2022 byl pro oddíl zápasu TJ Jiskra po covidové pauze opět úspěšný. Aktuálně 
má oddíl okolo 125 aktivních členů o které se starají trenéři Zdeněk Švec, Tomáš 
Šimek, Radek Satrapa, Jiří Zachariáš, Pavel Domkář, Jan Janda a Zdenek Kocman.
Oddíl má zastoupení ve všech věkových reprezentacích České republiky – U17, U20, 
U23 i v mužích. Chlapci se účastní mnoha domácích i zahraničních turnajů. Jiskře se 
letos nepodařilo obhájit patnáctý ligový titul Mistr České republiky mužů.
V červenci a srpnu oddíl pořádal příměstský tábor pro členy zápasu i pro veřejnost. 
Na konci srpna bylo uspořádáno oddílové soustředění na Kadlečáku u Světlé nad 
Sázavou, kterého se zúčastnilo na 45 chlapců.
V tomto roce ukončil po 19 letech reprezentační činnost Petr Novák, který od roku 
2003 úspěšně reprezentoval nejen Českou republiku, ale i reprezentoval oddíl 
a město Havlíčkův Brod.
V soutěži jednotlivců na Mistrovství České republiky brodští zápasníci vybojovali: 
13× titul Mistr České republiky, 12 stříbrných a 11 bronzových medailí.
V soutěži MČR družstev mužů skončili na třetím místě. 
 
 Stránku připravil Ondřej Rázl
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MUDr. Pavel Antonín

Každoročně se na porodních sálech havlíčkobrodské nemocnice naro-
dí okolo 1400 dětí. Neuvěřitelné výkony doktorů, zdravotních sester 
a porodních asistentek by nebyly úplné bez jejich primáře Pavla An-
tonína, za jehož dlouholeté působení se havlíčkobrodská porodnice 
stala špičkovým pracovištěm svého druhu.

Pavel Antonín se narodil v červnu roku 1962. V současné době zastá-
vá funkci primáře gynekologicko-porodnického oddělení v Nemocnici 
v Havlíčkově Brodě. V jeho cestě stát se lékařem ho od malička moti-
vovala jeho babička, která byla zubařka. Už na střední škole byl zdatný 
v matematice, fyzice a v jiných přírodních vědách, což mu usnadnilo 
nelehká studia. Na počátku osmdesátých let nastoupil na lékařskou 
fakultu Masarykovy univerzity v Brně, kterou v roce 1987 dokončil 
a získal doktorský titul. Během studia medicíny se rozhodl věnovat 
gynekologii a zejména porodnictví. „Ten obor je čistý a optimistický,“ 
líčí Pavel Antonín. Na počátku devadesátých let se čerstvě vystudova-
nému medikovi podařilo získat místo na prestižní stáži ve švýcarském 
Bernu, kde se naučil lékařské praktiky, které u nás tehdy nebyly do-
stupné. Po studiu nastoupil do nemocnice ve Znojmě, kde působil do 
roku 2001. Od roku 2001 pracoval v nemocnici Pelhřimově a v roce 
2004 se Pavel Antonín přesunul do havlíčkobrodské nemocnice, ve 
které dodnes vykonává funkci primáře. V roce 2008 vstoupil do Kraj-

ského zastupitelstva Kraje Vysočina a o dva roky později, v roce 2010, 
se stal poslancem Parlamentu České republiky. Tuto funkci zastával 
dvě volební období. O této době mluví Pavel Antonín jako o časově 
velmi náročné. „Bylo složité skloubit obě funkce dohromady a byla ho-
nička jezdit stále mezi Prahou a Brodem,“ přiznává. Roku 2017 odešel 
z politického dění a nadále se věnoval pouze lékařství. Mimo nemoc-
nici je Pavel Antonín zdatný lyžař, fanoušek jemných filharmonických 
skladeb, ale i tvrdé rockové muziky. Prozradil, že je hrdý na své morav-
ské kořeny a nikdy nepohrdne dobrým vínem. 
Pavel Antoním působí v brodské nemocnici už skoro 20 let. Díky výbor-
nému kolektivu z řad lékařů, zdravotních sester a porodních asisten-
tek patří jeho oddělení k jednomu z nejúspěšnějších a nejkvalitnějších 
svého typu v republice, jeho služby vyhledávají maminky nejen z Hav-
líčkova Brodu, ale i ze širokého okolí. Z 1 400 maminek, které průměr-
ně ročně porodí v havlíčkobrodské nemocnici, jich zhruba 800 přijíždí 
z jiných okresů, např. ze Žďáru nad Sázavou Chrudimi, Pelhřimova, Jih-
lavy, Kutné Hory či Benešova. „Snažíme se pacientkám vyjít vstříc, jak 
nejvíce to jde. Ale vždy tak, aby to bylo pro rodičku i miminko bezpeč-
né,“ popisuje Pavel Antonín a dodává, že si pochvalu zaslouží celá par-
ta zaměstnanců na oddělení, která vytváří přátelskou atmosféru. „Už 
v těhotenství se snažíme o nastávající maminky pečovat, mohou u nás 
navštěvovat těhotenské cvičení,“ přibližuje Pavel Antonín. Přítomnost 
tatínka u porodu stejně jako návštěvy novopečených maminek kdyko-
li po celý den jsou samozřejmostí. Rodičky mohou při porodu použít 
i techniku, která usnadňuje porod i poporodní stav. „Nabízíme např. 
aromaterapii, porod s napařováním, úlevové polohy, hydroterapii, po-
rod do vody atd., a to vše v prostředí útulných rodinných pokojů.
Zaměstnanci se účastní i častých školení, kde se zaměřují na zvládnutí 
jakékoli nečekané situace.
„Myslím, že jsme tady za posledních 20 let odvedli velký kus práce 
a zájem maminek rodit právě v havlíčkobrodské nemocnici je toho dů-
kazem,“ říká s úsměvem na tváři pan primář.

Každý den se v havlíčkobrodské nemocnici narodí průměrně čtyři mi-
minka, porody zpravidla probíhají bez větších komplikací. Pan Antonín 
se neúčastní každého porodu v nemocnici, ale pravidelně se v nemoc-
ničních pokojích setkává se spokojenými  maminkami, kterým posky-
tuje fyzickou i duševní pomoc. Jako primář má zodpovědnost za chod 
celého oddělení, které je podle jeho slov připravené na cokoli. „Naši 
lékaři a pacientky excelentně odoperují, ale hlavní dojem z péče je pak 
na sestrách, které dělají ten výborný dojem z hospitalizace, kdyby nás 
tam bylo pár, tak by to nešlo,“ vysvětluje Antonín. 
I přesto, že se Pavel Antonín tomuto náročnému, leč potřebnému po-
volání, věnuje už přes 30 let, stále chodí do nemocnice s nadšením 
a snaží se dávat své práci maximum. I po tak dlouhé době bere každé 
narození jako zázrak. Věří, že když je člověk spokojený ve své práci, od-
ráží se to na kvalitě celého jeho života. „Budu lidem pomáhat dokud 
mi to zdraví dovolí“, říká s pokorou lékař a budoucím maminky na zá-
věr vzkazuje: „věřte svým porodníkům a porodním asistentkám, chtějí 
pro vás vždy jen to nejlepší, a věřím, že to tak je a bude vždy...“

 Vít Halama
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Slovo zastupitele
Tak nám začal nový rok. Co nás v něm 
čeká dobrého a co špatného? Dobré 
bude pro občany Havlíčkova Brodu 
určitě dokončení jihovýchodní části 
obchvatu města, kdy se konečně do-
stanou kamiony z Masarykovy ulice 
a celkově se zklidní doprava v centru 
města. Je na škodu, že se v minulém 
zastupitelstvu nepodařilo prosadit 
variantu připravované jihozápadní 
části obchvatu města kolem Šmolov 
dle návrhu ŘSD, aby byla v nějaké 
dohledné době odkloněna doprava 
nákladních aut i z Humpolecké ulice. 
Myslím, že tím úvahy o této části ob-
chvatu nadlouho skončily, o realizaci 
varianty č. 4 ani nemluvě. Bude po-
kračovat stavba hospice, což bude 
nejen ve městě, okresu, ale i v kraji 
velmi důležitá součást sociální a pa-
liativní péče pro občany. 
Naopak co špatného pro většinu ob-
čanů tento rok přinese ? Je jasné, že 

se neskutečně prodraží jejich žití. Je 
dost laciné se vymlouvat na pande-
mii, válku na Ukrajině, i když částeč-
ně to lze brát v úvahu. Bohužel vláda 
zaspala s řešením energetické krize, 
máme tu obrovský nástup inflace, 
a tím zdražení prakticky všeho, co 
občané k životu potřebují. Brod-
ským občanům se nejvíce zdraží 
teplo, voda, nájmy, odpady a když 
se k tomu připočítají ceny energií, 
potravin, pohonných hmot a dal-
ších komodit na nich závislých, lze 
odhadovat, že polovina z nich bude 
žít z měsíce na měsíc a třetina ještě 
hůře. Na co však vláda opět nezapo-
mněla, zvýšit platy sobě, poslancům, 
senátorům a soudcům. 
Tak spoluobčané hodně zdraví a ať 
se z toho všeho v tom roce 2023 
ne...zblázníme. 
 Milan Plodík,
 zastupitel města za KSČM

V zimním období nepodceňujte zabezpečení  
svých rekreačních objektů

Policisté z Krajského ředitelství policie kraje Vysočina se v zimním ob-
dobí zaměřují na častější kontroly chatových oblastí. Neustálým pro-
blémem je vloupání do rekreačních objektů, zejména v zimním obdo-
bí, kdy tyto prostory nejsou tolik obývané. Pachatelé této majetkové 
trestné činnosti vnikají do chatových prostor za použití násilí, anebo 
jim jejich úsilí usnadní sami obyvatelé objektu.
Pachatelé se do rekreačních objektů vloupávají především přes okna 
a dveře, a to za užití násilí. K překonání překážky používají jakýkoliv 
předmět, který mají zrovna při ruce. Proto není dobré u objektů ne-
chávat žebříky, sekery, krompáče, kladiva a jakékoliv jiné náčiní, které 
by mohli použít jako pomůcku k vniknutí do objektu. Nejčastěji pa-
chatelé z rekreačních chat a chalup kradou zahradní techniku, sekač-
ky, motorové pily, elektroniku, kuchyňské nádobí, rybářské potřeby, 
starožitnosti, oblečení, potraviny nebo alkoholické nápoje. Mohou ale 
odcizit prakticky cokoliv, co jde nějakým způsobem zpeněžit.
Objasňování této trestné činnosti je velice obtížné. Pachatelé využívají 
skutečnosti, že se v chatových oblastech pohybuje malé množství lidí, 
a to zejména v zimních měsících. Je zde malá pravděpodobnost, že by 
byli pachatelé přistiženi svědky nebo že by je při krádeži někdo slyšel. 

Pachatelům také nahrává jistota snadného výdělku, neboť v prosto-
rách těchto objektů má téměř každý majitel uložené věci, které se dají 
snadno zpeněžit nebo zkonzumovat. Jedná se především o alkohol, 
nářadí, starožitnosti a potraviny. Dopadení pachatelů také znesnad-
ňuje skutečnost, že mnoho poškozených zjistí, vzhledem k méně časté 
návštěvnosti těchto prostor, že se jim pachatel vloupal do chaty až po 
delší době.
Policisté doporučují objekt zabezpečit elektronickým zabezpečením 
a mechanickými zábrannými prostředky jako jsou například bez-
pečnostní zámkový systém, mříže, uzamykatelné okenice. V zimních 
měsících je vhodné rekreační objekt nepravidelně navštěvovat. Stačí 
uklidit sníh, který v pachateli vzbudí dojem, že se někdo v objektu 
nachází.
 Martin Hron
 oddělení tisku a prevence

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 ÚNOR 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.

9. 2. Výbor pro životní prostředí 16.00 hod. MěÚ V Rámech
15. 2. Sociální výbor 15.00 hod. MěÚ V Rámech
15. 2. Výbor pro územní plán a rozvoj města 15.30 hod. MěÚ Havlíčkovo nám.
16. 2. Výbor pro cestovní ruch, média a kulturu 15.00 hod. KKV, Žižkova 4344

2. 3. Výbor pro školství a volnočasové aktivity 15.00 hod. MěÚ Havlíčkovo nám.
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Ceny města

Nejlepší žáci základních škol za školní rok 2021/2022 si převzali cenu města
V sále Staré radnice předali zástupci města Havlíčkův Brod těsně před 
Vánoci, 19. prosince, Ceny města nejlepším žákům základních škol za 
uplynulý školní rok. 
Město již počtrnácté ocenilo tři žáky z každé havlíčkobrodské základní 
školy včetně žáků Základní a Praktické školy U Trojice a odpovídajících 
ročníků víceletého gymnázia. Adepty nominovali ředitelé škol a cena 

je odměnou nejenom za jejich studijní výsledky, ale také všestran-
nost, pracovitost a píli. Při předávání cen obdrželo 21 žáků poukázku 
na peněžní odměnu. V případě 1. místa 5 tis. Kč, za druhé místo získali 
3 tis. Kč a za třetí místo 2 tis. Kč. 
Předvánoční slavnostní podvečer doplnila sportovní a kulturní vystou-
pení v podání několika oceněných žáků. 

Jiří Čejka
1. místo
Jirka je žákem Základní a Praktické školy U Trojice pět let. 
Vzhledem ke svému hendikepu udělal obrovské pokroky 
jak v oblasti výukové, tak v osobním rozvoji. Ve třídě po-
máhá svým spolužákům zapojovat se do hry i společných 
činností, o přestávkách baví spolužáky hraním pohádek. 
Jirka má výborný hudební sluch a krásně zpívá. Zúčastnil 
se dokonce okresní pěvecké soutěže. Je velmi oblíbený 
pro svoji milou a přátelskou povahu.

Základní škola a Praktická škola, U Trojice 

Jakub Šullík
2. místo

Jakub Pavel Elischer
3. místo

Filip Přemysl Denemark
1. místo
Filip je svědomitý, cílevědomý, bystrý a všestranně nada-
ný žák. Na cenu města byl navržen za vynikající studijní 
výsledky a úspěšnou reprezentaci školy v mnoha vědo-
mostních a sportovních soutěžích. K jeho největším zá-
libám patří zoologie, svoje znalosti uplatňuje v přírodo-
vědných soutěžích. Svůj talent rozvíjí i v jiných oblastech. 
Kromě jiného hraje tenis, je filatelista a chovatel osmáků. 
Filip do každé činnosti vkládá nejen srdce, ale i rozum, 
energii a vytrvalost. 

ZŠ Konečná

Magdaléna Hochmanová
2. místo

Karolína Žáková
3. místo
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Ceny města

Denisa Chladová
1. místo
Denisa je žákyní s těžkým sluchovým hendikepem, na-
slouchátka jsou pro ni nezbytností. I přesto díky své píli 
a nesmírnému úsilí studuje s výborným prospěchem. Na 
prvním stupni se věnovala baletu, výtvarnému oboru 
a klavíru. Je natolik samostatná, že by nezasvěcený člověk 
jen těžko poznal, že trpí sluchovým hendikepem. Denisa 
je klidná a laskavá, třídní kolektiv ji vnímá jako spolehli-
vou, nekonfliktní a oblíbenou spolužačku.

ZŠ Nuselská

Karolína Chadimová
2. místo

Kristýna Bláhová
3. místo

Jesicca Adamcová
1. místo
Jessica Adamcová celých devět let studovala s výbor-
ným prospěchem. Vzorně reprezentovala školu v olym-
piádách, např. v anglickém či českém jazyce, přírodopisu 
a chemii. S velmi dobrým výsledkem se zúčastnila i reci-
tační soutěže. Navštěvovala též kroužek první pomoci. Už 
od svých pěti let se věnuje tenisu, ve kterém dosáhla ne-
malých úspěchů. Denisa je vstřícná a kamarádská a vždy 
je připravena pomoci všem, kteří to potřebují.

ZŠ Štáflova

Tereza Vodičková
2. místo

Petr Žák
3. místo

Filip Kubeš
1. místo
Filip dosahoval po celou dobu školní docházky skvělých 
studijních výsledků a pracoval velmi cílevědomě. Často 
se zapojoval do různých vědomostních soutěží a olym- 
piád, např. z dějepisu, zeměpisu, německého či anglické-
ho jazyka. V minulém školním roce se stal celkovým vítě-
zem motivačního programu, kterého se účastnili všichni 
žáci devátých tříd. Filip je milý, tichý a skromný chlapec, 
který nikdy neváhá pomoci ostatním. 

ZŠ V Sadech

Tomáš Zvolánek
2. místo

Rudolf Juhaňák
3. místo

Julie Vencová
1. místo
Přátelská, aktivní, pracovitá… těmito slovy by se dala cha-
rakterizovat tato pečlivá a cílevědomá dívka. V průběhu 
celé školní docházky dosahovala vynikajících výsledků. 
Účastnila se mnoha vědomostních olympiád, v soutěži 
Poznej Vysočinu se probojovala mezi nejlepší. Kromě pří-
rodních věd se zajímá o historii a dějepis. Julie je spoleh-
livá a má organizační schopnosti. Její všestranné nadání 
se projevuje i v oblasti sportu a umění.

ZŠ a MŠ Wolkerova

Vendula Kotlasová
2. místo

Adéla Němcová
3. místo

Šimon Mach
1. místo
Šimon je studentem osmiletého gymnázia a po celou 
dobu studia dosahuje vynikajícího prospěchu. Zajímá 
se o přírodní vědy, pravidelně se zapojuje do olympiád 
a soutěží z chemie, fyziky, matematiky a logiky. Mezi jeho 
největší úspěchy ve školním roce 2021/22 patří 1. místo 
v krajském kole chemické olympiády a 3. místo v celo-
státní soutěži Přírodovědný klokan. Se svými spolužáky se 
také dokázal probojovat do mezinárodního kola týmové 
soutěže NÁBOJ JUNIOR.

Gymnázium Havlíčkův Brod

Johanka Juklová
2. místo

Adam Beňus
3. místo
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Od každého trochu

Kraj Vysočina nabízí od nového roku výhodné 
24hodinové jízdenky také studentům, dětem 
a mládeži. Prozatím mohly benefity celoden-
ního jízdného v tarifu Veřejné dopravy Vyso-
činy využívat pouze rodiny s maximálně třemi 
dětmi. Zakoupení s platností 24 hodin se nyní 
vyplatí i v případech, kdy se cestující rozhodne 
využít veřejnou dopravu dva dny po sobě. 
Obliba tohoto jízdného stoupá u delších pra-
videlných cest autobusem např. mezi Jihlavou 
a Brnem. V těchto případech se vyplatí nejen 
rodinná jízdenka za 300 Kč, ale i 24hodinová 
základní jízdenka pro dospělého, která přijde 
na 150 Kč. Nově teď budou moci využívat jízd-
né například studenti při cestování na vysoké 
školy. Ti tuto jízdenku pořídí pouze za 75 Kč, 

stejně jako děti a mládež. Zavazadlo bude 
v rámci této jízdenky přepraveno zdarma. Za-
koupená jízdenka platí na linkách objednaných 
Krajem Vysočina po dobu 24 hodin od zakou-
pení. V době její platnosti je možné absolvovat 
libovolný počet jízd v obou směrech.

Základní obslužnost
Kraj schválil rozsah základní dopravní obsluž-
nosti na rok 2023. Dopravcům, které si objed-
nává, hradí provozní ztráty. Na linkovou auto-
busovou dopravu kraj v rozpočtu na rok 2023 
vyhradil 804 mil. Kč. Tyto autobusy najezdí 
celkem 21,85 mil. km. Na regionální vlakové 
spoje dá kraj 495 mil. Kč, přičemž po železnici 
dopravci ujedou 4,55 mil. vlakokilometrů. 

Více informací:
https://www.kr-vysocina.cz/tarifni-kalkulator/ms-122447/p1=122447 
https://tim.abirun.eu/KrajVysocina/TarifniPocitadlo/Mapa 
 Zdroj: Noviny Kraje Vysočina

Kraj Vysočina rozšiřuje výhodné jízdné

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.)

Výběrové řízení na obsazení místa  
strážníka určeného k řízení  
Městské policie Havlíčkův Brod

Město Havlíčkův Brod vyhlašuje výběrové řízení 
na obsazení místa strážníka určeného k řízení městské 
policie. Pracovní poměr bude uzavřen na dobu neurčitou. 
Přihláška uchazeče musí obsahovat tyto náležitosti:
a) jméno, příjmení a titul uchazeče, 
b) datum a místo narození uchazeče, 
c) místo trvalého pobytu uchazeče, 
d) číslo občanského průkazu 
e) datum a podpis uchazeče.
K přihlášce se připojí tyto doklady:
a) profesní životopis, ve kterém se uvedou údaje o do-

savadních zaměstnáních a o odborných znalostech 
a dovednostech

b) výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce
c) ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdě-

lání a ověřená kopie osvědčení o odborné způsobilosti 
strážníka.

Požadavky na uchazeče:
Uchazeč musí být držitelem platného osvědčení •	
o odborné způsobilosti strážníka podle § 4e zákona 
553/1991 Sb.
Vysokoškolské vzdělání a 5 let praxe strážníka, nebo •	
středoškolské vzdělání a 10 let praxe strážníka
Bezúhonnost dle § 4a a spolehlivost podle § 4b zákona •	
553/1991 Sb.
řidičský průkaz skupiny B•	
základní práce s PC, uživatelská znalost programů •	
MS Office

Uchazeči musí podat písemnou přihlášku na podatelnu 
Městského úřadu Havlíčkův Brod, Havlíčkovo náměstí 
57, 580 01 Havlíčkův Brod, nebo elektronickou poštou 
na centrální adresu úřadu posta@muhb.cz, nebo elek-
tronickou poštou se zaručeným elektronickým podpisem 
na adresu epodatelna@muhb.cz, popřípadě do datové 
schránky 5uvbfub, nejpozději do 28. 2. 2023.

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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Městské divadlo a kino Ostrov
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Společenská rubrika, křížovka

Brodská miminka narozená od 15. 12. 2022 do 17. 1. 2023
• 15. 12. Císařová Sofi e • 16. 12. Chadt David • 22. 12. Jouklová Patricie • 24. 12. 
Vondráčková Julie • 28. 12. Němcová Marcela • 30. 12. Ďurďa Matěj • 1. 1. Klepetko-
vá Adéla • 3. 1. Exnarová Antonie • 5. 1. Burdych Antonín Šimon • 9. 1. Piskač Jakub 
• 10. 1. Votava Marcel, Háněl Hynek • 13. 1. Kunc Marti n • 14. 1. Kruntorád David 
• 16. 1. Kutlvašrová Adéla, Lutčyn Dominika • 17. 1. Bitt ermannová Jasmína

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

3. 12. 2022
Drozd Petr, Praha-Stodůlky – Šimáková Kristýna, Praha-Stodůlky
Čumpl Jakub, Šlapanov – Hanzusová Lenka, Dlouhá Ves
16. 12. 2022
Pokorný Stanislav, HB – Reková Kateřina, HB
17. 12. 2022
Horák Milan, HB – Šťastná Jitka, Olomouc
Celkem se konalo 5 svateb.

V tajence je židovské přísloví.

Správné znění tajenky z čísla 1/2023: Sláva je stí nem ctnosti .
Správnou odpověď ze 45 došlých vylosovala místostarostka Marie Rothbauerová.
Výhercem se stává Adam Dolejš.
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 Turisti ckém informačním centru, 
Havlíčkovo nám. 57 v pracovních dnech v 9–17 hodin. 

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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Program přírodovědného centra
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Informujeme



Informujeme
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Kontakt pro více informací:   Místní akční skupina Královská stezka   kancelar@kralovska-stezka.cz; 739 239 366 
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Inzerce

Žáci dělali radost druhým, plnili přání ze stromečku
Dne 9. 12. 2022 se sedmý, osmý a devátý ročník tříd ZIII a ZIV zúčastnil projekto-
vého vyučování s názvem „Ježíškův pomocník“, které bylo inspirováno blížícími se 
vánočními svátky. Projekt byl koncipován tak, aby u dětí  podpořil myšlenku, že 
pomáhat druhým by měl každý, kdo jen trošku může. 
Žáci byli rozděleni do tří skupin, přičemž každá skupina měla za úkol si vybrat vlast-
ní karti čku ze Stromu splněných přání a dostala svůj vlastní pracovní list, který byl 
zaměřený na testování fi nanční gramotnosti . Pracovní list měl dětem pomoci uvě-
domit si, jaká je skutečná hodnota peněz a jak s nimi správně nakládat.
Skupinky samostatně vybíraly, co a kde nakoupí, v obchodě s prodavači také ko-
munikovaly bez pomoci pedagogů. Každý úspěšně nakoupil dárek, napsal přáníč-
ko, dárek zabalil a vyplnil pracovní list. Vybrané dárky byly moc hezké a splňovaly 
veškeré stanovené požadavky. Následně žáci s pedagogy šli dárky odevzdat do 
informačního centra v budově Městského úřadu HB.
Žáci i učitelé si z celého projektového dne odnášeli poziti vní a hřejivé pocity, jelikož 
měli možnost pomoci splnit přání lidem, kteří trochu té dobročinnosti  potřebují.
 Kamila Novotná, Jana Němcová
 Základní a Prakti cká škola U Trojice

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 
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 hodina 
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 Bohoslužby: Ne 10.00 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 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 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 HB. Bělohradská 
1128, tel. 731 604 757, rychla.alexandra@charitahb.cz

Možnost zapůjčení kompenzačních pomůcek
Centrum pro zdravotně postižené 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.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, e-mail: 
poradna.hb@psychocentrum.cz, www.psychocentrum.cz 

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

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, HB, 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 v tělocvičně Střední průmys-
lové školy stavební v HB, tel. 721713677

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

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

Solná jeskyně OÁZA
Chotěbořská 2943, HB, Po–Pá 8–12 a 13–18, tel.727 
813 359, www.oazahb.cz, e-mail: info@oazahb.cz

Důležitá telefonní čísla
Hasiči 150 • Zdravotnická záchranná služba 155 • Policie 
158 • Městská policie 156 • Tísňové volání SOS 112  
• Technické služby, operativní hlášení závad 800 183 549  
• MHD 569 427 146 • BUS terminál 569 422 538 • Poruchy 
el. proud 840 840 840 • plyn 1239 • voda 569 430 211
Lékařská pohotovostní služba 
Nemocnice Havlíčkův Brod 
Dospělí, hlavní budova nemocnice  569 472 360
Děti a dorost, hlavní budova nemocnice,  569 472 189
1. nadzemní podlaží 
Pracovní den  pro děti a dospělé 17–20 h. 
So, Ne a svátek pro děti 8–20 h. 
So, Ne a svátek  pro dospělé 9–20 h. 
Zubní pohovost 
Pohotovostní služby slouží lékaři o sobotách a nedělích  
v době od 9 do 12 h. Aktuální informace o pohotovostních 
službách žádejte na recepci Nemocnice Havlíčkův Brod,  
tel. 569 472 111 nebo je naleznete na www.onhb.cz.
• 4. a 5. 2. Dr. Semchuk Alina tel. 569 453 246
Lánecká 970, Světlá n. Sázavou
• 11. a 12.2. MUDr. Ulybinová Kateřina tel. 569 722 318
Husovo nám. 235, Ledeč n. Sázavou
• 18. a 19. 2. MDDr. Havlíček Ondřej tel. 777 730 557
Sázavská 427, Habry
• 25. a 26. 2. MDDr. Maštálka Vojtěch tel. 721 132 134
Habrecká 450, Ledeč n. Sázavou
Veterinární kliniky 
MVDr. Vlček – 569 428 857, 603 349 285 denně 
MVDr. Štursa – 569 428 868, pohotovost 604 569 831 
MVDr. Potocký – 731 533 348 i pohotovost 
VetHB Žižkov MVDr. Jan Šťastný, 724 704 470 i pohotovost 
MVDr. Daniela Mičkalová, tel. 773 617 856 i pohotovost

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

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

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

2300735542/2010
Domov hledá Tim. • Narození: únor 2022
Kocourek Tim žil na ulici a nikdo se k němu nehlásil. Někdy 
v té době utrpěl náraz, měl otok a modřinu na čumáčku. 
Kocourek je velký mazlík, rád tráví čas blízko svého člověka 
a má rád pozornost. Domov hledá pouze v bytových pod-
mínkách. 

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.
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Krajská knihovna Vysočiny
www.kkvysociny.cz

1.–28. 2. – Dobrodružství v temných poličkách – testík 
pro děti 6–15 let (registrovaným dětským návštěvní-
kům KKV)
1. 2. 16.30 – Komentovaná prohlídka výstavy Dům pro 
Julii, s kulturním programem.
1. 2. – 27. 2. – Výstava obrazů na podporu dětského 
hospice Dům pro Julii
3. 2. 17.00 – Autorské čtení Eduarda Krainera z jeho 
nové knihy Operativec II.
6. 2. 18.00 – David Hainall: Toulky Siamem – zemí bílé-
ho slona. Bohatá historie, nádherná příroda, pestroba-
revná paleta původních národů se svéráznými zvyky.  
Sál KKV / 569 400 494 /  bouchnerova@kkvysociny.cz
9. 2. 14.00–15.30 – Duhové hrátky
13. 2. 15.30 – Čítárnička se spisovatelkou Klárou 
Smolíkovou.  ROZHLEDna / detske@kkvysociny.cz / 
569 400 484
13. 2. 17.00 – Čtenářský klub – pravidelná setkání 
s těmi, kteří rádi čtou a rádi si o knihách povídají
14. 2. 8.00–16.00 – Zápis do letního semestru 
2022/2023 Univerzity volného času v učebně v 1. NP. 
valecka@kkvysociny.cz / 569 400 493
14. 2. 18.30 – LiStOVáNí: Historky z Tinderu. Scénické 
představení projektu LiStOVáNí.
22. 2. 14.00–15.30 – Duhové hrátky – zábavná odpo-
ledne pro děti / ROZHLEDna
27. 2. 18.00 – Biograf v knihovně: Děti mlhy. Mladá 
hmongská dívka se ve filmu debutující vietnamské 
filmařky odmítá podvolit tradičnímu unášení nevěst, 
které místní dívky připravuje o možnost rozhodovat 
osvém životě.

Muzeum Vysočiny Havlíčkův Brod
www.muzeumhb.cz

25. 1. – 26. 3. – 100 let Výzkumného ústavu brambo-
rářského Havlíčkův Brod. Vernisáž 25. 1. od 14.00
9. 2. 17.00 – Přednáška Výzkumného ústavu brambo-
rářského Havlíčkův Brod: Brambory zdravá potravina
3. 2. – 26. 3. – Okupace 1939 ve fotografiích. Březnové 
události na Havlíčkobrodsku ve spolupráci s Městským 
muzeem Chotěboř
2. 2. – 23. 6. Na Korábu umění GHB, výstava výtvar-
ných prací studentů Gymnázia Havlíčkův Brod
23. 2. – Atentát na ministra Rašína, přednáška Mgr.
Aleny Jindrové připomene 100 let od atentátu na
ministra financí Aloise Rašína

Galerie výtvarného umění Havlíčkův Brod
www.galeriehb.cz, tel. 569 427 035

do 26. 2. – Krajiny Josefa Jambora – výstava malíře 
Vysočiny Josefa Jambora
9. 2. 17.00 – Komentovaná prohlídka k výstavě Krajiny 
Josefa Jambora
16. 2. 16.00 – 19.00 dílna Tiffany, rezervace na  
edukator@galeriehb.cz

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

8. 2. 19.00 – koncert JAKUB SMOLÍK
10. 2. – ples OA + HŠ Havlíčkův Brod
11. 2. – ples LÉKAŘSKÉ KOMORY
14. 2. 19:00 – koncert JAROMÍR NOHAVICA
17. 2. – ples GYMNÁZIUM Ledeč nad Sázavou

Filmové OKO 
www.filmoveoko.cz

1. 2. 20.00 – Trojúhelník smutku (komedie/drama)
5. 2. 15.00 – Pohádkové OKO – Mikulášovy patálie: 
Jak to celé začalo (animovaný/rodinný)
8. 2. 20.00 – Ve znamení býka (drama)
15. 2. 20.00 – Hodně ště stí, pane Veliký (komedie/
drama)
22. 2. 20.00 – Šťastně až na věky (dokument)

Klub OKO 
www.kluboko.cz

9. 2. 19.00 – Divadelní představení: (Ne)obyčejná 
svatební noc – Divadelní soubor PROČ NE
10. 2. 20.00 – OLDIES párty / 60‘s–70‘s – DJ Pegy a Jirka 
Pertl
11. 2. 20.00 – Techno párty / Esso sound system, 
Shamanic

Kavárna Ve Vile
www.kavarnavevile.cz, rezervace na tel. 776 805 234

Každé pondělí v 19.00 Chytrý kvíz – týmová hra pro 
každého
7. 2. 18.30 – Cestopis: Michal Černý – Jordánsko a Irák
14. 2. 18.30 – Cestopis: Ing. Vladislav Jiroušek – Taiwan
21. 2. 18.30 – Cestopis: Michal Černý – Madagaskar
28. 2. 18.30 – Cestopis: Honza Mráz – Korzika v po-
hybu

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

6. 2. 09.30 – Zimní dílnička
7. 2. 09.30 – Rolnička ve Zvonečku – návštěva mami-
nek s dětmi z MC Rolnička ze Světlé nad Sázavou
8. 2. 16.30 – Kurz drátování – umělecké vyrábění
13. 2. 09.30 – Masopustní pečení – dílnička
13. 2. 16.30 – Výchova kluků
14. 2. 10.00 – Domácí lékárnička – Homeopatika jako 
parťáci v boji proti alergii – přednáška
19. 2. 14.00 – Masopustní jarmark – „Oblékněte si 
masku a pojďte s námi do průvodu!“ Tradiční akce 
města, kterou pořádá MC Zvoneček pod záštitou 
Oblastní charity Havlíčkův Brod, jarmark se sladkými 
i slanými lahůdkami, doprovodný dětský program, 
sraz u skautu v Horní ulici v Havlíčkově Brodě, vstupné 
dobrovolné, informace na tel. 734 267 423
20. 2. 16.00 – Pleteme z pedigu – kurz pro veřejnost
21. 2. 10.00 – Setkání s Městskou policií na téma 
sharenting – osvětová přednáška s besedou
22. 2. 16.00 – Hypnoporod jako cesta ke krásnému 
zážitku
24. 2. 19.00 – Zázraky v partnerství – přednáška
25. 2. 09.00 – Rodinné konstelace s emoční inteligencí 
– celodenní seminář s Mgr. Mílou Menšíkovou
27. 2. 09.30 – Pohádkový karneval

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

4. 2. – 28. Zimním Podoubravím – memoriál Ladislava 
Dymáčka
7. 2. – Z Dobronína do Polné. Trasa 8 km

8. 2. – Po modré do Šlapanova. Trasa 10 km
12. 2. – 20. Za svatým Valentýnem – kaple sv. Antoní-
na na Rounku. Trasa 12 km
14. 2. – Kouzelná papírová krajka – seznámení  
s tvorbou. Trasa 5 km
15. 2. – Na Křemešník. Trasa 10 km
18. 2. – Přepadneme Jihlavu. Trasa 10 km
21. 2. – Kolem Sázavy. Trasa 7 km

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

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

AZ CENTRUM – Středisko volného času
www.azcentrumhb.cz

3. 2. 9.00–12.00 – Dopolední keramika pro děti
11. 2. 18.00 – Kakaová ceremonie s jógou a relaxací
18.–25. 2. – Jarní dovádění na horách – na chatě 
Doubravanka v Orlických horách, pro rodiče a děti
20.–25. 2. – Jarní prázdniny v AZ CENTRU – příměstský 
program pro děti

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

tel. 770 197 266
3. 2. 9.30–12.00 – Pololetní prázdniny v Petrkově, pro-
hlídka zámečku a výstav pro děti i dospělé, 10.00–11.30 
výtvarný ateliér „Ruce přátel“
10., 17., 24. 2. vždy 12.00–15.30 – Výstavy U Reynků... 
Petrkov / Grenoble a Francouzští autoři a Petrkov, Ovce 
/ Moutons a Z malířské dílny Magdaleny Křenkové
25. 2. 15.00 – Slova a obrazy z Petrkova 2, představení 
divadelního spolku JEDL, básně a dopisy nejen od Bo-
huslava Reynka, hudba a promítaný obraz Petrkova

Family point
familypoint.hb@poradenstvi-vysocina.cz

6. 2. 9.00–16.00 – SWAP-SHOP – Bleší trh výměnou – 
výběr věcí
7.–8. 2. 9.00–16.00 – SWAP-SHOP – Bleší trh výměnou
15. 2. 13.00–17.00 – Workshop „Můj strom“ – Keltský 
horoskop
28. 2. 10.00–12.00 – Přednáška Moniky Hermannové 
o krédu Marie Montesorri – „Pomoz mi dokázat to sám

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

2. 2. 19.00  Ostrov
3. 2. 17.30  Asterix a Obelix: Říše středu
3. 2. 20.00  Někdo klepe na dveře
4. 2. 17.00  Avatar: The Way of Water (3D)
4. 2. 20.15  Ostrov
5. 2. 15.00  Mumie
5. 2. 17.00  Přání k narozeninám
9. 2. 17.00  BIOGRAF SEN: Za vším hledej ženu
9. 2. 19.00  Přání k narozeninám
10. 2. 17.30  Úžasný Mauric
10. 2. 19.30  Ostrov
11. 2. 17.00  Kocour v botách: Poslední přání
11. 2. 19.00  Titanic: 25.výročí
12. 2. 15.00  Zoubková víla
12. 2. 17.00  Avatar: The Way of Water
16. 2. 18.00  Ant-Man a Wasp: Quantumania (3D)
17. 2. 20.00  Whitney Houston: I wanna dance with 
 somebody
18. 2. 17.30  Asterix a Obelix: Říše středu

18. 2. 20.00  Ant-Man a Wasp: Quantumania
19. 2. 16.00  Úžasný Mauric
19. 2. 18.00  Přání k narozeninám
20. 2. 16.00  Zoubková víla
20. 2. 18.00  Avatar: The Way of Water (3D)
21. 2. 16.00  Největší dar
21. 2. 18.00  Ant-Man a Wasp: Quantumania (3D)
22. 2. 16.00  Kocour v botách: Poslední přání
22. 2. 18.00  Děti Nagana
22. 2. 20.00  M3GAN
23. 2. 16.00  Asterix a Obelix: Říše středu
23. 2. 18.30  Muž jménem Otto
24. 2. 17.30  Ant-Man a Wasp: Quantumania
24. 2. 20.00  Medvěd na koksu
25. 2. 17.30  Děti Nagana
25. 2. 19.30  Ostrov
26. 2. 15.00  Zoubková víla
26. 2. 17.00  Avatar: The Way of Water
 Změna programu vyhrazena
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Inzerce

VÝŽI�O�Á 
P�R�D�A  

S tím�o �n�e�át�m �s�u�ní  
k�n�u�t�c� Z�A�M�! 

v Ha�líčk�vě Br�dě

–
–

–

In�. St�n�s�a�a Pe�k�vá
 +420 728 135 992s�a�i�l�v�.p�c�o�a@c�p.c�

S �ÁM� Z�U�N�  
K�ŽDÝ DÍK�:
jíd�l�íčk� n� mír�,
a�a�ýz� s�ože�í těl�  
p�m�cí InBo�y,
dík� k�m�l�x�ím� p�o�r�m� m�žná 
r�m�s� d�a�e�u 2. t�p�.



Kulturní kalendář
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