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2 Havlíčkobrodské listy

Město známé i neznámé
100 let od atentátu na ministra Rašína

„Ve smutný šerý zimní den spáchán zlý čin na za-
sloužilém státním pracovníku i národu. Černá skvrna 
ulpěla na našem národním štítě.“
Tak psal dobový tisk bezprostředně po atentátu na 
ministra financí Aloise Rašína, který vykonal dne 
5. ledna 1923 mladý muž Josef Šoupal. Stalo se tak 
v blízkosti ministrova bydliště v Žitné ulici v Praze. 
Josef Šoupal zde chladnokrevně vyčkával příchodu 
politikova, aby spáchal svůj dlouho plánovaný čin. Co 
vedlo tohoto mladého muže k tak radikálnímu činu? 
Bída válečných let, neutěšené poměry nové republi-
ky, mladické bláznovství, komunistické přesvědčení 
nebo vyšinutí mysli? Byl to skutečně čin jediného 
muže bez podpory kohokoli dalšího? I po sto letech 
zůstávají mnohé otázky nezodpovězené.
Josef Šoupal se narodil 11. března 1903 v Německém 
Brodě. Vyrůstal v proletářské kolonii Na Kokoříně le-
žící na kopci nad Brodem. Po vystudování obchodní 
školy pracoval jako úředník v pojišťovně na několika 
místech. Nebýt atentátu, jehož následkům podlehl 
dr. Alois Rašín 18. února, nevěděli bychom zřejmě 
o tomto muži zhola nic. Kromě několika málo úřed-
ních zápisů se nám totiž nejvíce materiálu k jeho slo-
žité osobnosti dostává až z rozličných výslechových 
protokolů a z dobového tisku, jehož pravdomluvnost 
však musíme brát s rezervou, obzvláště jednalo-li se 
o tak skandální a delikátní záležitost. Inu ani před 
sto lety si nelámali kdekteří novináři se spolehlivostí 
svých domněnek hlavu. 
Josef Šoupal byl zatčen bezprostředně po střelbě. 
Pokoušel se z místa činu utéct a podařilo se mu na 
nedlouhou chvíli ukrýt se ve sklepě blízkého domu. 
Vzhledem k rušnosti daného místa byl však bez pro-
myšlenější akce či bez pomoci zvenčí útěk de facto 
nemožný. Čin vyvolal obrovskou odezvu ve veřejnos-
ti a na dlouhou dobu se stal exemplárním a zároveň 
odstrašujícím příkladem v soudnictví a v právních 
úvahách mladého Československa. Holubičí český 
národ nebyl na tak ostré činy zvyklý. Atentátů zde 
provedených bylo v celých dějinách vskutku po-
skrovnu, a proto není divu, že se stal Šoupalův akt 
násilí velkým společenským tématem. V polovině 
roku stanul Šoupal před soudem a rozsudek byl 

očekáván s neskrývaným napětím. Byl odsouzen 
právoplatným rozsudkem státního soudu ze dne 
4. července 1923 č. j. Or I 1/23 pro zločin úkladné 
vraždy k 18 letům těžkého žaláře. Pachateli přitom 
hrozil absolutní trest, ale zachránil ho fakt, že v době 
spáchání zločinu nedosáhl dvaceti let věku. Šoupalo-
vi se nedostalo možnosti požívat výsady politického 
vězně a musel tedy do trestnice pro nejtěžší krimi-
nální delikventy. Ještě v roce 1923 ho eskortovali 
do Kartouz. Ve veřejném tisku byl probírán i nadále 
především v souvislosti s dalšími podezřeními a mož-
nými vazbami na spolupracující pachatele. Během 
věznění byl vyslýchán ohledně svých kontaktů ze-
jména v Německém Brodě a okolí. Bylo zjištěno, že 
se stýkal s Theodorem Eislerem, který bydel též Na 
Kokoříně se svojí manželkou a pěti dětmi a podobně 
jako Šoupal ani tento bojovník za práva dělníků ne-
byl zaměstnán v továrně, ale jako povolání má k roku 
1923 uvedeno obchodní jednatel. Byl zakládajícím 
členem německobrodské KSČ a pro svou dobrou 
znalost právních předpisů a obhajoby dělníků byl 
přezdíván „advokátem chudých“. Tyto znalosti mu 
zřejmě pomohly i v roce 1923, kdy sám stanul před 
soudem. Od 11. ledna do 7. dubna 1923 byl v souvis-
losti s atentátem vězněn, nicméně byl viny zproštěn. 
Takové št ěstí neměli ostatní soudruzi, kteří se schá-
zeli s Josefem Šoupalem buď v dělnické kolonii ane-
bo v dělnickém domě Na Ostrově. Stanislav Kahule, 
Josef Baloun a Rudolf Netušil byli odsouzeni k 8 mě-
sícům těžkého žaláře a Marie Přibylová na 6 měsíců 
pro neohlášení protizákonného úmyslu vraždy. 
Vyšetřování v Německém Brodě a okolí v souvislos-
ti s atentátem proběhlo ještě v roce 1925. Národ-
ní listy otiskly 13. srpna toho roku článek „Začátek 
Šoupalovy kariéry“. Nepodepsaný novinář zde dra-
maticky líčí, kterak chtěl Josef Šoupal již v roce 1922 
spáchat atentát na krále Srbů, Chorvatů a Slovinců 
Alexandra při jeho letním pobytu v Mariánských 
Lázních. Král prý svým monarchismem brzdil pokro-
kové smýšlení v prostoru střední Evropy a bylo po-
třeba se ho zbavit. První praxi ve výcviku na atentát 
prý Josef Šoupal získal díky podnájemníkovi v domě 
rodičů, bývalém legionáři, který u sebe přechová-
val bomby. V této souvislosti bylo zahájeno šetření 
o zmiňovaném podnájemníkovi. Bylo zjištěno, že 

v domě Šoupalových Na 
Kokoříně čp. 188 bydlel 
až do konce roku 1922 
ruský legionář Jan Pala-
ta se svojí ruskou ženou 
Taťánou. Jan Palata udal, 
že si přivezl z Ruska je-
den ruční granát, který 
uschoval v kufru své ženy. 
Koncem roku 1920 vzala 
prý jeho manželka onen 
ruční granát a ptala se, 
co to je. Granát začal sy-
čet, a proto vytrhl Palata 
manželce granát z ruky 
a vyhodil jej zavřeným 
oknem ven. Výpověď 
potvrdila i paní Šoupa-
lová. Mladý Josef Šoupal 
se měl po této události 

na Palatovi dožadovat granátu s tím, že by ho od 
něj odkoupil. Palata však namítal, že žádný jiný gra-
nát již nemá. V souvislosti s chystáním atentátu na 
krále byl vyslýchán jak Josef Šoupal, tak možní dal-
ší svědkové. Pro nedostatek důkazů nebylo možné 
z tohoto záměru Josefa Šoupala usvědčit. Úspěšně 
provedený atentát vedl představitele českosloven-
ského státu k přijetí zákona na ochranu republiky 
č.50/1923 Sb. Zákon byl připravován delší dobu, ale 
panovaly obavy z možného zneužití zákona proti de-
mokratickým principům státu. Zaváděl totiž institut 
nekalého záměru a preventivní ochrany, tedy např. 
možnost zakázat politické hnutí, pokud ohrožuje re-
publiku. V demokratických poměrech s nastavením 
kontrolních mechanismů může prevence pomáhat, 
hledání hranice mezi zneužitím a uplatněním prá-
voplatné obrany je však velmi složité. Atentát též 
urychlil přijetí zákona o státním soudu č.51/1923, 
proti jehož rozsudku bylo možné dovolání pouze 
k nejvyššímu soudu. Mladá republika měla ve svých 
počátcích vícero nepřátel a musela se bránit nejen 
proti vojenské síle, ale i proti moci ideologické, pů-
sobící rozkladně z jejího vlastního nitra. 
Kde se tedy vzal anarchokomunista Josef Šoupal? 
Bylo snad více takových lidí, kteří chtěli prosazovat 
své ideje násilím? Vzhledem k tomu, že neměl Josef 
Šoupal žádné následovníky, asi nikoli. Jen jednoho 
neúspěšného předchůdce. V lednu (asi v českých 
zemích oblíbený měsíc atentátníků) 1919 se po-
kusil Alois Šťastný spáchat atentát na předsedu 
vlády Karla Kramáře. Politicky podobně zaměřený 
atentátník vyvázl jen s 8 lety vězení a navíc byl již 
v roce 1920 amnestován. Vliv levicových myšlenek 
byl po vzniku republiky silný a nové ideje bolševické 
revoluce ještě neokoukané a pro mnohé přitažlivé. 
Někdo u nich zůstal celý život. Josef Šoupal se svého 
přesvědčení nevzdal ani ve vězení, ani po svém pro-
puštění v roce 1942.
Josef Šoupal zemřel pod změněným jménem Ilja 
Pravda v roce 1959. Dožil se stejného věku jako 
Alois Rašín.
 Alena Jindrová 

Foto: Josef Šoupal, otištěno v dobovém tisku

Pohřeb ministra Aloise Rašína, 1923, foto: Národní muzeum
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Město Havlíčkův Brod má nové webové stránky
Začátkem letošního roku spustilo město na adrese www.muhb.cz nové webové 
stránky. Hlavní rozdíl oproti původnímu vzhledu je v jejich celkovém uspořádání, 
úvodní strana nyní obsahuje mimo jiné dlaždice s nabídkou nejčastěji hledaných 
témat. Stránky se tak staly přehlednějšími a nalezení požadovaných informací je 
jednodušší a rychlejší. Internetové stránky nově využívají takzvaný responzivní 
design, což znamená, že se zobrazení automaticky přizpůsobuje velikosti displeje. 
Díky tomu se web jednoduše ovládá jak ze stolního počítače, tak z tabletu nebo 
mobilního telefonu. Současně se stránkami města byl spuštěn i nový webový por-
tál Turistického informačního centra na adrese tic.muhb.cz, který svým vzhledem 
koresponduje se stránkami radnice. 

S roztříděním odpadu na sběrném dvoře poradí obsluha
Návštěvníkům sběrného dvora Technických služeb v Reynkově ulici pomáhá nově 
s uložením odpadu do velkoobjemových kontejnerů obsluha. Ta dohlíží především 
na to, aby lidé odkládali odpad tam, kam patří. Důvodem je nový zákon o odpa-
dech, který od letošního roku upravuje ukládání objemného odpadu na skládku. 
„Každý rok se navyšuje cena za skládkování, proto potřebujeme co nejdůkladněji 
vytřídit složky, které do objemného odpadu nepatří. Nový pracovník kontroluje 
především to, aby jak občané, tak firmy, odpad řádně třídili do kontejnerů podle 
jednotlivých druhů,“ upřesnil vedoucí střediska nakládání s odpady a čištění města 
Kamil Tesárek. 
Více informací o sběrném dvoře najdete na webových stránkách technických slu-
žeb www.tshb.cz, které mají také novou přehlednější podobu s moderní grafikou.

Střechy dvou základek pokryje zeleň,  
se zaplacení pomůže dotace

Na části střech dvou havlíčkobrodských základních škol se objeví travní koberec. 
Město v loňském roce podalo žádost o dotaci a nyní obdrželo rozhodnutí o je-
jím poskytnutí. Zeleň v podobě suchomilných rostlin pokryje část ZŠ Wolkerova 
a ZŠ Nuselská. Obě patrové budovy s plochými střechami vytipovali odborníci. 
Dodavatelská firma bude mít za úkol odstranit stávající střešní plášť a krytinu, po-
ložit izolaci, zavlažování a vrstvu substrátu. Novou skladbu dělníci položí na střešní 
konstrukci, kterou tvoří železobetonové panely. Na ZŠ Wolkerova zelená střecha 
pokryje střechu nad dílnami a spojovacím krčkem mezi školou, dílnami a jídelnou, 
celkem půjde o 1 300 m2. V případě Základní školy Nuselská se zeleň objeví nad 
spojovacím krčkem se šatnami, který má rozlohu 500 m2. Jak slibuje dodavatel-
ská firma, chodu školy se práce nedotknou. Zeleň na střechách je přínosem pro 

životní prostředí a pomáhá výrazně redukovat znečištěný městský vzduch. Opat-
ření by mělo zajistit také větší tepelnou stabilitu budov. V zimě sníží tepelné ztrá-
ty, naopak v letních měsících dokáže interiér budovy ochlazovat. Práce začnou 
v červenci a potrvají do konce roku. Oba projekty vyjdou celkově na zhruba na 
11,5 mil. Kč, dotace by měla činit 9,5 mil. Kč. Zbývající částku doplatí město ze 
svého rozpočtu. Jedinou městskou budovou, kterou v současné době pokrývá 
zelená střecha, je objekt s kavárnou v parku Budoucnost za AZ Centrem. 

Prezidentské volby v Havlíčkově Brodě ovládl Petr Pavel
Vítězem druhého kola prezidentských voleb, které se uskutečnilo v pátek 
27. a v sobotu 28. ledna, se stal generál Petr Pavel. Ten získal v celkovém součtu 
o 16 procentních bodů více hlasů než jeho protikandidát Andrej Babiš. Volební 
účast byla rekordní, celorepublikově činila 70,25 %.
Ve 32 okrscích Havlíčkova Brodu volební účast předčila celorepublikový průměr, 
dosáhla 72,50 %. „Tak vysokou účast jsme v Havlíčkově Brodě při prezidentských 
volbách dosud nezaznamenali,“ okomentoval výsledek tajemník městského úřa-
du Václav Stejskal a dodal, že bezesporu volili i občané, kteří obvykle k volbám ne-
chodí. „Někteří si mysleli, že volit je možné pouze v budově radnice na Havlíčkově 
náměstí. O tom, že je město rozdělené do 32 okrsků, povědomí neměli,“ doplnil 
Václav Stejskal. Vítěz voleb, Petr Pavel, získal v Havlíčkově Brodě 59,60 % hlasů.

Výsledky hlasování za územní celky
Obec: Havlíčkův Brod 

Podrobné informace naleznete na www.volby.cz.

 Stránku připravila Alena Doležalová

Zlatý erb - soutěž o nejlepší internetové stránky obce či města
Pokud chcete dát hlas svému městu, hlasujete elektronicky do 15. března na 

https://www.zlatyerb.cz/hlasovani-verejnosti/d-1700/p1=2020.

Kandidát 1. kolo 2. kolo
Číslo Jméno, příjmení, tituly hlasy % hlasy %

4 Petr Pavel 4 322 34,30 7 668 59,60
7 Andrej Babiš 4 298 34,11 5 196 40,39

Kolo
Okrsky Voliči 

v seznamu
Vydané 
obálky

Volební 
účast v %

Odevzdané 
obálky

Platné 
hlasy

% platných 
hlasůPočet Zprac. v %

1. 32 32 100 17 864 12 701 71,10 12 692 12 599 99,27
2. 32 32 100 17 846 12 942 72,52 12 935 12 864 99,45



Aktivity

4 Havlíčkobrodské listy

Zápisy prvňáčků do havlíčkobrodských základních škol  
na školní rok 2023/2024

V souladu se školským zákonem je zákonný zástupce povinen přihlásit 
dítě k zápisu k povinné školní docházce ve stanoveném období přísluš-
ného roku, v němž má dítě zahájit povinnou školní docházku. Na škol-
ní rok 2023/2024 by se měly k zápisu dostavit děti narozené v období  
od 1. 9. 2016 do 31. 8. 2017. 

Tento zápis SE NETÝKÁ cizinců s vízem za účelem strpění pobytu na území ČR 
– pro děti, kterým byla poskytnuta dočasná ochrana v souvislosti s válkou 
na Ukrajině, je vyhlášen zvláštní zápis viz níže.
K zápisu se dále mohou dostavit i duševně a tělesně vyspělé děti, které dosáh-
nou šesti let v období od září 2023 do června 2024. Podmínkou přijetí dítěte, 
které dovrší šesti let v období od září do prosince 2023, je doporučující vyjád-
ření školského poradenského zařízení. U dítěte, které dovrší šesti let v období 
od ledna do června 2024, je pak nutné doložit navíc i doporučující vyjádření 
odborného lékaře. 
Ředitelé základních škol mají dle školského zákona povinnost přednostně při-
jmout děti s místem trvalého pobytu v jejich příslušném školském obvodu. 
Školské obvody spádové školy jsou vymezeny obecně závaznou vyhláškou 
města č. 5/2019. Určující vyhláškou není ale dotčeno právo rodičů vybrat si 
pro své dítě jinou („nespádovou“) školu. Důvodem nepřijetí dítěte s trvalým 
pobytem mimo spádový obvod do vybrané základní školy pak ale může být 
obsazení nejvyššího počtu volných míst v otvíraných třídách prvních ročníků, 
který je školou předem stanoven ve zveřejněných kritériích pro přijímání dětí. 

Zvláštní zápis dětí, kterým byla poskytnuta dočasná ochrana  
v souvislosti s válkou na Ukrajině na školní rok 2023/2024

Bližší podrobnosti o organizaci zápisu, školském obvodu a kritériích pro přijí-
mání dětí do 1. ročníků základních škol najdete na webových stránkách jed-
notlivých havlíčkobrodských základních škol: 
ZŠ a MŠ Havlíčkův Brod, Konečná 1884  www.skolakonecna.cz
ZŠ Havlíčkův Brod, Štáflova 2004 www.zsstaflova.cz
ZŠ Havlíčkův Brod, V Sadech 560 www.zssady.cz
ZŠ a MŠ Havlíčkův Brod, Wolkerova 2941 www.zswolkerova.cz
ZŠ Havlíčkův Brod, Nuselská 3240 www.zsnuselska.cz

 Jana Králová
 Odbor sociálních věcí a školství

Přípravná třída na ZŠ V Sadech i v příštím školním roce
Také ve školním roce 2023/2024 budeme na ZŠ V Sadech otvírat příprav-
nou třídu pro předškoláky a děti s odkladem školní docházky. Přípravná 
třída se osvědčila především u dětí se sníženou koncentrací pozornosti, 
s grafomotorickými potížemi a vadami řeči. Zkušená učitelka připravuje 
děti hravou a nenásilnou formou v kolektivu s menším počtem žáků na 
bezproblémový vstup do 1. třídy. 
V případě Vašeho zájmu najdete žádost o zařazení do přípravné třídy (včet-
ně bližších informací) na www.zssady.cz
Přijďte se sami přesvědčit v rámci dnů otevřených dveří. Těšíme se na Vás!
 PaedDr. Milena Honsová, ředitelka školy

I deváťáky čekají v dubnu přijímačky na střední školy,  
ministerstvo nastavilo jednotné termíny

Řádné termíny, ve kterých se uskuteční jednotné přijímací zkoušky formou 
didaktických testů z českého jazyka a literatury a testu z matematiky, minis-
terstvo školství naplánovalo na jednotné termíny v první polovině dubna. 
Náhradní termíny jsou vypsány na první polovinu května. 
Centrum zpřístupní řediteli školy hodnocení uchazečů v jednotné přijímací 
zkoušce nejpozději 28. dubna 2023. Ředitel školy ukončí hodnocení přijíma-
cího řízení a zveřejní seznam přijatých uchazečů nejpozději do 2 pracovních 
dnů od přijetí hodnocení uchazečů Centrem. O způsobu poskytnutí výsled-
ků uchazečům, resp. zákonným zástupcům, rozhoduje ředitel střední školy. 
Úspěšní uchazeči musí svůj zájem o studium potvrdit odevzdáním zápisové-
ho lístku nejpozději do deseti dnů ode dne oznámení o přijetí. 
Více informací na http://prijimacky.cermat.cz.

Jaroslav Hašek letos slaví hned dvě výročí
V letošním roce si připomínáme dvě výročí spisovatele Jaroslava Haška – 
140 let od narození a 100 let od úmrtí. Haškovy oslavy byly započaty hned 
zpočátku roku akcí v Lipnici nad Sázavou 3. ledna připomínkou spisovatelo-
vy smrti. Po úvodním slově ze strany pořadatelů se průvod vydal od Památ-
níku Jaroslava Haška k místu jeho posledního odpočinku na starý lipnický 
hřbitov, kde si účastníci zazpívali po položení květin a věnců na hrob něko-
lik staropražských písniček za doprovodu hudebních nástrojů. Všichni byli 
poté zváni na pohoštění do hostince U České koruny, kde Jaroslav Hašek po 
jistou dobu svého lipnického pobytu bydlel.
Druhá akce Haškových oslav se tentokrát udála 14. ledna v Havlíčkově 
Brodě. Účastníci měli možnost připomenout si první divadelní představení 
Haškova Dobrého vojáka Švejka v Německém Brodě v roce 1922, ve kterém 
hlavní roli ztvárnil místní rodák herec Karel Noll. Stranou nezůstala ani při-
pomínka zaniklého městského divadla, které stálo v horní části Smetanova 
náměstí. Tyto minulé děje byly představeny formou kramářské písně s do-
provodnými obrázky a v dobových kostýmech. Celou událost rovněž dopro-
vázela hudba, Haškův grog a podobně jako v Lipnici také srdečná nálada. 
Doufejme, že se i další akce Haškových oslav ponesou ve stejném duchu 
(program akcí k oslavám naleznete na str. 13).
 Martin Firon
 Muzeum Vysočiny Havlíčkův Brod

Obor vzdělání 1. řádný termín 2. řádný termín 1. náhradní termín 2. náhradní termín 
Čtyřleté obory a obory 
nástavbového studia 13. dubna 2023 14. dubna 2023

10. května 2023 11. května 2023 Obory šestiletých  
a osmiletých gymnázií 17. dubna 2023 18. dubna 2023

Zápisy do všech pěti havlíčkobrodských základních škol zřizovaných 
městem Havlíčkův Brod se uskuteční prezenční formou

v PÁTEK 14. 4. 2023 od 9.00 do 17.00 hodin. 
K zápisu budou rodiče potřebovat rodný list dítěte a občanský průkaz.

Pro cizince, kterým byla poskytnuta dočasná ochrana v souvislosti s vál-
kou na Ukrajině, je na všech pěti havlíčkobrodských základních školách  

zřizovaných městem Havlíčkův Brod vyhlášen zvláštní zápis,  
který se uskuteční prezenční formou

v PÁTEK 2. 6. 2023 od 9.00 do 14.00 hodin. 
K zápisu bude nutné předložit vízum, potvrzení o pobytu a doklad,  

ze kterého vyplývá oprávnění zastupovat dítě. 
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Děkanství chce pokračovat v opravě kostela,  
podmínkou je získání dotace

Havlíčkobrodské děkanství chce letos pokračovat v obnově střechy 
kostela sv. Kateřiny. Práce za zhruba 1,16 mil. Kč by se měly dotknout 
především věže kostela. Římskokatolická farnost požádá Fond Vysočiny 
o dotaci z programu Památky 2023. Podle podmínek se ale na financo-
vání musí minimálně 10 % podílet obec, na jejímž katastrálním území 
se památka nachází. Zastupitelé příspěvek odsouhlasili a deklarovali, že 
v případě získání dotace poskytnou farnosti požadovanou částku ve výši 
116 tis. Kč.
Věž kostela se letos dočká nové krytiny v podobě měděného plechu. 
Zbývající plochu střechy výhledově pokryje šindel, který už je nyní nad 
sakristií. Za posledních pět let poskytlo město na opravy kostela sv. Ka-
teřiny zhruba 1,5 mil. Kč.
V roce 2018 radnice uvolnila individuální dotaci ve výši 1 mil. Kč na 
opravu střechy kostela. O dva roky později pomohlo 45 tis. Kč se zapla-
cením opravy oltáře sv. Kateřiny. V ostatních případech šlo stejně jako 
v letošním roce o financování formou spoluúčasti na získaných dotacích 
z Fondu Vysočiny. 

Město nabízí k pronájmu byty v Domě dostupného bydlení, 
žadatelé musí splňovat určité podmínky

Město Havlíčkův Brod vypsalo veřejnou soutěž o nejvhodnější nabídku 
na pronájem sociálních bytů v Domě dostupného bydlení, do kterého 
se první nájemníci nastěhovali loni v prosinci. Jde o byty o velikosti 
1+KK (34 m2) a 2+KK (38 m2). Ke každé bytové jednotce náleží tera-
sa. Všechny byty jsou vybaveny kuchyňskou linkou s digestoří, varnou 
deskou, troubou, myčkou na nádobí a lednicí. V koupelně je sprchový 
kout, závěsné WC, umyvadlo a připravené napájení pro pračku. Celý 
objekt je bezbariérový a vybavený výtahem.
 
Podmínky nájmu sociálních bytů
Měsíční nájemné v režimu sociálního bydlení je stanoveno na 
73,97 Kč/m2 (dle nařízení vlády ke dni zveřejnění soutěže). Město Hav-
líčkův Brod nepožaduje před uzavřením smlouvy složení peněžité jis-
toty. Nájemní smlouva bude s vítězným uchazečem uzavřena na dobu 
určitou na dobu maximálně půl roku s možností dalšího prodloužení, 
přičemž doba nájmu činí 2 roky. 
Opětovně lze nájemní smlouvu uzavřít až po posouzení, zda si nájem-
ce nemůže zajistit vyhovující bydlení na trhu. 

Na přidělení sociálního bytu není právní nárok. Splnění základních 
podmínek automaticky nezakládá právo na přidělení bytu. Každý pří-
pad je posuzován individuálně, zejména s ohledem na sociální potřeb-
nost žadatele.

Základní podmínky pro přidělení sociálního bytu
Nabídku na pronájem může podat fyzická osoba starší 18 let, která • 
je občanem České republiky a je spjata s Havlíčkovým Brodem 
(uspokojování bytových potřeb, zaměstnání, povinná školní do-
cházka dětí apod.) 
Žadatel nemá vůči městu dluh či pohledávku neuhrazenou v termí-• 
nu splatnosti
Žadatel není vlastníkem ani spoluvlastníkem žádného nemovitého • 
majetku určeného k bydlení

Podání nabídky
Uchazeč o byt podává svou nabídku vyplněním Žádosti o přidělení so-
ciálního bytu v Domě dostupného bydlení. Formulář uchazeč získá na 
ekonomickém odboru, úseku pronájmu a prodejů, neboj si ho stáhne 
z webových stránek města. 
Více informací:
Ekonomický odbor, úsek pronájmu a prodeje – tel. 569 497 177

Pravidelné výběrové šetření v domácnostech pokračuje i letos
Český statistický úřad i v letošním roce organizuje v souladu se záko-
nem výběrové šetření o životních podmínkách v domácnostech s ná-
zvem Životní podmínky 2023. Smyslem tohoto zjišťování je získávat 
dlouhodobě srovnatelné údaje a sociální a ekonomické situaci oby-
vatel celkem ve 34 evropských zemích. Dalším cílem je získávat data 
pro výpočet ukazatelů peněžní a materiální chudoby. Šetření se usku-
teční na území celé České republiky v 11 360 domácnostech, z nichž 
se 6 610 zúčastnilo výzkumu už předchozích letech. V Kraji Vysočina 
bude v letošním roce pro šetření Životní podmínky 2023 osloveno cel-
kem 578 domácností, v okrese Havlíčkův Brod 117 domácností. Šetře-
ní bude zajišťovat celkem 22 tazatelů.
Speciálně vyškolení tazatelé budou provádět výzkum do 18. června. 
Český statistický úřad se obrací na občany z vybraných domácností 
s prosbou, aby při výzkumu aktivně spolupracovali. Konečný výstup 
umožní v zájmu nás všech získat řadu důležitých informací o sociální 
situaci domácností, kterou nelze zjistit jiným způsobem. Terénní pra-
covníci se budou prokazovat průkazem tazatele či průkazem totožnos-
ti. Ve všech fázích je zaručena anonymita zjištěných údajů a získaná 
data jsou důsledně chráněna. 
Více informací: Jana Daněčková 
mobil: 731 622 004, e-mail: jana.daneckova@czso.cz
 
 Stránku připravila Alena Doležalová
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Havlíčkobrodští turisté hodnotili  
uplynulý rok

Ve čtvrtek 19. ledna se sál perknovského hostin-
ce U Palánů zaplnil téměř do posledního místa. 
Havlíčkobrodští turisté zde uspořádali výroční 
členskou schůzi svého odboru. Po zahájení byli 
všichni přítomní seznámeni se zprávami o čin-
nosti, hospodaření, zprávou kontrolora odboru 
a statistikou účasti na všech svých vycházkách, 
zájezdech a akcích. V roce 2022 evidoval odbor 
237 členů, uspořádal celkem 270 akcí s účastí 
5 245 osob a především důstojně oslavil 130. vý-
ročí svého založení. Důležitým bodem programu 
byla i volba delegátů na oblastní konferenci KČT, 
která se v březnu uskuteční v Jihlavě. Následo-
vala diskuze, kde byla přednesena informace, že 
51. ročník celorepublikové akce „Za posledním 
puchýřem“ bude tentokrát uspořádán na Vyso-
čině ve Žďáře nad Sázavou. Tahle informace se 
shledala s velmi kladným ohlasem a výbor slíbil 
součinnost sousednímu žďárskému odboru při 
přípravě a realizaci této krásné ovšem hodně 
organizačně náročné podzimní akce. Kdo měl zá-
jem, chuť a čas, mohl po ukončení schůze ještě 
zhlédnout fotografické prezentace z pobytových 
zájezdů – Šumava 2022 a Jeseníky 2021.
 Lenka Žáková 
 KČT, odbor Havlíčkův Brod

Čtrnáct let, jeden cíl – Čistá Vysočina! 
Úklid kolem komunikací proběhne i letos
I v letošním roce se dobrovolníci zapojí do akce 
s názvem Čistá Vysočina. Úklid kolem komunika-
cí bude probíhat v termínu od 10. do 23. dubna. 
Sebrané odpadky na úsecích silnic II. a III. třídy 
mimo obce odveze a jejich likvidaci zajistí spo-
lupracující Krajská správa a údržba silnic Vyso-
činy (KSUSV), ze silnic I. třídy potom Ředitelství 
silnic a dálnic ČR (ŘSD ČR). U ostatních úseků si 
musí odvoz a uložení zajistit sbírající po domluvě 
s vlastníkem pozemku. 
V minulých letech neovlivněných pandemií se 
zapojovalo více než 20 tisíc dobrovolníků a vždy 
vysbírali 73 až 104 tun odpadků. V loňském roce 
to bylo za přispění rekordních 26 tisíc účastní-
ků 70 tun. Čistá Vysočina je realizována v rám-
ci projektu Zdravý Kraj Vysočina a MA21 už od 
roku 2009.
 Martin Buček
 Ředitelství silnic a dálnic ČR

Harmonogram
Úklid bude probíhat v termínu 10.–23. 4. 2023• 
Vyzvednutí pytlů na kontaktních místech  • 
3.–6. 4. 2023 (v Havlíčkově Brodě a přilehlých 
obcích na Turistickém informačním centru na 
Havlíčkově náměstí 57)
Registrovaní účastníci obdrží zdarma pytle • 
na odpadky (průhledné na plasty a černé na 
ostatní komunální odpad)
Odpadky se třídí a nechávají se v zavázaných • 
pytlích vedle komunikací
Svoz sebraného odpadu u silnic II. a III. třídy • 
mimo obec v úsecích, které budou dobro-
volníky nahlášeny, zajistí zdarma Krajská 
správa a údržba silnic Vysočiny, ze silnic I. třídy 
potom ŘSD ČR
V případě úklidu přímo v obcích a městech • 
budou poskytnuty pouze pytle a účastníci si 
musí zajistit odvoz odpadků s firmou, která 
v místě provádí svoz odpadu
Sběr a svoz odpadu z ostatních ploch je nutné • 
konzultovat s jejich vlastníkem
Akce nenahrazuje svoz domácího velkoobje-• 
mového odpadu!

 
Kontaktní osoba
Oldřich Sklenář, odbor regionálního rozvoje, 
telefon: 564 602 562, mobil: 724 650 149, 
e-mail: sklenar.o@kr-vysocina.cz

Vysočina v pohybu. Kraj připravuje  
týden sportu pro veřejnost zdarma

Týden sportu zdarma pod názvem Vysočina 
v pohybu připravuje hejtmanství na přelom dub-
na a května (25. 4. – 1. 5. 2023). Akce, v rámci 
níž bude moci veřejnost bezplatně využít vnitřní 
sportoviště na území regionu, je prvním projek-
tem takového rozsahu v historii kraje. Do konce 
února se registrovali 
partneři akce z řad ma-
jitelů a provozovatelů 
vnitřních sportovišť. 
Cílem akce je vrátit 
co nejvíce lidí z Vyso-
činy z obýváků zpět 
ke sportu, umožnit 
veřejnosti trávit aktiv-
něji volný čas, přiblížit 
lidem sportovní nabíd-
ku v jejich spádové ob-
lasti, vzbudit zájem lidí 
o zdravý životní styl. 
Akci kraj připravuje pro 
širokou veřejnost.
Od března bu-
dou na stránkách  
www.vysocinavpohybu.cz 
postupně zveřejňo-
vány nabídky volných 
hodin pro sport, které 
bude moci veřejnost 
v termínu 25. dubna 
až 1. května využít 
v jednotlivých městech 
Kraje Vysočina. Půjde 
o ideální příležitost, 
jak udělat něco pro 
své zdraví, vyzkoušet 
si nové sporty nebo se 
seznámit s nabídkou 
aktivit poskytovaných 
konkrétními sportoviš-
ti. Seznam sportovišť 
bude pravidelně aktu-
alizován.

První pololetí ve třídě ZV
„Čas jako voda utíká, čas jako moře je. Čas je cosi 
jako řeka událostí a dravý proud. Neboť sotvaže 
se co objeví, už to uchvátí, a už přináší něco jiné-
ho, co také odnese.“
Toto pololetí bylo plné změn, projektů (např. Dra-
kiáda), dobrodružství (přespání ve škole), ale také 
učení, úkolů, testů a poznávání nových věcí. 
Za zmínku stojí napsat, že jsme se zapojili do 
projektu „Jsem laskavec“ a udělali jsme radost 
klientům z Domova pro seniory Havlíčkův Brod 
(budova A). S tímto Domovem spolupracujeme 
i nadále a daří se nám tak navázat mezigenerační 
přátelství. 
I v druhé půlce školního roku nás čeká plno pře-
kvapení. Nejvíce se však těšíme na hezké počasí, 
protože rádi chodíme ven do přírody a učíme se 
venku. 
 Veronika Průšová
 Základní a Praktická škola U Trojice

Novoroční „neandrtálská“ kometa
Příznivci astronomie jistě vědí, že počátek roku 2023 zdobila na obloze 
tzv. „neandrtálská“ kometa. Název si vysloužila po zjištění, že v blízkos-
ti Země již se pohybovala před zhruba 50 000 roky. Když se počátkem 
února počasí zlepšilo natolik, že pozorování komety bylo možné i na 
Vysočině, Přírodovědné centrum na ZŠ Nuselská uspořádalo narychlo 
dva mimořádné pozorovací večery v neděli 5. a v pondělí 6. února. Ko-
metu (a pokud byla chvíle času, tak i některé další zajímavé vesmírné 
objekty) zhlédla v obou pozorovacích dnech téměř stovka návštěvníků, 
mezi nimi i zástupci radnice. Zatím naposledy byla kometa viděna v řád-
né otvírací době Přírodovědného centra v pátek 10. února. Předpověď 
počasí na následující dny pro případné další možné pozorování komety 
příliš optimistická není. Pokud vás ale téma pozorování vesmíru zajímá, 
sledujte web a Facebook Přírodovědného centra při ZŠ Nuselská.
 Tomáš Holenda
 Přírodovědné centrum, ZŠ Nuselská
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Co je v nakládání s odpady špatně?
Špatné příklady nakládání se vzniklými odpa-
dy byly zjištěny v našem městě i v loňském 
roce. Chceme na ně upozornit a zároveň dát 
návod, jak to mělo být správně. 

V dané domácnosti se netřídí využitelné 
odpady, vše se vyhodí do popelnice

Když otevřete popelnici, najdou se v ní papíro-
vé krabice, plastové obaly, nevratné skleněné 
lahve, hliníkové plechovky, rostlinný odpad. 
V popelnici se má nacházet pouze zbytkový 
odpad po vytřídění využitelných složek.
Povinnost třídit odpady má podle zákona o od-
padech každý a v obecně závazné vyhlášce měs-
ta je uvedeno, kam každý druh odpadu patří.
Využitelné odpady mají být vytříděny a vho-
zeny do barevných kontejnerů. Nebezpečné 
odpady odvezeny do sběrných dvorů. 

Nevhodné příměsi v hnědém kontejneru 
pro bioodpad

Hnědý kontejner pro bioodpad je určen pou-
ze pro rostlinné odpady ze zahrad a kuchyně. 
Vhazujte do něj trávu, listí, plevel, zbytky rost-
lin, zeleniny a ovoce, zeminu z květinových 
truhlíků a květináčů, piliny, apod.
Odpad nevhazujte v obalech, ale vysypte ho!
Větve do hnědého kontejneru nepatří, pro-
tože jeho obsah je odvážen přímo do kom-
postárny. Pokud větve nezužitkujete sami, 
odvezte je do sběrných dvorů. 
Vhozením jiných druhů odpadů znehodnotíte 
již vytříděný bioodpad, který pak musí být od-
vezen místo do kompostárny na skládku.

Přeplněné popelnice pro směsný  
komunální odpad

Všechny nádoby na odpady, tedy i popelnice, do 
kterých je ukládán směsný komunální odpad, je 
povinnost plnit tak, aby je bylo možno uzavřít 
a odpad z nich při manipulaci nevypadával.
Odpad není povoleno ukládat vedle nádob, veš-
kerý odpad patří do příslušné nádoby.
Pokud nedostačuje objem popelnice produkci 
směsného komunálního odpadu, je nejčastěj-
ším důvodem to, že odpad není zodpovědně 
tříděn. V popelnici se pak nachází papírové kra-
bice, plastové obaly, hliníkové plechovky apod.

Elektroodpad vyhozený do popelnice
Nefunkční nebo vyřazené elektrospotřebiče 
nevyhazujte do popelnice, protože pak skončí 
trvale uložené na skládce.
Elektrospotřebiče obsahují nebezpečné látky, 
ale i využitelné druhotné suroviny a dokonce 
i drahé kovy. Proto patří do místa zpětného 
odběru, odkud jsou odvezeny ke zpracování.
Drobné elektro odlož-
te do červených kon-
tejnerů v některých 
veřejných separač-
ních stáních ve měs-
tě, u prodejců nebo 
ve sběrných dvorech.
Lednice, televize, moni-
tory patří do sběrných 
dvorů nebo k prodejci.

Přeplněné kontejnery pro tříděné odpady
Barevné kontejnery pro využitelné odpady 
jsou pravidelně vyváženy. Přesto někdy dojde 
k jejich přeplnění. To je pak možné ohlásit po-
mocí aplikace „Hlášení závad“ na webu města 
nebo využít zelenou bezplatnou linku.
Bezplatná linka do Technických služeb 
800 183 549 nebo v případě přeplnění kon-
tejnerů pro sklo do společnosti HBH odpady 
800 260 200.
Čísla na zelené bezplatné linky najdete vždy 
alespoň na jednom kontejneru v každém ve-
řejném separačním stání.

Objemný odpad odložený ve veřejném 
separačním stání

Objemný odpad patří do sběrných dvorů 
(v areálu Technických služeb Havlíčkův Brod, 
Reynkova 2866 a v areálu výkupny odpadů 
HBH odpady s.r.o., Havířská 1124).
V místních částech lze využít velkoobjemové 
kontejnery s obsluhou vždy jeden den na jaře 
a jeden den na podzim.
Osobám, které odpad odloží mimo urče-
né místo, je možné udělit pokutu do výše 
500 000 Kč.

Nebuďte lhostejní ke svému okolí!
Chraňte životní prostředí!

 Připravil odbor ŽP

Termíny veřejných jednání výborů zastupitelstva města v měsíci BŘEZEN 2023

Jednání ZM se bude konat 17. 4. 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.

2. 3. Výbor pro školství a volnočasové aktivity 15.00 hod. MěÚ V Rámech
9. 3. Výbor pro cestovní ruch, média a kulturu 15.00 hod. Kavárna Hejkal

23. 3. Výbor pro životní prostředí 16.00 hod. MěÚ V Rámech
27. 3. Finanční výbor 15.30 hod. MěÚ V Rámech
29. 3. Sociální výbor 15.00 hod. MěÚ V Rámech
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Od každého trochu

Vysočina řeší nedostatek lékařů  
motivačními stipendii

V havlíčkobrodské nemocnici pracují lékaři, které 
do našeho města mohlo přilákat krajské stipendi-
um. Finanční motivaci administruje a také finan-
cuje Kraj Vysočina, který tak chce do krajských 
nemocnic, včetně té havlíčkobrodské, přilákat 
potřebné lékařky a lékaře.
Ke stávajícím programům pro studenty medicí-
ny, kteří plánují nastoupit do krajských nemoc-
nic, a pro stomatology nově otevřel kraj progra-
my pro budoucí praktické lékaře a pediatry. Díky 
této podpoře se pro region připravuje už 18 no-
vých stomatologů a pro nástup do nemocnic de-
sítky mediků. 
K lednu 2023 vyplatil Kraj Vysočina na stipendi-
ích pro mediky dohromady téměř deset milionů 
korun. Program na podporu mediků, kteří po 
studiích nastoupí do některé krajské nemocnice, 
funguje už od roku 2017. Od třetího ročníku mo-
hou budoucí lékaři čerpat roční podporu ve výši 
80 tis. Kč. 
Do krajských nemocnic už díky tomuto modelu 
nastoupila padesátka podpořených mediků. Vět-
šina z nich zůstává na konkrétním oddělení i po 
uplynutí povinné doby práce pro nemocnici, kte-
rá se rovná počtu podpořených let studia. Mezi 
další způsoby motivace vedoucí k posílení perso-
nální situace v nemocnicích Kraje Vysočina a také 
u krajských záchranářů patří náborové příspěvky. 
Jejich výše může dosáhnout až půl milionu Kč 
v závislosti na vzdělání a odbornosti. 

Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) má nový 
portál zobrazující pohyb  

vozidel zimní údržby
Webový portál je určený pro veřejnost za účelem 
informování o aktuálně prováděné zimní údržbě. 
Zobrazuje aktuální polohu vozidel zimní údržby 
a poskytuje informace o čase posledního pro-
vedeného ošetření u jednotlivých dálnic a silnic 
I. třídy. 
Na portále jsou na mapě ČR vykreslovány trasy 
a jednotlivá vozidla. Barva trasy je ovlivněna ča-
sovým intervalem posledního ošetření. Typ vo-
zidla představuje typ údržby. Kliknutím na ikonu 
vozidla se zobrazí detail jízdy identifikující orien-

taci vozidla a činnost údržby. Silnice, která není 
barevně označena, nebyla v posledních 6 hodi-
nách ošetřena.
Portál „Pohyby vozidel zimní silniční údržby“ je 
k dispozici na adrese https://udrzba.rsd.cz/
(odkaz naleznete také na www.dopravniinfo.cz 
pod symbolem vločky na horní liště v pravém 
horním rohu). Podrobný popis webu je k dispo-
zici po kliknutí na tlačítko nápovědy „?“ v pravém 
horním rohu. 
V souladu s platnou legislativou ČR jsou dálnice 
a silnice I. třídy zařazeny do I. pořadí důležitosti 
při zajišťování sjízdnosti. Doba od zjištění vzni-
ku závady ve sjízdnosti do doby výjezdu prvních 
mechanismů ke zmírnění této závady nesmí být 
v zimním období delší než 30 minut.
Pořadím důležitosti jsou současně stanoveny 
i lhůty pro zmírňování závad ve sjízdnosti vozovek 
silnic po výjezdu mechanismů:
• do 2 hodin u dálnic    
• do 3 hodin u silnic I. třídy

ŘSD zajišťuje vlastními pracovníky průjezdnost 
více než tisíc kilometrů dálnic v celé ČR. Údržbu 
mají na starosti jednotlivá střediska správy údrž-
by dálnice (SSÚD). Na jedno SSÚD připadá přibliž-
ně 50 km dálnice. Zbývající úseky dálnic a silni-
ce I. třídy udržují dodavatelské firmy na základě 
smluv uzavřených s ŘSD.  
Během letošní zimy se o průjezdné komunikace 
stará v rámci SSÚD ŘSD 793 zaměstnanců. Další 
kapacity, především pro údržbu silnic I. třídy, jsou 
na zimu v pohotovosti u dodavatelských firem.
 Tereza Primová
 Ředitelství silnic a dálnic ČR

Loňský rok byl pro jihlavskou „záchytku“ 
rekordní

Rekord zaznamenali v Protialkoholní záchytné 
stanici v Jihlavě. Ta poskytla v loňském roce azyl 
historicky nejvyššímu počtu lidí.

Dveřmi záchytného zařízení prošlo 1 437 opilců, 
v průměru se jedná o čtyři osoby denně. Statis-
tiky ukazují, že také vzrůstají počty zachycených 
žen. „Loňskou rekordmankou je paní, která u nás 
strávila 34 nocí,“ říká vedoucí Protialkoholní zá-
chytné stanice Lukáš Černý.
Noc zde vyjde na čtyři tisíce korun a svůj dluh 
zaplatí jen třetina zachycených. Protialkoholní 
záchytná stanice v jihlavské nemocnici je spádo-
vým místem pro Kraj Vysočina, má devět pokojů 
s celkovou kapacitou jedenácti lidí.  
 Zdroj: www.novinykrajevysocina.cz

 Stránku připravila Alena Doležalová

Chystáte stavbu? Pomůže portál územního plánování obcí
Na webových stránkách Kraje Vysočina zájemci nově najdou Portál územního plánování obcí. 
Ten představuje rychlý a jednoduchý přístup k informacím z oblasti územního plánování.
Každý návštěvník si může v mapovém atlasu vyhledat svůj pozemek dle parcelního čísla a zjistit 
tak, jaké regulativy pro jeho pozemek jsou v rámci územního plánování závazné. Současně si 
také vyhledá údaje z katastru nemovitostí. Může se podívat na informace, kdo je vlastníkem 
daného pozemku či nemovitosti, výměru nebo údaje z listu vlastnictví. Informace jsou zdarma 
a není potřeba se nikam předem registrovat.
Toto ocení například ti, kteří se chystají na svém pozemku stavět. Mohou si tu ověřit, jaké limity 
se na území nacházejí a na co mohou při plánování stavby narazit, ať už to jsou například stavby 
či záměry technické infrastruktury. Uživatel portálu si na daném území může také najít celostát-
ní či celokrajské záměry, které jsou řešeny v Zásadách územního rozvoje Kraje Vysočina (územní 
plán kraje). Dosud si denně na stránky našla cestu více než stovka zájemců. Pro Kraj Vysočina je 
to další krok v procesu digitalizace a transparentnosti státní správy.
Více informací na https://pupo.kr-vysocina.cz.

Foto: facebook Nemocnice Jihlava
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Sport

Zápasníci Jiskry zářili doma i v zahraničí
Třináct havlíčkobrodských zápasníků se na konci ledna 
zúčastnilo mezinárodního turnaje v dánském Koldingu. 
Pod vedením trenérů Radka Satrapy a Tomáše Šimka se 
v konkurenci 319 zápasníků ze 40 oddílů z osmi států 
neztratili a přivezli dvě zlaté, tři stříbrné a jednu bron-
zovou medaili. 

Na začátku února se pak v rumunském Temešváru ko-
nalo mezinárodní soustředění kadetské U17 a juniorské 
U20 reprezentace. Z brodského oddílu se ho zúčastnil 
v kategorii kadetů do 51 kg Jakub Sedlák a za juniorskou 
kategorií do 60 kg Matěj Zvolánek, do 82 kg Patrik Miksa 
a do 130 kg Artur Sarkisjan.

První únorovou sobotu vyrazilo 24 zápasníků z Havlíč-
kova Brodu do Kladna poměřit své síly s českými a ně-
meckými závodníky. Turnaje se zúčastnilo 98 sportovců 
ze 14 oddílů. Trenéři Tomáš Šimek a Radek Satrapa se 
svými svěřenci přivezli celkem 13 medailí – šest zlatých, 
pět stříbrných a a dvě bronzové. V pořadí družstev se 
havlíčkobrodská Jiskra umístila na prvním místě. 

HB Ostrov suverénně kráčí základní částí
Stolní tenisté HB Ostrov Havlíčkův Brod se mohou poch-
lubit skvělou extraligovou bilancí. Svěřenci hrajícího tre-
néra Dmitrije Prokopcova v české nejvyšší soutěži kralují, 
přemožitele nenašli už v devíti mistrovských zápasech 
v řadě. V letošním roce odehráli pět zápasů: čtyřikrát 
vyhráli 3:0 (nad KT Praha, Sokolem Hradec Králové, 
NH Ostrava a SKST Cheb). Vrcholem byl prestižní sou-
boj s El Niněm na pražské Kotlářce. Ten měl mimořádný 
náboj, HB Ostrov totiž svého velkého rivala v probíhající 
sezóně dosud neporazil! 

Ale to už je minulostí. Obhájci mistrovského titulu 
v atraktivním televizním šlágru 14. kola zvítězili nad 
domácími 3:2 a po deváté výhře v řadě si upevnili prv-
ní místo v průběžné extraligové tabulce. O dva body 
havlíčkobrodského týmu se postaral skvěle hrající Pavel 
Širuček, vítězný bod pak za stavu 2:2 vybojoval Tomáš 
Tregler. HB Ostrov teď má čtyři kola před koncem zá-
kladní části soutěže už čtyřbodový náskok před dvojicí 
pronásledovatelů pražským El Niněm a SKST Cheb.

Napínavé boje přináší také Extraliga žen ve stolním 
tenisu. Havlíčkobrodský nováček si vede zdatně a po 
16 kolech drží sedmou příčku, která zaručuje postup do 
nadstavbového play-off. V posledních zápasech stolní 
tenistky HB Ostrov Havlíčkův Brod třikrát vyhrály – nad 
SKST Havířov 6:1, MH stolní tenis Ostrava 6:3 a SKST 
PLUS Hodonín B 6:2. Nestačily jen na dva aktuálně nej-
lepší české týmy – TT Moravský Krumlov a obhájce mis-
trovského titulu SKST PLUS Hodonín A.

Bronzový tým házené mladších žáků  
na turnaji v Brně

Poslední lednový víkend se zúčastnili mladší žáci Jis-
kry přípravného turnaje v Brně. I přes velkou marod-
ku si zahráli tři zápasy a z prvního letošního turnaje 
přivezli bronz.
Jarní část házenkářské sezóny zahájili i mladší dorosten-
ci a muži, kteří na domácí palubovce hostili týmy Loko 
České Budějovice. Oba brodské týmy uhájili domácí pro-
středí a do dalších kol si nesou po dvou bodech. 
Další domácí ligová utkání sehrály celky ženských a muž-
ských kategorií v sobotu 18. února (hrálo se po uzávěrce 
tohoto vydání).

BM fitness se chystá na novou sezónu
Aerobikový klub BM Fitness se intenzivně připravu-
je na první závody, které se budou konat o víkendu 
18. a  19. března. Klub v letošní sezóně vyšle do bojů 
o medaile hned šest stepových týmu a pět sestav spor-
tovního aerobiku. „Je to snad nejvíce sestav, co jsme kdy 
na závody v jeden rok připravovaly,“ říká šéftrenérka klu-
bu Božena Čapková. Na závodech II. výkonnostní třídy 
se poprvé ukáží nejmladší osmileté holčičky, které se rok 
a půl roku pravidelně připravují. Ostatní stepové týmy už 
budou v I. výkonnostní třídě. BM Fitness tak bude mít 
zastoupení ve všech věkových kategoriích. V jarní části 
sezóny proběhnou klasické tři nominační závody na mi-
strovství Evropy a světa. „Naším cílem je, aby se všechny 
naše týmy na šampionáty nominovaly,“ prozrazuje Bo-
žena Čapková.

Slovan odstartuje jaro na domácím trávníku
V neděli 19. března vyběhnou fotbalisté FC Slovan 
Havlíčkův Brod na umělý trávník stadionu Na Losích 
vstříc jarní části divizní sezóny. Od 10:15 sehrají zápas 
s MSK Břeclav. Domácím fanouškům se Slovan představí 
i o týden později, kdy bude rovněž na „umělce“ hostit 
FCS Stará Říše. Po podzimní části sezóny mají brodští fot-
balisté na kontě osm bodů a drží se na dvanácté příčce 
divizní tabulky. 

Bruslaři na vítězné vlně
Hokejisté BK Havlíčkův Brod sbírají jednu výhru za dru-
hou. V polovině ledna doma přestříleli Havířov vysoko 
9:3. Následoval výkyv v podobě prohry 3:7 ve Velkém 
Meziříčí. Pak už ale svěřenci trenéra Aleše Kraučuka roz-
jeli svůj stroj na vítězství. Postupně porazili Vyškov (6:5 
sn), Valašské Meziříčí 7:5), Znojmo 3:2, Nový Jičín 5:3 
a Hodonín (5:0). Díky tomu se sedm zápasů před kon-
cem základní části posunuli už na čtvrtou příčku druholi-
gové tabulky. Ve 33 zápasech nasbírali Bruslaři 52 bodů.

Tři atletické bronzy ze Strahova
Výprava jedenácti mladých atletů brodské Jiskry přivezla 
z Mistrovství kraje v hale, které se konalo poslední ledno-
vou neděli v hale na Strahově, hned tři bonzové medai-
le. Juniorská oštěpařka Kateřina Douchová si odskočila 
na krátké překážky, kde byla třetí mezi ženami. Kateřinu 
napodobila Barbora Moravcová, které to na 60 metrů 
překážek ještě nevyšlo a ve skvělém osobním rekordu 
skončila mezi staršími žákyněmi „až“ čtvrtá. Chuť si ale 
spravila na trati 300 metrů, kde svůj start přetavila na 
bronzovou medaili. Muže nehodlal zahanbit Ondřej 
Koubek, který přivezl bronz z vrhu koulí starších žáků. Tři 
medailisty doplnili mnoha osobními rekordy a umístění-
mi na 4., 5. místě další mladí atleti, pro které šlo většinou 
o vůbec první starty v hale.
Výsledky velmi potěšily trenéry a vedení atletického od-
dílu, ale současně připomněly problém zimní přípravy 
atletů v nevyhovujících podmínkách malých tělocvičen. 
Věříme, že se v brzké době najde řešení, aby se atleti 
mohli v zimě připravovat i v technických disciplínách, 
jako jsou překážky, sprint či skok vysoký.

HB SKI TEAM veze zlato  
ze Zimní olympiády dětí a mládeže

Zásluhou vynikajícího výkonu Davida Chroustovského 
(mladší žáci) má Havlíčkův Brod zlatou medaili z letoš-
ní Olympiády dětí a mládeže. David předčil všechny 
své konkurenty z “tradičních” horských krajů a obsadil 
1. místo v disciplíně obří slalom. Skvěle si vedla i další zá-
stupkyně HB SKI TEAMu Ella Vondráčková (mladší žáky-
ně), která obsadila 9. místo ve slalomu speciál a 11. mís-
to v obřím slalomu. Vynikající výkony podtrhla soutěž 
družstev. Čtyřčlenný tým byl zastoupen třemi závodníky 
z HB SKI TEAMu – Alenou Koudelovou, Ellou Vondráčko-
vou a Davidem Chroustovským. Toto trio doplnil Marek 
Balej z Velkého Meziříčí. Tým obsadil v konkurenci čtr-
nácti krajů čtvrté místo. 

 Stránku připravil Ondřej Rázl
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Ing. Jaroslav Čepl, CSc.

V letošním roce uplyne 100 let od založení Výzkum-
ného ústavu bramborářského v Havlíčkově Bro-
dě. Tato uznávaná instituce se zabývá výzkumem 
technologií pěstování brambor, genetických zdrojů 
i šlechtěním nových odrůd. Už šestnáct let stojí v je-
jím čele ředitel Jaroslav Čepl. 

Jaroslav Čepl působí ve funkci ředitele od roku 2007, 
což je jedno z nejdelších období na této pozici v celé 
historii ústavu. Tuto funkci převzal před šestnácti 
lety od svého předchůdce Ing. Vokála, který ústav 
vedl od devadesátých let, v jednom z nejobtížněj-
ších období. V této době procházela celá instituce 
spolu s dalšími zemědělskými výzkumnými ústavy 
privatizací, procesem, který od základu měnil státní 
podniky na soukromé. „Byl to pro mě takový rád-
ce a mentor, smekám před tím, jakým způsobem 
dokázal ústav vést i v takové době,“ říká s uznáním 
Jaroslav Čepl. 
Výzkumný ústav bramborářský se řadí mezi nejuni-
kátnější instituce svého druhu v České v republice 
a jeho historie sahá hluboko do první poloviny dva-
cátého století. Začal se vyvíjet už v roce 1920, tehdy 
fungoval jako soukromý v rámci činnosti Ústředního 
svazu pěstitelů zemáků. O tři roky později se stal 
státní institucí, jejíž činnost se rozbíhala velmi po-
malu. „Do konce třicátých let chybělo vybavení i lidi 
k tomu, aby ústav plnohodnotně plnil svou funkci,“ 
podotýká ředitel Čepl. 
K dalším změnám došlo až v padesátých a šedesátých 
letech, kdy se do chodu státních bramborářských 
ústavů začalo angažovat ministerstvo zemědělství, 
které se zasadilo o značné posílení z řad pracovní-
ků, ale i celé reorganizace ústavů. Od konce pade-
sátých let se vnější i vnitřní struktura ústavu často 
měnila vlivem státní politiky a sporů s Českou aka-
demií zemědělských věd. V novodobé historii došlo 
k výrazným změnám v devadesátých letech, kdy po 
vzniku České republiky došlo k procesu privatizace. 

Výzkumný ústav bram-
borářský do devadesá-
tých let patřil pod velký 
koncern zemědělských 
podniků Oseva, který 
se přirozeně rozpadl 
vlivem kupónové priva-
tizace v roce 1994. Tato 
událost položila základy 
pro vznik Výzkumného 
ústavu bramborářské-
ho Havlíčkův Brod, s.r.o. 
(VÚB), instituce, která 
v této podobě působí 
dodnes.
VÚB se tedy už přes 
sto let věnuje výzkumu 
brambor a šlechtění kvalitních odrůd těmi nejeko-
logičtějšími postupy. Svou výzkumnou činnost vyvíjí 
ústav ve dvou základních složkách; geneticko-šlech-
titelská složka a technologická. „Za ty roky se tu 
vytvořila řada výchozích materiálů pro šlechtitele, 
vyšlechtily nové odrůdy, do praxe se zavedly nové 
pěstitelské technologie včetně ochrany brambor 
proti škodlivým činitelům. Troufám si říct, že tato 
práce nemá jinde srovnání,“ popisuje ředitel Čepl. 
V rámci výzkumu a udržování genetických zdrojů 
vznikla v bramborářském ústavu tzv. genetická ban-
ka, zařízení, v němž je pečlivě roztříděno a uloženo 
téměř 2 700 položek udržovaných výhradně v kultu-
ře in vitro. Svou dynamičností je toto zařízení jediné 
v České republice a patří mezi největší na světě. 
Průměrná spotřeba brambor se pohybuje okolo 
65 kg na osobu za rok. Jedná se o významnou složku 
současného jídelníčku, proto se VÚB stále snaží zdo-
konalovat produkci této 
významné zeleniny se 
zaměřením na její kva-
litu tak, aby vyhovovala 
požadavkům spotřebite-
lů. „Občas bývá problém 
s financemi, musíme 
se hodně snažit, ale za 
výsledky se nemusíme 
stydět, bývají velmi kva-
litní,“ popisuje v rozho-
voru Čepl.
V současné době pro-
bíhá v prostorech Mu-
zea Vysočiny expozice 
k oslavě sta let fungování 
ústavu, která je jedním 
z vrcholů oslav. Průřez 
dějin ústavu doprovází 
podrobný popis historic-
ké i novodobé metodiky 
šlechtění a výzkumu 
brambor, popis součas-
ných oddělení a struktu-

ry celé instituce, úspěchů v průběhu let, výrazných 
změn zemědělských praktik, ekologických postupů 
až k těm nejmenším detailům jeho výzkumu. Ex-
pozice je k vidění v prostorech Muzea Vysočiny od 
února a můžete ji navštívit až do 26. března. „V du-
chu stoletého výročí vzniku našeho ústavu se budou 
pořádat i další akce připomínající jeho dlouholeté 
fungování,“ doplnil Jaroslav Čepl.
Za uplynulých sto let se havlíčkobrodský brambo-
rářský ústav má čím pochlubit a veškerý personál 
má být na co pyšný. Při otázce na budoucí vyhlídky 
bramborářského ústavu vyslovil Jaroslav Čepl: „Přeji 
si, aby se ústav rozvíjel a ubíral tím správným smě-
rem a aby dosahoval úspěchů ve veřejných soutě-
žích, protože ty dobré nápady z řad našich výzkum-
níků si to rozhodně zaslouží,“ zakončil s úsměvem.
 
 Vít Halama
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Slovo zastupitele
V této rubrice je to v novém vo-
lebním období první zamyšlení, 
které připadlo na koalici ANO 2011 
a Ženy za Brod, a tak bych na úvod 
chtěla ještě dodatečně poděkovat 
občanům města za jejich hlasy 
v  komunálních volbách. Havlíč-
kobrodští občané nám dali velkou 
podporu v podobě 7 mandátů 
v zastupitelstvu, což je pro nás vel-
ký závazek. Za tuto důvěru jim chci 
jménem svým, i jménem ostatních 
mých kolegů a kolegyň, slíbit, že se 
budeme opravdu ze všech sil snažit 
naplňovat naše volební sliby.
 Od komunálních voleb uplynulo 
již téměř půl roku, emoce z povo-
lebních vyjednávání již částečně 
odezněly a před novým zastupi-
telstvem je nyní spousta práce. Za-
stupitelstvo, rada, výbory i komise 
pracují v novém složení a mají už 
za sebou celou řadu pracovních 

jednání a přijatých rozhodnutí. 
Mezi ta zatím nejdůležitější a nej-
závažnější rozhodnutí patří schvá-
lení rozpočtu na rok 2023, který 
zastupitelstvo schválilo jednomysl-
ně na svém prosincovém jednání. 
Tato shoda v tak závažném bodu 
mě velmi potěšila. Máme tak pří-
ležitost navázat na akce a aktivi-
ty z minulého volebního období 
a mimo jiné můžeme i v roce 2023 
pokračovat v opravách, technic-
kém zhodnocení a investicích do 
městského majetku (budovy, ko-
munikace, sportoviště aj.). 
Vzhledem k tomu, že se chceme 
opět zaměřit na další zlepšování 
technických a prostorových pod-
mínek pro naše školy, je skvělé, že 
mezi plánovanými akcemi na rok 
2023 jsou zařazeny i investice do 
školských zařízení (ZŠ Wolkerova, 
ZŠ Nuselská aj.). Těší mě i další po-

sun v realizaci projektu na vybudo-
vání venkovních hřišť u ZŠ Nusel-
ská a parkoviště v lokalitě Na Nebi. 
Dále se podařilo zpracovat a po-
dat dva velké investiční projekty 
pro ZŠ V Sadech (půdní vestavba) 
a ZŠ Konečná (odstranění azbesto-
vého pavilonu a výstavba nového).
Nadále se budeme snažit udržet 
vysoký standard poskytovaných so-
ciálních služeb pro seniory, rodiny 
s dětmi, zdravotně znevýhodněné 
a další cílové skupiny. V obecné ro-
vině se dá říci, že chceme podporo-
vat všechno to, co lze zahrnout pod 
zlepšování kvality života v našem 
městě. To všechno ovšem bude, 
s ohledem na současnou ekono-
mickou situaci, vyžadovat hodně 
práce, trpělivosti a hledání shody 
napříč celým zastupitelstvem. 
 Ivana Štrossová 
 Koalice ANO 2011 – Ženy za Brod

Kriminalita v roce 2022
Podíl kybernetické kriminality se loni výrazně zvýšil,  

nepomáhá ani prevence.
V Kraji Vysočina v loňském roce policisté vyšetřovali celkem 5 240 trest-
ných činů, což je ve srovnání s rokem předchozím o 866 trestných 
činů více. Meziročně tak jde o poměrně vysoký nárůst nápadu trestné 
činnosti, a to o 19,8 % V této souvislosti je ale velice důležité uvést, 
že statistické porovnání roku 2022 s rokem 2021 není zcela korektní, 
protože celková kriminalita v roce 2021 byla výrazně ovlivněna co-
vidovými opatřeními a stejná situace byla také v roce 2020. Pokud 
bychom se na vývoj kriminality roku 2022 podívali z dlouhodobější-
ho hlediska, tak ve srovnání s rokem 2019 došlo v našem kraji k je-
jímu poklesu. V roce 2019 jsme v Kraji Vysočina vyšetřovali celkem  
5 538 trestných činů.
Loni se podařilo v našem kraji objasnit 2 925 trestných činů a ob-
jasněnost tak dosáhla 55,8 %. V loňském roce se policistům doda-
tečně podařilo objasnit dalších 411 trestných činů. Jde o případy, 
které se staly v předchozích letech. Celkově se tedy podařilo policis-
tům objasnit 3 336 trestných činů, za jejichž spáchání bylo stíháno 
2 715 osob. Pachatelé svým jednáním způsobili celkovou škodu ve 
výši 799 380 000 Kč. „Kraj Vysočina se opětovně zařadil mezi nejbez-
pečnější regiony v rámci celé České republiky,“ komentoval dosažené 
výsledky plk. Mgr. Pavel Peňáz, náměstek ředitele pro službu kriminál-
ní policie a vyšetřování. 
Velkým problémem v našem kraji jsou stále recidivisté. Z celkově loni 
2 715 stíhaných osob bylo stíháno 947 osob, které se již v minulosti 
opakovaně dopustily trestné činnosti, což představuje podíl 34,9 %. 
V oblasti násilné trestné činnosti bylo loni stíháno 142 recidivistů, 
v oblasti majetkové trestné činnosti 332 těchto osob a třináct v oblasti 
mravnostních trestných činů.
Nejvyšší nárůst (o téměř 87 %) zaznamenali kriminalisté v počtu trest-
ných činů, které měly znaky kybernetické kriminality, tedy takové 
kriminality, k jejímuž spáchání je využito prostředí internetu či infor-
mačních, komunikačních technologií a sociálních sítí. Loni jsme zado-
kumentovali 722 těchto případů, což činí již 13,77 % nápadu ze všech 
spáchaných trestných činů v roce 2022 (v roce 2021 – 386 případů). 
Pachatelé internetové kriminality způsobili poškozeným celkovou ško-
du ve výši 130 058 845 Kč. 
Za posledních několik let je patrný výrazný nárůst tohoto druhu krimi-
nality, když v roce 2017 to představovalo 4,67 % z celkového nápadu. 
Celkem 98 trestných činů se kriminalistům podařilo objasnit a objas-
něnost tak dosáhla více než 13,5 %. Dalších 65 případů kriminalisté 
objasnili dodatečně – jednalo se o případy z předešlých let a celkově se 
tak loni podařilo policistům objasnit 165 případů. Největší počet pří-
padů internetové kriminality – celkem 529 – se týká majetkové trest-
né činnosti, což představuje 22,44 % ze všech majetkových trestných 
činů. Jde o nejrůznější formy internetových podvodů a protiprávních 

jednání spáchaných za využití sociálních sítí s cílem neoprávněně se 
obohatit za využití různých legend. Pachatelé u tohoto druhu trestné 
činnosti způsobili svým jednáním škodu v celkové výši 88 736 668 Kč. 
Další případy internetové kriminality se týkají mravnostní kriminality 
(41 případů), ale také násilné kriminality (16 případů) a oblasti ne-
hmotných práv. 
 Martin Hron
 Krajské ředitelství policie kraje Vysočina
 oddělení tisku a prevence

Pro naše bezpečí
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Základní škola Havlíčkův Brod, V Sadech 560 

Srdečně Vás zveme na  

DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ, 
které se konají 

 23. 3. a 25. 3. 2023  

 od 9.00 do 16.00 hodin 

 

 

 

 

 

 

 

Bližší informace ke dnům otevřených dveří i 
k zápisu naleznete na www.zssady.cz 

 

 

Všichni se na Vás moc těšíme! 

Na co se můžete těšit? 

 kurz předškoláka aneb zápis nanečisto 
 ukázkové hodiny na I. stupni 
 keramická dílna pro rodiče a děti 
 vystoupení pěveckého sboru Oříšek 
 aerobik a další sportovní aktivity 
 práce ve školní družině a v přípravné třídě 
 virtuální realita v praxi (speciální programy a 3D brýle) 
 stavíme z Merkuru a dalších robotických stavebnic 

 

NEJEN PRO RODIČE 
BUDOUCÍCH 
PRVŇÁČKŮ 

87. 9 FM

BROD 

R-VYSOC | vysocina.rozhlas.cz

Havlickuv_Brod_Zijeme_tu_s_vami_inz_200x131,5_N7.indd   1 20.8.2020   14:05:14

Město Havlíčkův Brod vyhlašuje 
výběrové řízení na obsazení místa strážníka 

Městské policie v Havlíčkově Brodě

Podmínky pro přijetí  uchazeče o zaměstnání strážníka:
občan České republiky • 
bezúhonnost a spolehlivost • 
starší 21 let • 
střední vzdělání s maturitní zkouškou • 
zdravotní způsobilost (fyzická a duševní) odpovídající nárokům kladeným na čin-• 
nost strážníka 
způsobilost pro získání zbrojního průkazu – sk. D (pro výkon povolání)• 

Výhodou:
 • ŘP sk. B 
 • pasivní znalost světového jazyka 
 • znalost práce na PC – uživatelská úroveň
 • platné osvědčení o odborné způsobilosti  strážníka městské policie
K přihlášce připojte:
 • strukturovaný životopis 
 • kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání 
Přihlášky posílejte na email: jpavlik@muhb.cz nebo přineste na služebnu 
Městské policie Havlíčkův Brod, Žižkova 34.
Město Havlíčkův Brod jako správce osobních údajů bude zpracovávat osobní 
údaje uchazeče pouze za účelem jejich využití  při výběru uchazečů o zaměstná-
ní strážníka:

posouzení vhodnosti  uchazeče o zaměstnání a výběr vhodného uchazeče• 
předání podkladů pro zpracování personální agendy• 

Zpracování osobních údajů je nezbytné pro provedení opatření, přijatých před 
uzavřením pracovní smlouvy (dle článku 6 odst. 1 písm. b) Obecného nařízení 
o ochraně osobních údajů). Město Havlíčkův Brod nebude zpracovávat osobní 
údaje způsobem, který je neslučitelný s výše uvedenými účely. 
Bližší informace o zpracování osobních údajů jsou dostupné rovněž 
na www.muhb.cz.

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit toto výběrové řízení 
kdykoliv v jeho průběhu.
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Transfúzní stanice nabízí útulné prostředí 
pro dárce krve, připomíná kavárnu

Dárci krve se na transfuzní stanici brodské 
nemocnice cítí jako v kavárničce. Nové po-
sezení s dekoracemi a moderní vybavení do 
kuchyňky, kde se dárci občerstvují, je malou 
odměnou za darování krve. Celková investice 
do stavebních úprav činila zhruba 200 tis. Kč. 
„Chtěli jsme, aby se u nás dárci po odběru 
cítili příjemně. Ohlasy jsou velmi pozitivní,“ 
zhodnotila vrchní sestra hematologicko-trans-
fuzního oddělení Vlasta Bruknerová. 
V loňském roce se na stanici uskutečnilo cel-
kem 3 349 odběrů, registr čítá 2 000 aktivních 
dárců. Oproti roku 2021 se ale snížil počet pr-
vodárců – zatímco v roce 2021 se zaregistro-
valo 144 dobrovníků, v loňském roce jich bylo 

o 28 méně. „Naše základna je široká. V obdo-
bí, kdy byl nedostatek krve napříč republikou, 
naše transfuzní oddělení pomáhalo dodávkou 
krve fakultním nemocnicím,“ dodala mluvčí 
havlíčkobrodské nemocnice Petra Černo.

Kdo se může stát dárcem krve?
Krev mohu darovat, pokud:

je mi 18–65 let• 
vážím alespoň 50 kg• 
netrpím vážnější alergií• 
neprodělal jsem zánět jater, nebo jiné • 
onemocnění jater
neprodělal jsem zánět ledvin, netrpím • 
chronickým onemocněním ledvin
neměl jsem toxoplazmozu, tularemii, • 
brucelozu
netrpím onemocněním srdce a cév (infarkt, • 
srdeční vada, vysoký krevní tlak)
netrpím vážným kožním onemocněním• 
neměl jsem malárii ani jinou tropickou • 
nemoc
neprodělal jsem pohlavní nemoc (kapavka, • 
syfilis)
neprodělal jsem TBC• 
netrpím vředovou nemocí žaludku, ani • 
onemocněním žlučníku či slinivky
neměl jsem tyfus, paratyfus• 
netrpím revmatickým onemocněním• 
netrpím zvýšenou krvácivostí (z nosu, • 
dásní)
nemám onemocnění nervového systému • 
(epilepsie, roztroušená skleróza)
neprodělal jsem zhoubné onemocnění• 
v pokrevním příbuzenstvu nemám výskyt • 
Creutzfeldt-Jacobovy nemoci
neprodělal jsem žádnou transplantaci • 
orgánů

nejsem alkoholik• 
nejsem HIV-pozitivní, ani nepatřím do tzv. • 
rizikových skupin chování (promiskuitní 
způsob života, nitrožilní narkomani, po-
hlavní styk mezi muži v posledním roce)

Na transfúzní oddělení přichází dárce přímo, 
není třeba, aby absolvoval prohlídku u svého 
praktického lékaře či jinde. Vhodnost kon-
krétního člověka pro darování krve posoudí 
individuálně lékař na transfúzní stanici.
Kontakt: Nemocnice Havlíčkův Brod, Hema-
tologicko-transfuzní oddělení, evidence dárců 
krve – 569 472 279.
Více informací na www.cervenykriz.eu.
 
 Stránku připravila Alena Doležalová

Czech POINT
na Městském úřadě v Havlíčkově Brodě  

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

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

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

Více informací na www.muhb.cz

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

informačním centru a recepci MÚ V Rámech

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

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

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

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

Elektronickou podatelnu 
Formuláře ke stažení 

 Klikací rozpočet města 
 Rezervace termínu svatby 

Rezervace prostor na Staré radnici 
SMS Infokanál 

Elektronické podání vůči živnostenskému úřadu 
z počítače podnikatele 

Zjištění vyhotovení řidičského průkazu 
Připravené občanské průkazy a pasy k vyzvednutí 

 Dálkové objednání a zjištění stavu front na MÚ HB

INFORMACE  
pro občany, podnikatele, turisty  

najdete na www.muhb.cz

Zelená linka Technických služeb
Telefon 800 183 549

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

Inzerujte  
v Havlíčkobrodských listech

Havlíčkobrodské listy  
měsíčník radnice ZDARMA do domovní schránky  

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

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

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

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

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

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

Objednávku i příjem inzerátu je možné přijmout 
elektronicky.

Kontakt a podrobné informace  
Turistické informační centrum Havlíčkův Brod,  

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

Za chyby v inzerci je zodpovědný inzerent.

Co, kdy, kde
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Městské divadlo a kino Ostrov
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Společenská rubrika, křížovka

Brodská miminka narozená  
od 19. 1. do 6. 2. 2023

• 19. 1. Štefl Teodor, Lindl Sára • 20. 1. Marek Ondřej, 
Zadinová Ella • 21. 1. Kloc Karel, Sekyrová Beáta  
• 24. 1. Enkh-Orshikh Adrian, Stehlík Oldřich • 1. 2. Pe-
trová Daniela • 3. 2. Kunstová Nathalia, Teclová Josefína  
• 6. 2. Suchánek Tobiáš

Sňatky konané v lednu 2023
(snoubenci, kteří dali souhlas se zveřejněním)

6. 1. 2023 
Brigant Radek,Havlíčkův Brod – Vorobjova Iryna, Sera-
fynci (Ukrajina)
7. 1. 2023 
Fedaš Jakub, Havlíčkův Brod – Bazalová Vendula, 
Budišov
21. 1. 2023 
Bahreini Ahmadreza, Borazjan (Írán) – Didyk Anna, 
Praha 3 – Žižkov

Bogaiciuc Adrian, Glodeni (Rumunsko) – Čerňančuk 
Teťana, Vynogradiv (Ukrajina)
Celkem se konaly 4 svatby.

V tajence je latinské přísloví.

Správné znění tajenky z čísla 2/2023: Co se lehce získá, to se ztratí.
Správnou odpověď ze 38 došlých vylosoval starosta Zbyněk Stejskal.
Výherkyní se stává Zuzana Casková.
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. 

Omluva
Velmi se omlouváme Jessice Adamcové,  

u které jsme v minulém čísle Havlíčkobrodských 
listů zveřejnili chybně jméno. 

Jessica se stala nejlepší žákyní Základní školy  
Štáflova za školní rok 2021/2022.

1. místo – Jessica Adamcová
ZŠ Štáflova
Jessica Adamcová celých devět studovala 
s výborným prospěchem. Vzorně reprezentovala 
školu v olympiádách, např. v anglickém či českém 
jazyce, přírodopisu a chemii. S velmi dobrým vý-
sledkem se zúčastnila i recitační soutěže. Navště-
vovala též kroužek první pomoci. Už od svých pěti 
let se věnuje tenisu, ve kterém dosáhla nemalých 
úspěchů. Jessica je vstřícná a kamarádská a vždy 
je připravena pomoci všem, kteří to potřebují.

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 levém sloupci pod 
odkazem Radnice – Havlíčkobrodské listy.

Doručení Havlíčkobrodských listů  
do vaší e-mailové schránky

Chcete dostávat Havlíčkobrodské listy přímo do 
své e-mailové schránky dříve, než vyjdou v tištěné 
podobě? Napište na adolezalova@muhb.cz a do 
předmětu zadejte DORUČOVÁNÍ LISTŮ E-MAILEM. 
Připište e-mailovou adresu, na kterou si přejete 
Havlíčkobrodské listy dostávat.
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AZ CENTRUM Havlíčkův Brod - SVČ Vás zve naAZAZA CEN Č Vásásá zvzvz e na

LETNÍ TÁBORY
vedoucí L. Kučírková - pro děti 9 - 15 let - cena 1650/1750 Kč

10. 7 . - 14. 7. týden plný zážitků

active 517. 7 . - 21. 7.
vedoucí M. Niklová - pro děti 10 - 15 let - cena 2400/2500 Kč

sporťáčkův týden24. 7 . - 28. 7.
vedoucí M. Niklová - pro děti 8 - 14 let - cena 1650/1750 Kč

24. 7 . - 28. 7. hudební tábor i
vedoucí D. Mašek, A. Pejcharová - pro děti 6 - 10 let 
 cena  2400 Kč

31. 7 . - 4. 8. hudební tábor ii
vedoucí D. Mašek, A. Pejcharová - pro děti 11 - 16 let 
 cena  2400 Kč

7. 8 . - 11. 8. prázdniny v pohybu
vedoucí A. Vomelová - pro děti 6 - 11 let - cena  1650/1750 Kč

31. 7 . - 4. 8. keramický pohádkový týden
vedoucí L. Kučírková - pro děti 5 - 12 let - cena  2400/2500 Kč

active 517. 7 . - 21. 7.17. 7 . - 21. 7.

vedoucí J. Jurčicová - pro děti 5 - 10 let - cena  1750/1850 Kč
10. 7 . - 14. 7. Tábor her a skotačení

pobytové tábory

cesta za pokladem
v Chřenovicích u Ledče nad Sázavou - vedoucí L. Kučírková 
pro děti 6 - 15 let - cena 3700/3900 Kč 

15. 7. - 22. 7. 

rodinný tábor se zdravou stravou
na chatě Doubravance ve Zdobnici - vedoucí I. Petrová, M. Domkář
cena 3900 Kč (dospělí)/3400 Kč (6-15 let)/2900 Kč (2-6 let)

12. 8. - 19. 8. 

za tajemstvím orlických hor
na chatě Doubravance ve Zdobnici - vedoucí K. Nováková, J. Hovorka 
pro děti 7 - 17 let - cena 4000/4200 Kč (s dopravou)

5. 8. - 12. 8. 

14. 8 . - 18. 8. letní dovádění
vedoucí A. Vomelová - pro děti 6 - 11 let - cena  1650/1750 Kč

21. 8 . - 25. 8. "chci tančit zimou i létem"
vedoucí M. Břízová, I. Petrová - pro děti 6 - 15 let - cena  1650/1750 Kč

21. 8 . - 25. 8. máme rádi zvířata
vedoucí L. N. Borovičková - pro děti 4 - 6 let - cena  1750/1850 Kč

Více informací na www.azcentrumhb.cz 
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Program přírodovědného centra

Základní škola Nuselská – přírodovědné centrum CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_063/0003701   

Program pro veřejnost 

BŘEZEN 2023
Čtvrtek                   2.3.2023 17:00 program planetária s filmem 3-2-1 Start

Pátek   3.3.2023 16:30 program planetária s filmem Polaris

18:00 film ve 3D Divoká Afrika

19:30 venkovní pozorování dalekohledem*

Sobota   4.3.2023                16:30 program planetária s filmem Lucie, tajemství padajících hvězd

18:00 film ve 3D Poslední útes

19:30 venkovní pozorování dalekohledem*

Neděle   5.3.2023 16:30 program planetária s filmem 3-2-1 Start!

18:00 film ve 3D Zemělet

Úterý   7.3.2023 15:00 film ve 3D Titáni doby ledové

17:00 film ve 3D Cesta do vesmíru

Čtvrtek                   9.3.2023    17:00 program planetária s filmem Ze Země do vesmíru 

Úterý 14.3.2023 15:00 film ve 3D Zemělet

17:00 film ve 3D Titáni doby ledové

Čtvrtek                 16.3.2023 17:00 program planetária s filmem Slunce, hvězda život a smrti

Pátek 17.3.2023 16:30 program planetária s filmem 3-2-1 Start!

18:00 film ve 3D Poslední útes

19:30 venkovní pozorování dalekohledem*

Sobota 18.3.2023 16:30 program planetária s filmem Polaris 

18:00 film ve 3D Cesta do vesmíru

19:30 venkovní pozorování dalekohledem*

Neděle 19.3.2023   16:30 program planetária s filmem Lucie, tajemství padajících hvězd

18:00 film ve 3D Titáni doby ledové

Úterý 21.3.2023 15:00 film ve 3D Divoká Afrika

17:00 film ve 3D Zemělet

Čtvrtek                 23.3.2023  17:00 program planetária s filmem 3-2-1 Start!

Čtvrtek                 30.3.2023 17:00 program planetária s filmem Slunce, hvězda život a smrti

Pátek 31.3.2023                16:30 program planetária s filmem Polaris

18:00 film ve 3D Cesta do vesmíru

19:30 venkovní pozorování dalekohledem*

Sobota   1.4.2023  16:30 program planetária s filmem Ze Země do vesmíru

18:00 film ve 3D Poslední útes

19:30 venkovní pozorování dalekohledem*

*Doba trvání každého programu je přibližně 60 minut, pří příznivé viditelnosti bývá program pozorování oblohy delší. Není-li možno 

vlivem počasí oblohu pozorovat, je připraven náhradní program o vesmíru v planetáriu a ukázka hvězdářských dalekohledů.

Vstupné shodné pro všechny pořady: dospělí 80 Kč, děti 60 Kč, senioři 60 Kč

Rezervace pomocí WWW.CENTRUMNUSELSKA.CZ/REZERVACE nebo na tel. 731 118 793
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Inzerce

 
Rekonstrukce bytových jednotek 

Stěrky a omítky 
Sádrokartonářské práce 

Půdní vestavby 
Dřevostavby 

 
Pokládka travních koberců 

Zavlažovací systémy 
Pokládka zámkové dlažby 

Výstavba pergol, altánů, zahradních domků a garážových stání 

Kontaktujte nás na e-mailu:  
novotna@bohol.eu. 
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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

Řádková inzerce
Seřízení oken a dveří (výměna kování, těsnění, přesklí-
vání). Žaluzie, rolety, sítě proti hmyzu. Tel: 775 159 766.

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. 3. MUDr. Hanusek Milan tel. 722 068 222 
 U Stadionu 2187, Havlíčkův Brod
• 11. a 12. 3. MDDr. Hejtmánek Filip  tel. 792 339 455 
Jahodova 2240, Havlíčkův Brod
• 18. a 19. 3. MUDr. Richter Tomáš  tel. 569 626 481 
Jiráskova 669, Chotěboř
• 25. a 26. 3. MDDr. Havlíček Ondřej  tel. 777 730 557 
Sázavská 427, Habry
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 Max a Maggie. Narození: červenec 2022
Maxík je zatím stále bojínek, potřebuje trpělivost a čas, ale 
už víme, že je to na dobré cestě. Hledáme pro něj domov 
v bytových podmínkách, s kočičím kamarádem, sestřička 
Maggie by pro něj byla tím nejlepším parťákem.

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.–24. 3. – O nejhezčího ptáčka – Vytvoř ptáčka z libovol-
ného materiálu a přines ho do příslušné pobočky knihovny
1.–31. 3. – Výstava obrazů Olga Havlová a Výbor dob-
ré vůle, pořádaná při příležitosti nedožitých 90. naroze-
nin Olgy Havlové
1.–31. 3. – Máš nadání na hádání? – testík pro děti 
6–15 let (registrovaným dětským návštěvníkům KKV)
3. 3. 16.00 – Přednáška Homeopatie, jarní alergie 
a detoxikace organismu
6. 3. 18.00 – Alena a Jirka Márovi: Guatemala a Mexiko
8. 3. 14.00–15.30 – Duhové hrátky – zábavná odpoled-
ne pro děti / ROZHLEDna
10. 3. 18.30 – LiStOVáNí: Dobrý proti severáku. Scénic-
ké představení projektu LiStOVáNí. Schody KKV
13. 3. 16.00 – Přednáška Police ČR zaměřená na inter-
netové podvody
13. 3. 17.00 – Čtenářský klub – na téma Když je život 
spisovatelem aneb Životopisy slavných i neslavných
16. 3. 15.30 – Čítárnička se spisovatelkou Ivanou Pe-
routkovou. Čtení pro děti a jejich rodiče / ROZHLEDna
17. 3. 15.00 – Osvětová přednáška trénování paměti – 
trénování paměti a mnemotechnik
17. 3. 19.00 – Denudace – koncert kapely z HB
20.–24. 3. 8.00–18.00 – Burza vyřazených knih
20. 3. 16.00 – Komentovaná prohlídka knihovny
22. 3. 14.00–15.30 – Duhové hrátky – pro děti
27. 3. 18.00 – Biograf v knihovně: Buď můj hlas. Ženu 
bez hidžábu v dnešním Íránu často čeká fyzické násilí 
i věznění, přesto tisíce žen ve jménu boje za svobodu 
a rovnost toto riziko podstupují

Muzeum Vysočiny Havlíčkův Brod
www.muzeumhb.cz

25. 1. – 26. 3. – 100 let Výzkumného ústavu brambo-
rářského Havlíčkův Brod
9. 3. 17.00 – Přednáška Jaroslava Čepla z VÚB HB 
o pěstování brambor na poli a zahrádce
3. 2. – 26. 3. – Okupace 1939 ve fotografiích. Březnové 
události na Havlíčkobrodsku ve spolupráci s Městským 
muzeem Chotěboř
17. 3. 16.00 – Komentovaná prohlídka výstavou a bese-
da o fotografiích s Janem Lakosilem a Michalem Kampem
21. 3. – jednodenní výstava rukopisu Osudů dobrého 
vojáka Švejka v Památníků národního písemnictví 
v Praze (viz akce na str. 13)
25. 3. 10.00 – Procházka okupovaným Brodem. Msty 
spojenými s německou okupací Havl. Brodu, sraz u muzea
2. 2. – 26. 3. – Na Korábu umění GHB. Výstava výtvar-
ných prací studentů Gymnázia Havlíčkův Brod 

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

3. 3. – 23. 4. – Budu vzpomínat na Brod – Jan Čárt 
a Rudolf Mazuch, vernisáž v 16.00
3. 3. – 23. 4. – Ondřej Michálek – Alegorie našich 
světů, vernisáž 3. 3. v 17.00
6. 2. – 5. 3. – 3. Výtvarná tvorba žáků ZŠ Wolkerova 
16. 2. 16.00–18.30 – Velikonoční věnce, rezervace na 
edukator@galeriehb.cz

ZUŠ J. V. Stamice
www.zushb.cz

20. 3. 18.00 – Čtvero ročních období: Jaro, sál ZUŠ

Filmové OKO 
www.filmoveoko.cz

1. 3. 20.00 – Blízko (drama BE/NL/FR)
8. 3. 20.00 – Světlonoc (mysteriózní drama/horor SK/CZ)
12. 3. 15.00 – Myši patří do nebe (animovaná kome-
die/rodinný/dobrodružný CZ/FR/PL/SK)
15. 3. 20.00 – Velryba (drama)
22. 3. 20.00 – Zatmění (komedie/thriller)
29. 3. 20.00 – Kuciak: Vražda novináře (dokument) 

31. 3. 18.00 – Expediční kamera 2023 – Filmový festi-
val cestovatelských a outdoorových filmů

Klub OKO 
www.kluboko.cz

4. 3. 22.00 – Totally Nothin + support, rap, koncert na baru
11. 3. 17.00 – Divadlo POKUS Pohled: S tvojí dcerou ne
18. 3. 20.00 – VYPSANÁ FIXA, koncert
30. 3. 19.00 – Stand up: Utrženej ze řetězu – Arnošt 
Frauenberg

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

3. 3. 19.00 – Kryštof, koncert
8. 3. 19.00 – Partička na vzduchu, improvizační show
15. 3. 19.00 – 4TENOŘI, koncert 
18. 3. 19.00 – Kali a Peter Pann
24. 3. 19.30 – Dymytry a Hämatom CZ TOUR, koncert 
25. 3. 15.00 – Lollipopz
Plesy
4. 3. Ples Červeného kříže
10. 3. Ples Gymnázium Ledeč

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

Každé pondělí v 19.00 Chytrý kvíz – týmová hra pro každého
7. 3. 18.30 – Cestopis: Michal Černý – Keňa a Kongo
14. 3. 18.30 – Cestopis: Mudr. F. Čihák – Gruzie a Arménie
21. 3. 18.30 – Cestopis: Ondřej Macka – Himaláje a Gobi
28. 3. 18.30 – Cestopis: Mudr. F. Čihák – Jižní Amerikou 
I: Brazilie, Argentina, Bolivie

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

1. 3. 10.00 – Jak jednoduše ovlivnit zdraví nás i našich dětí
4. 3. 14.00 – Kurz akvarelu. Lekce uměleckého malování
6. 3. 9.30 – Strom lásky a obrázky. Dílnička
8. 3. 14.30 – Interaktivní hudebně-výtvarná dílna
11. 3. 8.30 – Patchwork klub. Lekce šití
13. 3. 9.30 – Zpátky do pravěku. Dílnička
14. 3. 10.00 – Neklidné dítě a jak zvládat stresující 
situace, když dítě pláče. Přednáška s konzultací
19. 3. 16.00 – Pleteme z pedigu. Kurz pro veřejnost
20. 3. 9.30 – Korálkování. Dílnička
21. 3. 10.00 – Domácí lékárnička: Pohodová menstru-
ace i klimakterium. Přednáška s konzultací
23. 3. 15.00 – Tak a jde se do školy. Seminář
27. 3. 9.30 – Podmořský svět. Dílnička

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

4. 3. – Ze Stříbrných Hor. Trasa 12 km
7. 3. – Ze Svatého Kříže přes Dolík. Trasa 7 km

8. 3. – Křižanov. Trasa 11 km
11. 3. – Přes Mstislavice. Trasa 11 km
14.3. – Kolem Přibyslavi. Trasa 7 km
15. 3. – Vepřové hody v Nové Vsi. Trasa 10 km
18. 3. – Do Radošova ke kapličce sv. Jiljí. Trasa 11 km
21. 3. – Z Vysoké přes Květnov. Trasa 7 km
22. 3. – Přes Hudeč. Trasa 11 km
25. 3. – 41. Jarní Vysočinou. Trasy: 10–100 km. Start: 
MDKO, H. Brod, 6.00–12.00 hod.
25. 3. – 1. Putování za Santinim – Pohled. Trasy: 
10–30 km. Start: Probošství kláštera cisterciaček v Po-
hledu, 7.00–17.00 hod.
28. 3. – Nové Město a Tři Kříže. Trasa 8 km
29. 3. – Po mandloňové stezce. Trasa 10 km

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

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

AZ CENTRUM – Středisko volného času
www.azcentrumhb.cz

5. 3. 15.00 – O vodníku Šepouchovi, loutkové představení 
11. 3. 9.00–12.00 – Keramické sobotní dopoledne
26. 3. 15.00 – Perníková chaloupka, loutkové představní

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

tel. 770 197 266
3. 3. 12.00–15.30 – Výstavy U Reynků… Petrkov/Greno-
ble a Francouzští autoři a Petrkov, Ovce/Moutons, Ze zahra-
dy/Vues du jardin a Z malířské dílny Magdaleny Křenkové
11. 3. 15.00 – Hudebně-literární setkání s dílem básní-
ka a editora Bohuslava Reynka Jaromíra Zelenky
25. 3. 15.00 – Koncert studentů Konzervatoře a střední 
školy Jana Deyla v Praze. 15.30 Přednáška pana Bern-
harda Lauera, ředitele Muzea bratří Grimmů v Kasselu 
„Charles Perrault a bratři Grimmové“

Family point
familypoint.hb@poradenstvi-vysocina.cz

1. 3. 16.00–18.00 – JUDr. Jiří Pecha: Historie trochu jinak
6. 3. 9.00–16.00 – SWAP-SHOP-Bleší trh výměnou
7.–8. 3. 9.00–16.00 – SWAP-SHOP – Bleší trh výměnou 
24. 3. 12.30–14.00 – Mgr. Miroslav Tomeček: Typologie 
osobnosti v praxi. Přednáška 
27. 3. 14.00–16.00 – Workshop „Velikonoční vajíčko“

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. 3. 19.00  Zatmění
3. 3. 18.00  Bella a Sebastian: Nová generace
3. 3. 20.00  Velryba
4. 3. 17.30  Ant-Man a Wasp: Quantumania (3D)
4. 3. 20.00  Zatmění
4. 3. 15.00  Kocour v botách: Poslední přání
4. 3. 17.00  Ostrov
9. 3. 17.00  BIOGRAF SEN: Vánoční příběh
9. 3. 19.30  Ostrov
10. 3. 17.30  Asterix a Obelix: Říše středu
10. 3. 20.00  Vřískot 6
11. 3. 17.30  Bella a Sebastian: Nová generace
11. 3. 19.30  Zatmění
12. 3. 18.00  Přání k narozeninám
16. 3. 19.00  Ostrov
17. 3. 17.30  Shazam! Hněv bohů
17. 3. 20.00  Bastardi 4: Reparát

18. 3. 18.00  Zatmění
18. 3. 20.00  Služka
19. 3. 14.00  Pohádkové odpoledne: Ušák Chicky a Zlokřeček
23. 3. 19.00  BUĎ CHLAP!
24. 3. 18.00  Děti Nagana
24. 3. 20.00  Ant-Man a Wasp: Quantumania
25. 3. 15.00  Zoubková víla
25. 3. 17.00  Avatar: The Way of Water (3D)
25. 3. 20.15  BUĎ CHLAP!
26. 3. 18.00  Ostrov
30. 3. 19.00  Přání k narozeninám
31. 3. 18.00  Bella a Sebastian: Nová generace
31. 3. 20.00  John Wick: Kapitola 4
1. 4. 17.30  Dungeons a Dragons: Čest zlodějů
1. 4. 20.00  BUĎ CHLAP!
2. 4. 15.00  Kocour v botách: Poslední přání
 Změna programu vyhrazena
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Well 2

www.remaxwell2.cz  725 874 470

Nejste ještě u nás?
Přihlaste se k nám do 
31. 3. 2023

Klientské centrum
Havlíčkův Brod
Havlíčkovo nám. 1963

a mnoho dalších

až

až

až

Kč

Kč

Kč

na specifické diety
(pro všechny bez omezení)

pro těhotné 
a maminky

na péči 
o duševní zdraví

Kč
BONUSY

až

pro zdraví vaší rodiny

Havlíčkovo nám. 1963

pro zdraví vaší rodiny

Havlíčkovo nám. 1963

Kč

pro zdraví vaší rodiny
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