
Den stromů. Město má přes 30 
tisíc dřevin (str. 4)

ZUŠ J. V. Stamice má nový sál 
i nahrávací studio (str. 9)

Představení projektu Smetanovo 
náměstí (str. 10) 

Marek Švec 
(str. 13)

Nové hřiště gymnázia bylo 
slavnostně otevřeno
Po zhruba čtyřech měsících re-
konstrukce byla 25. října za pří-
tomnosti zástupců investora, 
tedy Kraje Vysočina, města Hav-
líčkova Brodu a dalších hostů 
slavnostně přestřižena páska při 
otvírání  nového víceúčelového 
sportovního prostoru za budovou 
havlíčkobrodského gymnázia, na 
kterou čekala škola již desítky let. 
Víceúčelové hřiště s propustným 
tartanem, s plochou na basket-
bal, volejbal, malý fotbal a do-
skočištěm stavěla firma Chládek 
a Tintěra.  Finanční náklady pře-
sáhly 5 milionů korun. Za hřištěm 
je navíc parkoviště pro vozidla 
zaměstnanců školy a studentů.
� Alena�Doležalová

Projekt Legiovlak je víc než výstava
(str. 4)
Projekt Legiovlak je víc než výstava
(str. 4)

POZVÁNKY
Veřejné jednání  

zastupitelstva města  
11. 12. 2017 od 14.30 hodin 

na Nové radnici

Brody v Brodě 
9. 11. – 31. 12.

Trh řemesel  
17. 11. 

Advent 
3. 12. – 24. 12.

ylisty
Havlíčkobrodské

www.muhb.cz

listopad 2017ZDARMA • Distribuovaný náklad 10 000 kusů

pro občany našeho města

11



2 Havlíčkobrodské listy

Město známe i neznáme

Migrace obyvatel provází dějiny Evropy od nepa-
měti, tisíce a statisíce obyvatel se přelévaly více či 
méně nuceně přes hranice, státy vznikaly a zanika-
ly, války začínaly a končily. Nikdo z nás nemůže si 
být zcela jist, že mezi jeho předky není někdo z cizí 
dálavy, jiného vyznání, jiné barvy pleti či jiného ma-
teřského jazyka. 
V době 1. světové války proudilo na území Čech 
a Moravy množství uprchlíků v několika velkých 
vlnách. První nápor přišel bezprostředně po vy-
puknutí války. Odhaduje se, že v prvním roce vál-
ky byl uvnitř habsburské monarchie na útěku více 
než milion lidí. Hlavní nápor přišel z oblasti Haliče 
a Bukoviny, menší množství pak z oblasti Balkánu. 
11. 8. 1914 vyšlo císařské nařízení o nuceném vy-
stěhování z důvodu válečného a z důvodu ochra-
ny civilního obyvatelstva. Evakuace především 
východních oblastí byla poznamenána chaosem, 
špatnou informovaností a váznoucí komunikací 
mezi jednotlivými politickými složkami a nepřipra-
veností zázemí pro přijetí uprchlíků. Pokud měli 
uprchlíci dost svých finančních prostředků, mohli si 
zvolit vlastní cíl cesty a vlastní ubytování ve vnitro-
zemí Rakouska-Uherska. Pokud byli bez prostředků, 
museli se zařadit do centrálně organizovaných sku-
pin uprchlíků, pro které začaly vznikat první tábory. 
Další vlna přišla po vypuknutí války s Itálií. Již před 
vyhlášením války byli někteří obyvatelé z krizových 
oblastí evakuováni, nucená evakuace pokračovala 
po květnu 1915. Čechy a Morava se opět staly zá-
zemím pro tisíce především slovinských a italských 
utečenců. Poslední velký nápor zažilo centrální úze-
mí monarchie po znovuobsazení Haliče a Bukoviny 
v polovině roku 1916. 
Většina uprchlíků byla rozmístěna po obcích a uby-
tování bylo zajišťováno okresními hejtmany, staros-
ty obce, případně dobrovolníky. Menší část pře-
devším nemajetných skupin byla umisťována do 
barákových kolonií se specifickým režimem správy. 
Prvními tábory na území dnešní České republiky 
byly tábory v Pohořelicích, ve Svatobořicích u Ky-
jova, v Mikulově a v Chocni. Poslední velký tábor 
v Čechách byl postaven v roce 1915 v Německém 
Brodě. V květnu 1915 bylo zahájeno řízení ohledně 

stavby kolonie, tábor měl být určen pro uprchlíky 
z jihu. Ti se sem skutečně také v roce 1916 nastěho-
vali, avšak jen přechodně a po Brusilovově ofenzívě 
byli vyměněni za uprchlíky z Haliče a Bukoviny. Ka-
pacita tábora byla 10 000 obyvatel, což bylo stejné 
množství, jako byl tehdejší počet obyvatel města. 
Představitelé samosprávy přistupovali k uprchlí-
kům víceméně ryze pragmaticky. Se stavbou sou-
hlasili představitelé města i okresu. Ve stavbě ba-
ráků a v umístění většího počtu lidí viděli příležitost 
k výdělku pro místní firmy a snažili se vytěžit z dané 
situace co největší výhody pro město. Na stavbě se 
podílela místní stavební firma Šupich, dodávky po-
travin a stavebního materiálu zajišťovali též místní 
živnostníci. Navíc bylo se stavbou kolonie spojeno 
rozšíření okresní nemocnice, která stála v blízkosti 
tábora. Naopak ke konci války začali nahlížet před-
stavitelé samosprávy na kolonii jako na zátěž či při-
nejlepším jako na příležitost, jak zkritizovat rakous-
kou vládu. V převratových říjnových dnech roku 
1918 se staly tahanice o zařízení kolonie a zásoby 
tam uložené předmětem sporů, které měly zajistit 
představitelům opozičních politických stran převa-
hu před volbami. 
Z regionálního tisku se dovídáme i přes fungující 
válečnou cenzuru, jaké byly reakce místního obyva-
telstva na příliv uprchlíků. Ze začátku budila stavba 
kolonie především zvědavost: 
„8. 7. 1915: Se stavbou baráků se již začalo. Trámo-
vá kostra prvého baráku je již hotova, v neděli pu-
tovaly tam celé davy obecenstva z Něm. Brodu, aby 
si je prohlédly. Máme teď v Brodě o jednu atrakci 
více.“ Zvědavost přitahovali také uprchlíci, kteří po 
stovkách přijížděli do města. Zpočátku vzbuzovali 
u lidí soucit, byly vybírány dobrovolné dary, které 
zejména mezi městskou elitou byly považovány za 
čestný čin v době zuřící války. Uprchlíci z jihu setka-
li se mezi místním obyvatelstvem se skutečnými 
sympatiemi, obzvláště též proto, že mezi nimi byli 
slovanští bratři – Slovinci. V kritické době druhé po-
loviny vleklého vojenského konfliktu byli ubytováni 
v německobrodské kolonii židé z Haliče a Bukoviny. 
V červenci 1916 začali přicházet první transporty 
a do konce srpna téhož roku bylo již v táboře kolem 
9 000 uprchlíků. I s nimi vyjadřuje místní novinář 
hlubokou účast: „Viděli jsme opět dojímavý obraz 
ubohosti a bídy a bezděčně vzpomínali jsme při 
tom, že takových uprchlíků bloudí nyní po celé Ev-

ropě na miliony!“ První 
kritické hlasy se objevily 
po propuknutí tyfové 
epidemie, nikoli však na 
adresu uprchlíků, ale na 
adresu úřadů, které jsou 
liknavé v zavádění a do-
držování preventivních 
opatření. S postupem 
války však kritických 
hlasů přibývá, nelibě je 
neseno především ob-
chodování židů neboli 
keťasení. 
Pobyt uprchlíků v Ně-
meckém Brodě našel 
samozřejmě odezvu 

i u intelektuální elity města – faráře, rabína či učite-
lů. Gymnaziální profesor a muzejní pracovník Fran-
tišek Petr se o dění v kolonii živě zajímal. Dochoval 
se nám po něm deník, v němž zaznamenal zprávy 
o tyfové epidemii, odvodech židů z kolonie a také 
o svatbě. Vykreslení průběhu svatby zdůrazňovalo, 
jak odlišný je svět haličských židů od světa zdej-
ších občanů. Učitel František Petr byl také prvním, 
kdo otiskl na veřejnosti historii první světové války 
v Německém Brodě i se souborem fotografií z ba-
rákové kolonie. 
Zajímavý je též postoj místních náboženských před-
stavitelů. Německobrodský farář s povděkem kvi-
tuje náboženskou horlivost Poláků i Italů. S povzde-
chem naopak konstatuje, že i mezi nimi obzvláště 
z nižších tříd nacházejí se lidé zcela zpustlí a alkoho-
lu oddaní. Židy pak nelze chválit ani pro návštěvu 
kostela, a tak u nich zbývá jen konstatovat, že jsou 
plní špíny a vší. 
Místní rabín měl k židovským uprchlíkům blízko. Byl 
jím Leo Bretisch, který sám se narodil ve Stanislavi 
(dnes Ivano-Frankivsk na Ukrajině) a mohl tak na-
lézt mezi uprchlíky své bývalé sousedy. Jako rabín 
byl jmenován v Německém Brodě těsně před vál-
kou, i když na území Čech a Rakouska pobýval již 
delší dobu. Byl sionista a svět haličských židů mu 
byl bližší než zdejší plně asimilovaná židovská ko-
munita. 
Náboženští představitelé měli k pomáhání uprch-
líkům blízko. A nemusela se zdaleka krýt konfe-
sijní příslušnost těch, kteří pomáhali, a těch, kteří 
pomoc potřebovali. Pomoc haličským uprchlíkům 
organizoval např. i evangelický farář Vladimír Čech 
v Borové u Poličky. Zde u něj v roce 1915 pobýval 
i syn prvního prezidenta Československa Tomá-
še Garrigua Masaryka Herbert Masaryk. Herbert 
byl nadaným malířem, v roce 1910 uzavřel sňa-
tek s vdovou po svém zesnulém příteli, v Čechách 
uznávaném výtvarníkovi, Antonínu Slavíčkovi. Bě-
hem své činnosti na pomoc haličským uprchlíkům  
v Borové se však nakazil tyfem. Oslaben odjel do 
Prahy, kde se jeho stav zhoršoval. 15. března 1915 
Herbert Masaryk, v době kdy jeho otec dlel již 
v emigraci, umírá. Na stejnou nemoc zemřely 
i stovky uprchlíků v Německém Brodě. Jedinou tr-
valou připomínkou tisíců cizinců v našem městě tak 
zůstává hřbitov uprostřed polí s neznámými jmény 
vyrytými do kamene.
� Alena�Jindrová

Uprchlík, politika a běžný občan 
aneb Bylo něco jiného před sto lety?

Židé�v�barákové�kolonii�(MVHB)

Baráková�kolonie�(MVHB)
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Cyklostezka v ulici Masarykova
Termín zahájení prací: 10. 7. 2017           
Termín dokončení prací: 7. 11. 2017
Cena včetně DPH: 15 115 555 Kč               
Zhotovitel: Chládek a Tintěra Havlíčkův Brod, a.s.
Cyklostezka podél Masarykovy ulice od podcho-
du na křižovatce s Husovou ulicí až po parkoviš-
tě u Nového hřbitova v délce 1262,92 m se blí-
ží k dokončení. Od 25. listopadu by měla být již 
ukončena uzavírka chodníku. Celková šířka 3,8 m 
zahrnuje kromě dvou pruhů pro cyklisty také 
hmatný pás, dva pásy pro chodce a dvakrát bez-
pečnostní odstup 25 cm. Povrch pásů pro cyklisty 
a společné stezky je asfaltobetonový, chodník je 
ze zámkové dlažby. Součástí rekonstrukce je ve-
řejné osvětlení a vegetace.

Havlíčkobrodské listy budou vycházet od ledna 
na začátku měsíce
Veřejnost i zástupci města se shodli na tom, že 
zpravodaj radnice by měl vycházet na začátku 
měsíce. Změnu navrhl výbor pro cestovní ruch, 
média a kulturu, podpořila jej redakční rada 
a rada města jej schválila. Havlíčkobrodské listy 
se tak od ledna 2018 budou objevovat v domov-
ních schránkách v prvních pracovních dnech mě-
síce. „Navíc je město bude vydávat v rozšířeném 
rozsahu. Pravidelné informace najdou čtenáři 
městských novin na 24 stránkách zpravodaje, při-
čemž pro placenou reklamu zůstanou vyhrazeny 
čtyři strany jako dosud,“ ujistil starosta města Jan 
Tecl. Městský rozpočet přitom změny ovlivní jen 
málo. Celkem vydalo město z rozpočtu na Havlíč-
kobrodské listy ročně 728 500 Kč, od roku 2018 
počítá s výdajem kolem 754 tisíc Kč za rok. Čtená-
řům vyšlo město vstříc i v dalších podrobnostech 
jako je lepší čitelnost a větší obrázky. 

V prosinci se změní systém MHD, do konce 
února si můžete výhodněji pořídit čipové karty
Jak již město Havlíčkův Brod informovalo veřej-
nost, od 10. 12. 2017 dojde ke změně celého 
systému městské hromadné dopravy. Autobusy 
budou jezdit častěji, ale zároveň se zvýší četnost 
přestupů. Z tohoto důvodu chce město motivo-
vat cestující k pořízení čipové karty typu R, která 
je přenosná. Cestujícím zaručuje levnější jízdné 
a zároveň zlepšuje rychlost odbavení a plynulost 
provozu. „Pokud si cestující koupí lístek u řidiče, 
zaplatí za něj 10 Kč. Jízda s čipovou kartou vyjde 

o 2 Kč levněji,“ upřesnil vedoucí střediska MHD 
Miroslav Hepner. Další výdaje ušetří cestující 
s kartou při přestupu. Technické vybavení v au-
tobusech neumožňuje použít jeden lístek a při 
přestupu je tak potřeba zakoupit nový v hodnotě 
10 Kč. Při použití čipové karty při přestupu do 45 
min. další platba odpadá. „Rada města schválila 
dočasné snížení ceny čipové karty ze současných 
95 Kč na 60 Kč, a to od 16. října 2017 do 28. února 
2018,“ informoval místostarosta města Havlíčkův 
Brod Čeněk Jůzl. Čipové karty budou k dispozici 
v informační kanceláři MHD Na Valech, na měst-
ském informačním centru na Havlíčkově náměstí 
a v bus centru v nádražní hale ČD. „Nové jízdní 
řády budou platné od 10. 12. 2017, v prodeji by 
měly být během druhé polovině listopadu. O je-
jich dostupnosti budeme občany informovat,“ 
uzavřel Hepner. � Alena�Doležalová�

Jak správně třídit papír?
Papír je nejčastěji recyklovanou surovinou. Každá 
česká domácnost vytřídí ročně skoro 46 kilogra-
mů papíru – zhruba 90 % z toho je recyklováno 
a využito. Díky třídění a recyklaci papíru zachrání-
me ročně statisíce vzrostlých stromů. 
5 až 7 – to je maximální počet recyklačních cyklů 
papíru. Opakovanou recyklací se totiž celulózová 
vlákna, z nichž je papír tvořen, lámou a postupně 
zkracují. Samotná recyklace papíru je velmi jed-
noduchá. 
Z modrých kontejnerů se vytříděný papír sváží na 
dotřiďovací linky, kde se zbavuje nečistot, třídí se 
podle druhů, následně slisuje do balíků a odváží 
do papíren. Papírny si vybírají sběrový papír pod-
le toho, jaký papír se z něj následně vyrábí. Podle 
provozovatelů třídících linek je možné sběrový pa-
pír vytřídit až na 23 různých druhů. Sběrový papír 
se třídí v několika fázích. Nejprve se ručně vyberou 
velké lepenkové krabice, které se následně slisují 
do balíků. Poté je směs papíru dopravníkem přesu-
nuta do třídící kabiny. V ní se papír většinou třídí na 
noviny, časopisy, případně menší lepenkové obaly 
a zbylý papír. Každý druh se lisuje zvlášť a každý 
míří k jiným zpracovatelům podle jejich požadav-
ků. Papír, který se nedá v ČR zpracovat, se vyváží 
k recyklaci do zahraničí, nejčastěji do Německa, 
Rakouska, Polska nebo Slovenska. Některé speciál-
ní druhy papíru se naopak do ČR dováží. 
Nejčastější způsob recyklace je výroba nového 
papíru v papírnách. Papírenská vlákna se získají ze 
starého papíru jeho rozvlákněním ve vodní lázni. 
Je to vlastně mixování papíru v nádobě s vodou do 
té doby, než se papír rozpadne na vlákna a další 
součásti. Rozvlákňovač 
je první místo, kde se 
z papíru oddělí nežá-
doucí příměsi, jako jsou 
lepicí pásky, laminova-
né obálky a podobně. 
Vlákno se odsává z roz-
vlákňovače i s vodou 
a následuje další proces 
čištění na třídičích. Tam 

se odstraní ještě kancelářské sponky a drobné ne-
čistoty. Takto vyčištěná směs vody se následně na-
nese na papírenský stroj a na něm se vyrobí nový 
papír. Papírny vyrábějí jak 100% recyklovaný papír 
(např. sešity, archivní boxy, šanony, toaletní papír), 
tak papír jen s určitým podílem recyklátu. Každá 
papírna má svůj výrobní program a zaměřuje se 
jen na některé druhy papíru. 
Papírové vlákno má velice zajímavé vlastnosti, 
a proto se používá i pro výrobu tepelných izolací. 
Jedná se o izolace, které se aplikují jako foukaná 
tepelná izolace do dutin, jako jsou stropy a pod-
lahy. Také je možné ji aplikovat ve formě nástřiku 
nebo se lisuje do tepelně izolačních desek. Vlák-
no pro výrobu izolací se ze starého papíru získá 
také rozvlákněním, nikoliv však ve vodní lázni, ale 
za sucha. 
Do modrého kontejneru patří
• časopisy, noviny, letáky, sešity, knihy bez pevné 
vazby
• papírové obaly, lepenkové krabice
• obálky s fóliovými okénky
• papír s kancelářskými sponkami
• bublinkové obálky bez plastového vnitřku
Do modrého kontejneru nepatří
• celé svazky knih s pevnou vazbou
• uhlový, mastný nebo znečištěný papír
• mokré papírové kapesníky, ručníky
• rulička od toaletního papíru, plato od vajíček, 
proložky elektroniky (již nelze recyklovat)
• dětské pleny (vícedruhový materiál, infekč-
nost)
Ve městě je aktuálně rozmístěno 278 modrých 
separačních kontejnerů na papír. Papír lze ode-
vzdat ve sběrném dvoře Technických služeb Hav-
líčkův Brod v Reynkově ulici a ve sběrně odpadů 
ve společnosti HBH odpady s.r.o. v Havířské ulici. 
V roce 2016 naši občané vytřídili 607 t papíru 
(tj. na jednoho občana 26 kg). Technické služby 
Havlíčkův Brod v Reynkově ulici a společnost HBH 
odpady s.r.o. v Havířské ulici provozují na třídění 
papíru linky.   

Úprava nájemného v městských bytech
Rada města schválila s platností od 1. 1. 2018 zvý-
šení nájemného v bytech s původním tzv. regu-
lovaným nájmem, kde aktuální výše nájemného 
nedosahuje hodnoty 60 Kč/m2 plochy bytu mě-
síčně. V těchto bytech budou sazby nájemného 
činit max. na 62,73 Kč/m2 plochy bytu za měsíc. 
Výjimku tvoří nájemní vztahy u sociálních bytů, 
nájemné ve startovacích bytech Bělohradská čp. 
1128, v Domově s pečovatelskou službou a ná-
jemné ze soutěžních řízení, u kterých se sazba 
nájemného nezvyšuje. Regulované nájemné 
v městských bytech bylo naposledy zvýšeno v sou-
ladu s novým občanským zákoníkem v roce 2014  
na 59,35 Kč/m2. V témže roce se rada města zavá-
zala, že dále nebude v letech 2015–2017 nájem-
né zvyšovat, což dodržela. Od roku 2018 je opět 
možné v souladu s tímto rozhodnutím i občan-
ským zákoníkem výši nájemného upravit. 
� Světlana�Pátková

� Stránku�připravila�Světlana�Pátková

Termíny veřejných jednání výborů zastupitelstva města v měsíci LISTOPAD 2017

Jednání ZM se bude konat 11. 12. 2017 od 14.30 hodin ve velké zasedací místnosti MěÚ Havlíčkův 
Brod, Havlíčkovo náměstí 57. Usnesení rady a zastupitelstva města v plném znění jsou na www 
stránkách a úřední desce MěÚ.

13.11. Sociální výbor 16.00 h. MÚ HB V Rámech
15.11. Výbor pro územní plán a rozvoj města 15.30 h. MÚ Havlíčkovo nám.
21.11. Finanční výbor 16.00 h. MÚ Havlíčkovo nám.
23.11. Výbor pro cestovní ruch, média a kulturu 15.00 h. MÚ Havlíčkovo nám.

7.12. Výbor pro životní prostředí 16.00 h. Lyžařský areál Vysoká
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Na Nové radnici byl 2. října slavnostně přijat vedením města mistr 
České republiky v beachvolejbalu mužů Marcel Mysliveček. O jeho za-
jímavé cestě ke sportu a k vrcholnému vítězství bude vyprávět v příš-
tím čísle Havlíčkobrodských listů na straně 13.

Bramborářské dny se konaly na Havlíčkově náměstí již po sedmadva-
cáté. Provází je bohatý doprovodný program, představení velkého 
množství odrůd a velmi oblíbené polední „zmizení“ všech brambo-
rových vzorků. Nazmar nepřijdou ani ty ze soutěží ve škrábání hlíz. 
Nakoupit různé sorty zejména sadbových brambor si jezdí kupovat 
pěstitelé ze širokého okolí.

Legiovlak je víc než výstava
Třináct ukázkových, zrekonstruovaných vagonů z let 1918–20 s osvě-
tovou výstavou Legiovlak „kotvilo“ od 17. do 22. října na kolejišti ná-
kladového nádraží v Havlíčkově Brodě. Projedou tak postupně celou 
Českou republikou a Slovenskem. Vagóny představují život legionářů, 
jejich cesty, boje, dva roky na Transsibiřské magistrále, kde se mu-
sel odbývat také zcela obyčejný život se všemi jeho starostmi. Jak si 
legionáři museli umět poradit ve všech situacích názorně přibližuje 
skvělá výstava. Projekt připravila Československá obec legionářská ke 
100. výročí boje československých legií za samostatný stát. Poslední 
zastávku má od 28. 11. do 3. 12. v Sušici na Šumavě.

Dny ateliérů navštívilo téměř 11 500 zájemců
O víkendu 7. a 8. října proběhl 7. ročník podzimních slavností výtvar-
ného umění a uměleckých řemesel v Kraji Vysočina. Na Pelhřimovsku, 
Žďársku, Třebíčsku, Jihlavsku a Havlíčkobrodsku se pro všechny zá-
jemce otevřely ateliéry umělců, uměleckých škol i výstavní sály muzeí 
a galerií. Dny otevřených ateliérů konané pod záštitou náměstkyně 
hejtmana Kraje Vysočina Jany Fischerové jsou hrazeny z rozpočtu Kra-
je Vysočina, generálním sponzorem je Nová tiskárna Pelhřimov a orga-
nizačně je zajistil tým organizátorů z Muzea Vysočiny Havlíčkův Brod. 
„Otevřených ateliérů se zúčastnily na dvě stovky tvůrců, návštěvníků 
podle podpisových archů bylo 11 437, což je zatím rekordní číslo. Tyto 
akce dávají prostor pro prezentaci tvůrců a ohlasy návštěvníků signa-
lizují, že má smysl je pořádat i nadále,“ shrnuje tisková zpráva havlíč-
kobrodského týmu organizátorů.

Zájemci viděli práci arboristy i fotodokumentaci zásahů z celé Evropy
Den stromů slaví více než 50 zemí světa. Havlíčkův Brod se připojil 
k akcím dalších měst v České republice a připravil na 19. října arboris-
tický zásah v parku Budoucnost. Mohutný, již zlatě zbarvený dub na 
kraji parku naproti základní škole V Sadech se tak dočkal prospěšného 
dárku. Arborista Vítězslav Novák totiž za přítomnosti skupiny zájemců 
upravil a odlehčil jeho korunu. Přihlížejícím se dostalo také odborné-
ho výkladu, ukázky pracovních pomůcek, fotodokumentace zásahů 
a krásného, slunečného dne… takového, jaký bychom si na svátek 
stromů všichni přáli.

Týden knihoven doprovodila řada aktivit
Pobavili se díky nim malí i velcí účastníci. V rámci programu, který pro-
běhl v Havlíčkově Brodě od 2. do 8. října, uspořádala Krajská knihovna 
Vysočiny také komentovanou prohlídku města na téma brodských po-
věstí. Historik Michal Kamp provedl 4. 10. skupinu zájemců od Staré 
radnice, kde se zastavili u kostlivce Hnáta, přes smírčí kámen u mostu 
přes Sázavu, Koudelovu kašnu ke kostelu svaté Trojice a kapli svatého 
Kříže do klášterního kostela svaté Rodiny. Tady se ještě příznivci histo-
rie dozvěděli podrobnosti o založení brodského gymnázia. Ačkoliv té-
matem byly pověsti, historik zmiňoval také fakta, která se k událostem 
vztahovala. Každý účastník si odnesl komiks od autorky Petry Brau-
nové a ilustrátora Milana Starého. Komentovaná prohlídka Tradiční 
brodské pověsti II se potom konala znovu ještě 14. října.
� Foto:�Miroslav�Chvátal
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Restaurovaná opona se vrátila do muzea
Libor Blažek nafotil zajímavou událost, jak do depozitáře Muzea Vysoči-
ny, Havlíčkova domu, stěhují restaurovanou historickou oponu z bývalého 
ochotnického divadla Německého Brodu. Protože tubus s oponou měří přes 
6 metrů, museli ji zaměstnanci do druhého patra zvedat prostřednictvím vy-
sokozdvižné plošiny. Opona je 130 let stará a restaurovali ji odborníci neda-
leko Vysokého Mýta. V depozitáři bude nyní čekat na umístění. Navrhované 
místo je v nové budově Krajské knihovny.

Těšíme se na 28. Podzimní knižní veletrh!
Sedmadvacátý Podzimní knižní veletrh přinesl kromě nabitého programu 
a neméně nabité nabídky literatury, besed a dalších souvisejících akcí také 
nejkrásnější knihy veletrhu, které ocenila odborná porota i čtenáři sami. Cenu 
Kraje Vysočina a zároveň čtenářů Krajské Knihovny Vysočiny a posluchačů 
Českého rozhlasu Vysočiny získala kniha Michala Kampa Konec 2. světové vál-
ky na Havlíčkobrodsku. Cenu města obdržela kniha Před komiksem z nakla-
datelství Akropols a cenu Tiskáren Havlíčkův Brod si odnesl titul Manamana 
z nakladatelství Meander. Hlavní webové stránce veletrhu však už nyní vévodí 
pozvánka na další veletrh v roce 2018. Více informací o tom současném ale 
najdete na webových stránkách Krajské knihovny Vysočiny.

Babybox stále funguje, jen o kousek jinde
Od 10. října je v brodské nemocnici přemístěn babybox na nové místo. To se 
nachází jen nedaleko původního umístění, kde za pět let „pomohl vstoupit 
do nového života čtyřem nechtěným lidským mláďatům“, jak nám řekl Ludvík 
Hess. Spisovatel a chovatel koní se věnuje zakládání babyboxů ve městech už 
od roku 2005. Schránka pro odložené novorozence bude na Gynekologicko-
porodnickém pavilonu. 

HREJ SI CUP 2018 v AZ Centru Havlíčkův Brod
AZ Centrum Havlíčkův Brod připravilo pro školní rok 2017/2018 pohárovou 
soutěž ve společenských hrách Hrej si Cup 2018. Účastníci postupně změří 
své síly ve třech oblíbených společenských hrách pexeso, Člověče, nezlob se 
a kvarteto. Zúčastnit se mohou děti od 6 do 15 let. Na vítěze jednotlivých 
turnajů stejně jako na celkové vítěze čekají odměny! Startovné na jednotlivé 
turnaje je 60 Kč za osobu. 
Jako první se bude v sobotu 11. listopadu v AZ Centru konat turnaj v pexesu. 
Zájemci se mohou hlásit na mailu hrejsicup@email.cz. , kde je potřeba uvést 
jméno a datum narození účastníka a název a termín turnaje, na který se hlásí 
– Pexeso 11. 11. 2017, Člověče, nezlob se 27. 1. 2018, Kvarteto 17. 3. 2018. 

Začátek turnaje je v 9.00. Předpokládaný konec bude ve 12.00. Každý turnaj 
se uskuteční při účasti min. 6 přihlášených.
V případě dotazů k Hrej si Cupu 2018, pište na mail hrejsicup@email.cz nebo 
volejte na tel. 605 206 024. Pořádá Martina Niklová, AZ Centrum Havlíčkův 
Brod.

Polská a brodská knihovna spolupracují a vystavují
Krajská knihovna Vysočiny navázala partnerství s Miejskou Bibliotekou Pu-
blicznou im. Stanisława Grochowiaka v polském Lešně. Prvním větším spo-
lečným projektem byla putovní výstava „Karel Havlíček Borovský“ zahájená 
v polském Lešně v květnu tohoto roku v Galerii Lochy. Ta je nyní postupně 
k vidění na dalších vybraných místech v rámci Polska. Aktuální společnou 
aktivitou obou knihoven je výstava o Adamu Mickiewiczovi, významném 
polském spisovateli, básníku a dramatikovi, hlavním představiteli polského 
romantismu v Havlíčkově Brodě. Vernisáží byla zahájena 11. října v podkroví 
Staré radnice, navázal na ni koncert polské skupiny Trio Stroikowe v sále Staré 
radnice. 

Beseda Tajuplná mise Vladimíra Chadalíka
Okrašlovací spolek Budoucnost pořádá v rámci tradičních podzimních Veřej-
ných rozprav vzpomínkově rekapitulační konferenci na téma Tajuplná mise 
Vladimíra Chadalíka. V sále Staré radnice proběhne 11. 11. 2017 od 17 hodin. 
Záměrem akce je shromáždit argumenty k tomu, aby v roce 100. výročí vzni-
ku naší republiky bylo náležitě připomenuto též 50. výročí statečného činu 
plk. Chadalíka, profesionála, který nejen splnil svou povinnost, ale též dokázal 
udržet tajemství, což je vlastnost v dnešní době k pohledání. Vladimír Chada-
lík byl nesporně osobnost osmašedesátého roku. Několik hodin po začátku 
okupace ČSSR vojsky Varšavské smlouvy, brzy ráno dne 21.srpna 1968, vzlétl 
se svým strojem (přes absolutní zákaz létání) tento velitel vrtulníkové letky 
v Havlíčkově Brodě na pozoruhodnou misi, jejíž důvod ale zůstal dosud uta-
jen. Více se dozvíte na besedě.

Trh řemesel neminete 17. 11. na Havlíčkově náměstí
Podzimní trh řemesel, tradičně zaplňující 17. listopadu Havlíčkovo náměstí od 
8 do 16 hodin nabídne jako každoročně několik hodin zážitků. Přes 210 účast-
níků letos předvede své výrobky, někteří z nich i výrobu na místě. Otevřeny 
budou i „dílny“ pro veřejnost, ve kterých si zájemci budou moci vyzkoušet 
práci řemeslníků. Plochu vroubenou krásnými domy zaplní např. kováři, truh-
láři, keramici, drobní skláři, šperkař. Vůně a chutě povzbudí nabízené občerst-
vení slané i sladké - k jídlu i pití. Program na náměstí vyplní vystupující umělci: 
Brasstet, výběr muzikantů hrajících adventní, jazzovou i klasickou hudbu na 
dechové nástroje, Šarivari swing band – hudba plná chuti z jižní Moravy a Di-
vadlo Kvelb Theatre s pouličním představením „Andělé“ . Děti zaujme opět 
dřevěné ruské kolo a kolotoč. Akce je spolufinancována z Fondu Vysočiny.

Svatomartinský průvod tradičně s bílým koněm
Početné množství malých i velkých účastníků každoročně přiláká Svatomar-
tinský lampionový průvod kolem rybníka Hastrman. „ Zveme celé rodiny na 
akci Zvonečku ke svátku svatého Martina, která se bude letos konat 11. 11. 
od 17 hodin v parku Budoucnost. Zahájíme tradičně dětskou pantomimou 
o legendě sv. Martina u dřevěného dětského hradu“, zve ředitelka Zvonečku 
Anna Doleželová. „Věřím, že opět uvítáme Martina s rozsvícenými lampión-
ky,až přijede na bílém koni v doprovodu heroldů  a jeho družiny“. Děti budou 
rozdávat čerstvě napečené svatomartinské rohlíčky.

 Stránky�připravila�Světlana�Pátková
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Sport

Michal Prášek vyhrál Mistrovství České republiky
Další letošní úspěch si v říjnu připsal havlíčkobrodský motocyklový zá-
vodník Michal Prášek. Poté, co ovládl Alpe Adria Championship a MČR 
přírodních okruhů CAMS, zvítězil i v Mistrovství České republiky na 
motodromech. Závěrečný podnik šampionátu se jel na okruhu Slo-
vakiaring. Prášek do prvního závodu startoval z druhého místa a do 
poslední chvíle bojoval o čelo závodu s Jarem Černým. Nakonec projel 
cílem o 2,2 sekundy dříve než jeho soupeř. Ve stejném duchu se nesl 
i druhý závod, Prášek tentokrát zaútočil až při nájezdu do posledního 
kola a zvítězil o těsné 0,2 sekundy. „Letošní sezóna byla hodně výji-
mečná, jel jsem tři šampionáty a všechny se mi podařilo vyhrát,“ hod-
notí úspěšný rok a dodává, že úspěch by se nedostavil bez šéfa týmu 
Pavla Roháče, vynikající servis mechanika, kterým je Práškův otec, 
a všech sponzorů a fanoušků, kteří Michala Práška podporují.

Adam Hromádko stříbrný ve slalomu na MČR
Úspěšnou závodní sezónu má za sebou mladý travní lyžař Adam Hro-
mádko z HB SKI TEAMu, který se letos skvělými výsledky ve Světovém 
poháru (12. a 17. místo ve slalomu v italské Santa Caterině) nominoval 
na světový šampionát v travním lyžování v rakouském Kaprunu. Tam 
svou skvělou formu jen potvrdil a v silné konkurenci obsadil 17. příč-
ku. Poslední třešničkou na dortu letošní sezóny byla stříbrná medaile 
ve slalomu na MČR v Předklášteří. 

SNOW FILM FEST láká milovníky extrémních zimních sportů
Milovníci extrémních zimních radovánek si přijdou na své na SNOW 
FILM FESTu. Celovečerní pásmo špičkových filmů o extrémním lyžová-
ní, zimním lezení, snowboardingu, snow-kitingu a dalších zimních ra-
dovánkách se uskuteční v sobotu 18. listopadu od 17.30 v klubu OKO 
na Smetanově náměstí. Více informací najdete na www.snowfilm.cz.

Slovan se posunul ze sestupových vod
FC Slovan se po nepovedeném začátku sezóny odpoutal ze sestupových 
příček. Po prohře s Břeclaví 0:2 a Žďárem nad Sázavou 2:4 si Slovanisté 
poradili na domácím trávníku s FC Strání (2:1) a výhru přivezli i ze hřiště 
ždírecké Dekory. Po dvanácti zápasech byl FC Slovan Havlíčkův Brod se 
ziskem třinácti bodů na dvanácté příčce tabulky Moravské divize D.

Bruslaři dál vévodí tabulce
Havlíčkobrodští hokejisté jsou dál v čele druholigové tabulky skupiny 
Střed. Na konci září si v derby se Žďárem nad Sázavou připsali první le-
tošní prohru 3:6. Následovala výhra 7:1 s Kolínem a prohra s Nymbur-
kem 1:2 po samostatných nájezdech. V derby s Pelhřimovem padlo 

úctyhodných 17 gólů, domácí Bruslaři zvítězili 14:3. V závěru měsíce si 
přivezli výhru 4:2 z Písku a prohru 6:7 z Českých Budějovic. Po deseti 
zápasech měl BK Havlíčkův Brod na kontě dvaadvacet bodů s dvoubo-
dovým náskokem na druhý Tábor.

Aerobikové týmy na světovém šampionátu v Holandsku
V říjnu se v holandském Leidenu konalo Mistrovství světa ve sportov-
ním a fitness aerobiku, na které své zástupce vyslaly oba brodské klu-
by – BM Fitness i TSM Fanatic. Starší kadetky z BM Fitness, pro které 
byl závod jejich derniérou v kategorii 11–13 let, vybojovaly stříbrné 
medaile. Jejich mladší klubové kolegyně si naopak v Holandsku odby-
ly světovou premiéru, při které si na krk pověsily bronzové medaile. 
Z bronzu se radovaly i juniorky z BM Fitness. To juniorky z TSM Fanatic 
soutěžící v kategorii Petite step porota posadila na nepopulární čtvrté 
místo, i přesto se ale v mezinárodní konkurenci rozhodně neztratily.

Hroši slaví obhajobu extraligového titulu
Havlíčkobrodští softbalisté dokázali opět po roce zvítězit v nejvyšší do-
mácí soutěži a obhájit tak loňský premiérový titul. Vzhledem k tomu, 
že v letošním play-off nasadili do hry výhradně své vlastní odchovan-
ce, je zisk titulu doslova senzací. Nejen, že Hroši nevyužili služeb cizin-
ců tak, jak tomu bylo v loňském roce, ale postavili do klíčových zápasů 
téměř juniorskou sestavu. „Osm našich hráčů vybojovalo titul v junior-
ské extralize hráčů do 22 let, pět i titul v na MČR do 19 let a o naprostý 
unikát se postaral Lukáš Hospodka, který přidal i titul v kategorii kade-
tů do 16 let,“ prozrazuje trenér zlatého týmu Dušan Šnelly. Podobné 
to bylo na straně finálového soupeře Hrochů – jihočeských Ledenic. 
Ty nastoupily do finále se stejným věkovým průměrem jako Havlíčkův 
Brod, tedy 23 let. „Všechny zápasy finálové série byly mimořádně vy-
rovnané a o vítězi častokrát rozhodovala spíše větší dávka št  ěstí, nežli 
herní převaha některého týmu,“ uznává Šnelly s tím, že k Hrochům se 
nakonec št***ěstí přiklonilo více a po výsledku 3:1 na zápasy se tak mis-
trovský pohár vrátil zpět do Havlíčkova Brodu.

Raftaři Jiskry mají medaili z mistrovství světa
Junioři brodské Jiskry reprezentovali ČR na Mistrovství světa v raftin-
gu, které se konalo na řece Yoshino u města Miyoshi na ostrově Šikoku 
v Japonsku. Posádka ve složení Michal Černý, Vojtěch Vondráček, Petr 
Mára, Jan Prokop, Petr Žák, Vojtěch Přikryl a Martin Krejčí (náhrad-
ník) v kategorii do 23 let získala stříbrnou medaili v disciplíně H2H. Ve 
sprintu byli hoši 4., ve slalomu 7. a ve sjezdu 8. V celkovém hodnocení 
borci Jiskry obsadili 5.místo jako druhý nejlepší evropský tým. Účast 
na ME byla podpořena především Krajem Vysočina, městem Havlíč-
kův Brod a Svazem vodáků ČR.
 Stránku�připravil�Ondřej�Rázl
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Anketa, kvíz, soutěž

Dům U Kozlíčků
„Když večerní soumrak počíná se skláněti nad starobylým městem Ně-
meckým Brodem, tu může každý, kdo kráčí Dolní ulicí k mostu spatřiti, 
jak na prostředním z pěti v prvé řadě stojících domů, jenž má nejvyšší 
štít, lampu rozžehují, což pravidelně od nepaměti každým dnem se 
stává,“ píše v pověsti Anna Jahodová a dále vypravuje. 
Před dávnými léty byla majitelkou onoho domu vdova s jediným sy-
nem, kteréhož pekařství vyučit dala. Po vyučení musel podle tehdej-
šího zvyku jít do světa na zkušenou. Na svých cestách zašel do Polska, 
kde nějaký čas pracoval. Mistrova dcera se zamilovala do švarného 
českého jinocha a on zájem a lásku opětoval a sliboval, že ji jako man-
želku do svého domu uvede. Pojednou byl narychlo domů povolán 
churavou matkou, jejž by jej ráda ještě před smrtí viděla. Puzen tou-
hou po vlasti a milé matičce nelenil se náš krajan vydat na zpáteční 
cestu. Louče se, přislíbil plačící milence své svatosvatě, že na ni ne-
zapomene a jistě se pro ni vrátí. Než kolik takových slibů je ve světě 
učiněno, které splnění svého nikdy nedošly! Tak stalo se i zde. Jinoch 
přišel do rodiště svého a staral se nejprve o to, ab byl přijat jako mi-
str do počestného cechu pekařského a samostatnou živnost započal. 
Matička se mezitím uzdravila a hoch se oddal veselému mládenecké-
mu životu. Seznámil se s dívkami rodného města, bavil se s nimi a na 
sličnou Polku docela zapomněl. Leč neměl ujíti trestu za svoji nevěru. 
Zapomenutá dívka čekala den za dnem v marném toužení nějakou 
zprávu nebo návrat miláčka svého. Po dlouhém a marném toužení se 
pak svěřila babičce své, pověstné to čarodějnici. Ta slíbila, že jí svým 
kouzlem nevěrníka zpět přivede. Mladý pekař zatím nic zlého netuše 
zasnoubil se s roztomilou jednou rodačkou a hodlal po svátcích vánoč-
ních slavit svatbu. Na Štědrý den, právě když byl zaměstnán sázením 
vánoček do pece, přiběhl znenadání veliký černý kozel, vjel pekaři pod 
nohy, vymrštil ho na hřbet a s větrem o závod uháněl s ním z města. 
Od té doby nikdo více pekaře nespatřil ani o něm neslyšel. Bolestí 
a žalem sklíčená matka dlouho hořekovala nad osudem svého jedi-
náčka a zavěsila pak onu lampu v podobě červeného srdce na dům 

pro pokoj duše jeho. Před smrtí svou 
ustanovila značnou částku peněz, ze kte-
rých světlo na domě mělo být udržová-
no po všechny časy. Pověrčiví obyvatelé 
toho domu tvrdívali, že pokud by světlo 
nerozsvítili, nemohli by celou noc pro 
nepokoj v domě spáti.

Anketa z č. 10
Takto jste odpovídali na anketu na webu 
města – viz. obrázek. 

Znáte Havlíčkovo náměstí dob-
ře? Zkuste hádat! (z č. 10)
Kolik balkónů je na domech na obvodu 
Havlíčkova náměstí? Správná odpověď 
byla B: 3. 

Den otevřených dveří, ale i Den vánoční gastronomie!
Obchodní akademie a Hotelová škola Havlíčkův Brod (OAHŠ) připravila 
na 6. prosince mnoho lákavých bodů programu Dne otevřených dveří, 
tentokrát zaměřeného na žáky 8. a 9. tříd základních škol. Řadu zábav-
ných soutěží s odměnami, které přiblíží studium, veškeré informace 
ke vzdělávání na této škole i atraktivní dílny doplní ukázky slavnost-
ních vánočních tabulí, a hlavně výrobky studené kuchyně i cukrářské 
výrobky, které určitě zaujmou žáky i jejich rodiče. „A to není všechno… 
možná totiž přijde i Mikuláš! Udělejte si čas na prospěšný i příjemný 
den 6. prosince od 9 do 17 hodin na pracovišti školy Bratříků 851 a uvi-
díte,“ zve Karel Sedlák, zástupce ředitele školy. Den otevřených dveří 
naplánovala OAHŠ také na 25. ledna 2018 od 9 do 16 hodin, tentokrát 
na obou pracovištích školy, Bratříků a Kyjovské.
 
� Stránku�připravila�Světlana�Pátková

ANKETA k vyplnění č. 11
Říká vám něco Den veteránů?
 Ano
 Měla by se mu věnovat větší propagace
 Ne
 Je to přežitek 

Všechny odpovědi doručte do 20. listopadu na kontakt spatkova@muhb.cz nebo do boxu 
Havlíčkobrodské listy na podatelně Městského úřadu Havlíčkův Brod, Havlíčkovo náměstí 
57. Děkujeme za kontakty na Vás, možná se budou redakci ještě v budoucnu hodit…

Znáte Havlíčkovo náměstí dobře? Zkuste hádat!
Kolik domů na obvodu Havlíčkova náměstí má obrys svého štítu tvořen pouze 
rovnými tvary bez křivek?
A) 6 
B) 7 
C) 10 

Z pohledu Oldřicha Dwořáka
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Základní umělecká škola J.V. Stamice má nový sál i nahrávací 
studio 
Během léta 2017 se proměnil koncertní sál Základní umělecké školy 
J. V. Stamice v inovované funkční prostředí pro všechny typy zamýš-
lených aktivit školy. „Koncertní sál přinesl nové možnosti jak pro stu-
denty ZUŠ, tak pro odbornou i laickou veřejnost. Nové interiérové po-
jetí vytvořilo velkolepý reprezentativní prostor s možností světelných 
efektů. Sál je navíc propojen s nově vzniklým nahrávacím studiem,“ 
popsal ředitel školy Jindřich Macek. V prostoru byly demontovány 
stávající konstrukce (podlaha, podium, dveře, obklady apod.). Součás-
tí úprav bylo provedení nových akustických obkladů, nové osvětlení, 
audiovizuální technologie, volný mobiliář, malby a nátěry a ostatní 
povrchové úpravy i úpravy pro budoucí instalaci vzduchotechnického 
zařízení. „Po celou dobu realizace byl hlídán klíčový akustický ukaza-
tel výsledné doby dozvuku pomocí akustických měření a odborného 
dozoru,“ doplnil ředitel školy. V nově vzniklém nahrávacím studiu je 
odhlučněný prostor s novými podlahami, okny, podhledy, obložením 
stěn a upraveným vytápěním a elekroinstalací. Celkové finanční ná-
klady celé rekonstrukce představovaly 5 mil. 225 tisíc korun. V září 
proběhla na škole ještě další stavební akce, při které byla upravena 

chodba v přízemí tak, aby mohla sloužit jako reprezentativní prostor 
pro vystavování uměleckých děl studentů. Tato úprava byla hrazena 
199 220 Kč z prostředků města Havlíčkův Brod a 133 670 Kč přispěl 
Fond rozvoje investičního majetku příspěvkové organizace ZUŠ. 
Škola J. V. Stamice má také nově vybudovanou pobočku v Přibyslavi, 
kde vznikl koncertní sál využívaný převážně k prezentaci výkonů žáků 
a práce pedagogů. „Při projektování mu byla odbornou firmou věno-
vána maximální pozornost, přestože řešila na míru i akustiku v cel-
kem osmi specializovaných učebnách. Architektonické ztvárnění vyšlo 

z požadavku na dosažení optimálních akustických podmínek, vzhle-
dem k velikosti prostoru bylo nutné vytvořit správnou distribuci zvuku 
a naopak zamezit jeho negativním odrazům. Tyto podmínky dokonale 
zajistily strukturální obklady a podhled, s jejichž pomocí mají hudeb-
níci i posluchači výborné poslechové podmínky, které sál předurčují 
dokonce pro pořizování hudebních nahrávek,“ přiblížil ředitel školy 
Jindřich Macek. Sál je esteticky ztvárněn do trojrozměrných geome-
trických forem a u veřejnosti vzbudil mimořádný obdiv. „Obě budovy 
naší školy mají nyní svá srdce, kterými jsou nové koncertní místnosti,“ 
uzavírá Jindřich Macek.
� Světlana�Pátková

Názor zastupitele
Kandidovat do městského zastupitel-
stva jsem sám sobě odůvodnil tím, 
že právě názory si vytvářím. V práci 
jsem prošel od montérek někam až 
až a mnoho věcí mě poučilo. I to moje 
čtrnáctileté letní putování s kinem, 
po možná čtyřiceti městech, mě dost 
obohatilo v pocitu štěstí a právě v ná-
zorech. Ze všeho si něco odnášíme 
a ono nás to dotváří. A tady si bohužel 
musím postesknout, že po jedenác-
ti letech v zastupitelstvu jsem v sobě 
našel vlastnost, kterou jsem nemíval 
u ostatních lidí rád. Ironii! Když mluvím 
u natvrdlých nápadů „jako do dubu“ 
a předem vím, že nás opozici nechá-
vají jenom „ať se vypovídají“, ironicky 
si musím ulehčit. Koalice si je jista, že 

zatáhne za šňůru splachovače a všech 
šestnáct zavázaných hlasů její úmysl 
potvrdí. Ano, je však ještě bolestněj-
ší začlenění než být v opozici, a to být 
uvnitř koalice a mít třeba jiný názor. 
V té chvíli – co s tím? Může být, že pro 
někoho být zastupitelem je vrcholem 
jeho ctižádosti, je vhodným doplňkem 
k funkci třeba ředitele školy a pro ně-
které lukrativním zaměstnáním. Tady 
chci vysvětlit, že opozice se na rozdíl 
od koalice nesestavuje. Jsme odkrojky 
od řeznického špalku, na kterém vzniká 
koalice. Den voleb je posledním dnem, 
kdy se demokracie nemusí červenat. 
Ještě vysvětlím, které nápady mám za 
„natvrdlé“. Jihovýchodní obchvat – je 
hloupý, neřeší Humpolec a prodlouží 
na dvojnásobek trasu i jízdní čas. Je ale 

zlatým teletem a jiné návrhy nejsou 
připuštěny. (Můj�návrh�komukoliv�pře-
pošlu�–�napište�na�„jiri.caslavsky@se-
znam.cz“). Neprosadil jsem svítící diody 
ve vozovce pro označení přechodů a dál 
jsou upřednostněny irské lavice – vždyť 
ono si autíčko tak radostně poskočí! Za 
80 miliónů se předělá Obchodní akade-
mie na 12 azylových bytečků pro mat-
ky s dětmi! – opět dokážeme, že překo-
náme totální stavební nevhodnost této 
budovy pro tento účel. Umíme překo-
nat vysokánské stropy a okna! Říká se, 
že projekt představuje 10 % z ceny díla. 
Takže alespoň někomu děláme radost 
– již se maluje. 
Uznejte, že ironický tón jsem si docela 
osvojil. Bohužel.� Jiří�Čáslavský
� Změna�pro�Havlíčkův�Brod
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Smetanovo náměstí bude spíše parkem
Smetanovo náměstí vzniklo při asanaci historické části města, která 
předcházela bytové panelové výstavbě v 80. letech minulého století. 
Dnes je zde veřejný prostor, který slouží především jako městský park 
a shromaždiště. Tento charakter bude rekonstrukcí ještě výrazně po-
sílen.

Cílem stavebních a architektonických úprav 2. etapy revitalizace je vy-
tvoření nové podoby parku a veřejných ploch na Smetanově náměstí. 
Většina území bude rekonstruována včetně kanalizace a vodovodu. 
Revitalizace navazuje na první etapu úprav náměstí z roku 2015, při 
které byla ve východní části vytvořena pěší zóna s možností průjezdu 
motorových vozidel. Ta také zůstane jedinou komunikací umožňují-
cí v omezené míře automobilový provoz. Součástí stavby je celková 
rekonstrukce pěších cest a dílčí úprava jejich trasování, nový bezba-
riérový přístup na jednotlivé úrovně obchodního parteru, vytvoření 
veřejného prostranství ve spodní části parku, s možností konání trhů 
a jiných společenských aktivit, celkovou obnovu zeleně parku včetně 
umělé závlahy hlavních travnatých ploch tak, aby se stal místem krát-
kodobé relaxace obyvatel i návštěvníků centra města. Součástí parku 
budou vodní prvky, připomínka původní historické kapličky, veřejné 
osvětlení a kompletní vybavení ostatními prvky městského mobiliáře. 
Kompoziční řešení zeleně vychází z celkové koncepce architektonic-
kého řešení náměstí a je jeho nedílnou součástí. Navržené dřeviny 
v něm rámují centrální prostor v mírně nepravidelném sponu s cílem 
podpořit středovou osu náměstí. Druhově odpovídají stanovištním 
podmínkám a současně jsou vybírány s cílem vytvoření bohatší a ba-
revně proměnlivé skladby. Protože dochází k celkové obměně dřevin 
parku, musí být stávající stromy s výjimkou jednoho kaštanu a javoru 
odstraněny. Patnáct původních stromů nahradí dvaadvacet nově vy-
sázených vzrostlých stromů.

Všechny chodníky budou bezbariérové
Nová podoba parku je navržena tak, aby došlo k optickému propojení 
Havlíčkovy ulice se spodní částí náměstí u ulice Trčkovy a celou plochu 
bylo možno vnímat jako důležitý celistvý městský prostor, který spíše 
než náměstím bude parkem. Rozsah parkových a zpevněných ploch 
zůstane v zásadě zachován. Výrazně se však promění jejich kvalita.
Stávající schodiště budou rekonstruována tak, aby jejich užívání bylo 
pohodlnější, především pro starší občany a osoby s omezenou schop-
ností pohybu. Zásadní změnou projde bezbariérový přístup na jednot-
livé úrovně obchodního parteru. Všechny chodníky budou provedeny 
jako bezbariérové.
Vlastní plocha parku je členěna diagonálními chodníky v místech při-
rozených pěších tras do 6 trojúhelníkových ploch. 

Zelené plochy trojúhelníkového tvaru budou hlavními pobytovými 
plochami s automatickou závlahou a budou sloužit pro krátkodobý 
odpočinek a relaxaci. Stávající zeleň není možné s ohledem na nové 
řešení Smetanova náměstí ve větší míře zachovat. Zachován zůstane 
stávající kaštan v severovýchodní části parku a javor v centrální části, 
který stojí uprostřed diagonálního chodníku s vodotečí. Část stromů 
podél obchodního parteru má formu uliční aleje a je v projektu kon-
cipována jako zrcadlový obraz východní strany náměstí, realizované 
v 1. etapě. Ostatní stromy (různé druhy javorů, buků, dubů, lip i saku-
ry) budou vysazeny v souladu s novou koncepcí celého území. 

Dnešní místo s dřevěnými stánky dozná proměny
Jediná trojúhelníková plocha, která bude zadlážděna a která leží na 
velmi frekventované pěší trase mezi Havlíčkovým náměstím a obyt-
nými budovami okolo ulice Trčkovy a Beckovského, se stane hlavním 
společenským centrem celého náměstí. Zde je také navržena připo-
mínka původní kapličky, která v těchto místech na křižovatce Svato-
vojtěšské a bývalého koňského trhu – Rosmarku stávala. Má formu 
dvou vzájemně kolmých perforovaných stěn výšky 2,4 m na půdorysu 
kříže. Nedaleko u stávající studny bude umístěn prameník pro osvě-
žení. Plochu 391 m2 by měla pokrýt valounová historická dlažba. Trhy 
v moderní podobě by zde měly být zachovány.

Mělký potok bude protékat celým parkem
V horní části u ulice Havlíčkovy, kde je již realizována dřevěná odpo-
činková plocha s dvojicí lavic, bude umístěn kamenný hrubě tesaný 
kvádr, ze kterého bude vyvěrat voda. Doplní jej 12 výtrysků na be-
tonové ploše tvaru mělkého V. Voda z výtrysků se spojí v místě oko-
lo kamenného kvádru a odtud bude přepadem proudit do vodoteče 
podél diagonálních chodníků parku. Tento „potůček“ s výškou vodní 
hladiny kolem 4 cm v celkové délce 117 m protéká parkem a vtéká do 
mělké kruhové fontány, umístěné na hraně spodního dlážděného troj-
úhelníku. Hloubka vody zde bude do 15 cm a umožní snadné osvěžení 
v letních měsících. Na ostrově uprostřed kašny ve tvaru nesymetrické 
kružnice je umístěno dalších 9 výtrysků s možností pulzního spouš-
tění i provzdušnění vodního sloupce. Hladina může být prosvětlena 
podvodními reflektory. Provoz fontány bude časově omezen a v zimě 
zcela zastaven. Jako zdroj vody by měla sloužit stávající studna, která 
má dostatečnou vydatnost. Součástí mobiliáře v této části náměstí je 
i socha na motiv Smetanovy hudby, aby jméno velkého českého skla-
datele Bedřicha Smetany bylo na náměstí připomenuto i jinak, než 
jenom v názvu.
� Světlana�Pátková
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„Pomáhám, protože chci!“
To je společné motto pro 72 hodin dobrovolných aktivit po celé ČR, 
které pomohou lidem nebo přírodě v našem okolí. Již pátým rokem 
ji pořádá Česká rada dětí a mládeže. Ve čtvrtek 12. října se Základ-
ní škola v Konečné ulici také zapojila do této celorepublikové aktivity 
s projektem „Rosteme spolu se stromy“.
„Společnými silami jsme na školní zahradě vysadili mladé hrušně 
a třešně, upravili a uklidili části zahrady osázené keři, umístili budku 
pro ptáky a upevnili domky pro škvory. Dále jsme pokračovali v ošet-
ření starších jabloní a vysadili jsme vřesoviště. Máme připravený zají-
mavý projekt, kterým chceme od jara příštího roku změnit naši školní 
zahradu na místo, kde bude možné nejen relaxovat, ale i získat nové 
vědomosti,“ přiblížila Dana Polcerová ze ZUŠ Konečná.

VOŠ, OA a SOUT Chotěboř s výukou v Havlíčkově Brodě sází na 
moderní technologie
Vyšší odborná škola, Obchodní akademie a Střední odborné učiliště 
technické Chotěboř, která již dlouhodobě provozuje střediska odbor-
ného výcviku pro strojírenské, dřevařské a elektrotechnické obory 
v Havlíčkově Brodě na ulici Kyjovská a U Svatého Jána, vyučuje tech-
nické a ekonomické obory, které se velice rychle rozvíjejí. Aby ško-
la byla schopna udržet krok s tímto dynamickým rozvojem, využívá 
všech dostupných cest a realizuje řadu projektů.
Největším projektem je „Vybavení centra moderních technologií“, na 
který byla poskytnuta finanční podpora z EU prostřednictvím Integro-
vaného regionálního operačního programu. Díky projektu studenti 
využívají 3D tiskárnu, 3D CNC měřící stroj nebo svářecí trenažér. Dále 
budujeme učebny s trenažéry pro výuku CNC programování, s CNC 
soustruhem a CNC frézkou. 
Projekt „Moje kariéra“ je financovaný z Operačního programu výzkum, 
vývoj a vzdělávání a zaměřuje se na spolupráci s firmami, kariérové 
poradenství, doučování slabších žáků a na další vzdělávání pedagogic-
kých pracovníků. Se zahraničními partnery spolupracujeme na dvou 
projektech, na které jsme získali granty z prostředků Evropské komise 
v rámci projektu Erasmus+. Projekt „Z Chotěboře do Milána za moder-
ními technologiemi“ umožní žákům naší školy absolvovat odbornou 

stáž ve firmách v Milánu. V projektu „I am a Star“ budeme spolupra-
covat s podobně zaměřenými školami z Polska, Holandska a Itálie.
Intenzivně se také věnujeme spolupráci s místními firmami, neboť 
propojení teorie a praxe je pro nás klíčové. Novinkou je navázání 
spolupráce s havlíčkobrodskou firmou B:TECH, a. s. zabývající se prů-
myslovou automatizací a robotizací. To je obor, který má perspektivní 
budoucnost. Jsme hrdi na to, že je o naše absolventy velký zájem! Ne-
váhejte a přijďte nás navštívit ve Dnech otevřených dveří, a to 9. lis-
topadu nebo 1. prosince od 13 do 17 hodin na střediscích v Kyjovské 
a U Svatého Jána.� VOŠ,�OA�a�SOUT�Chotěboř

Itálie na gymnáziu: den otevřených dveří a přijímačky
Ve středu 15. listopadu mezi 8.00–18.00 hodinou proběhne na Gym-
náziu Havlíčkův Brod den otevřených dveří. Všichni zájemci jsou mj. 
zváni na přijímací zkoušky nanečisto. Atraktivnímu doprovodnému 
programu bude vévodit zážitková prezentace italské kultury a vernisáž 
výstavy Jan Zrzavý v Benátkách.
Přijímací zkoušky nanečisto startují v 15.00 hodin, jsou otevřeny všem 
zájemcům, není při tom podstatné, zda chtějí studovat na našem 
gymnáziu, či na jiné střední škole.  
Dopolední program proběhne formou skupinových prohlídek, ná-
vštěvníci zažijí workshopy, hry, výukové lekce, experimenty na ex-
kluzivních přístrojích v badatelském centru, soutěže, ochutnají 
speciality italské kuchyně a všemi ostatními smysly zažijí další „vychy-
távky“ italské kultury. Na dopolední prohlídky se lze hlásit na mailu  
bouchal@ghb.cz. 
Odpolední program začíná ve 13.00 hodin a je volně přístupný. I zde 
na všechny návštěvníky čeká pestrá směsice aktivit a atrakcí. Vévodit 
jim bude slavnostní vernisáž výstavy Jan Zrzavý v Benátkách. Pro kaž-
dého z návštěvníků se připravuje ochutnávka specialit italské kuchyně, 
které chystají osvědčení gurmáni a kuchaři z řad pedagogů a studentů 
školy. Prostory školy se promění mj. v italskou kavárnu a restauraci, 
uskuteční se koncert italské folklórní hudby, na školním hřišti se zje-
ví proslulá italská squadra azzurra. Milovníci přírodovědných experi-
mentů a špičkové techniky se budou moci realizovat v badatelském 
centru, v posluchárně fyziky či laboratoři chemie... Podobné informa-
ce o odpoledním programu najdete na webu školy www.ghb.cz, dota-
zy zodpovíme na mailu bouchal@ghb.cz. 
� Hynek�Bouchal,�ředitel�školy

Titul Nemocnice přátelská dětem obhájila brodská nemocnice
 Od roku 1998 je dětské oddělení NHB nositelem mezinárodního oce-
nění „Baby Friendly Hospital“ (Nemocnice přátelská dětem) za pod-
poru a propagaci kojení. Nový certifikát opravňující dětské oddělení 
a nemocnici k držení tohoto titulu převzala letos 11. 10. primářka dět-
ského oddělení Magdalena Chvílová Weberová při zahájení odborné 
konference Vývojové péče – Den pro zdraví nejmenších. „Deset kroků 
směřuje k naplnění fyziologických potřeb vazby máma a dítě. Není to 
jen postup týkající se kojení, ale celého managementu poporodního 
období tak, aby vše zajišťovalo lepší zdraví dítěte a lepší návaznost,“ 
sdělila primářka. Součástí akce je také výstava občanského sdružení 
Za novým úsměvem – výstava fotografií dětí s vrozenou rozštěpovou 
vadou v obličeji (foto: Václav Šlauf, MAFRA ). Výstava umístěná v 5. NP 
hlavní lůžkové budovy potrvá asi měsíc. S.�Pátková

V říjnu letošního roku oslavil 90. narozeniny pan Stanislav Hanuš, 
dlouholetý pracovník podniku Zetor Havlíčkův Brod. Blahopřejeme.

Velké lidské poděkování domácí hospicové péči,  
Oblastní charitě Havlíčkův Brod

jmenovitě  
MUDr. Miloslavě Strakové, Mgr. Veronice Kusínové,

sestřičkám Janě Koudelové, Gabriele Pavlíkové 
a hlavně Jindřišce Slámové, Marii Topolovské a Boženě Bergerové.

Těmto lidem patří naše srdečné poděkování za pomoc při péči 
o paní Markétu Vítů při její těžké nemoci.

DĚKUJEME!!!

Bohumír Vítů s rodinou

Růžena Syrová s rodinou

Inzerce
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Inzerce
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Řecko-římský zápasník Marek Švec začínal 
se sportem v Havlíčkově Brodě a ve svém 
rodném městě si letos v srpnu převzal olym-
pijskou medaili z Pekingu 2008. Nejen naši 
republiku, ale i celý sportovní svět obletěla 
minulý rok na podzim zpráva, že zpětná do-
pingová kontrola odhalila u jeho soupeře, Ka-
zacha Asseta Mambetova užití zakázaných lá-
tek. O olympijský bronz tak přišel a třetí místo 
po neuvěřitelných devíti letech připadlo právě 
úspěšnému Broďákovi Marku Švecovi, který si 
na cenný a dosud chybějící kov do své sbírky 
musel do léta počkat. Rozhodl se ale, že ho 
slavnostně převezme před svou rodinou, přá-
teli a známými přímo na havlíčkobrodském 
náměstí. „Nebyla to okamžitá volba. Český 
olympijský výbor přišel s tím, že bych si me-
daili mohl převzít přímo v jeho sídle v Praze 

a já vlastně souhlasil. Pak se mi to ale rozle-
želo v hlavě a jasně jsem jim řekl, že trvám na 
slavnostním předání v Brodě, jinak že žádný 
ceremoniál nebude,“ přiznává Marek Švec 
a připomíná, že velký podíl na úspěchu celé 
akce měl pozitivní přístup starosty Jana Tecla 
i pracovníků radnice v čele s Evou Nigošovou, 
kteří zajistili program ceremoniálu a organi-
začně na vše dohlédli. „Ten den jsem byl jako 
obvykle v práci, takže jsem se běžel domů 
připravit a pak trádá na náměstí. Atmosféra 
byla úžasná, vyšlo počasí, přišlo spoustu lidí, 
všichni jsme si to moc užili a i zástupci Čes-
kého olympijského výboru byli spokojení. 

Pokud by se měla situace opakovat, prý by se 
znovu přiklonili k předání medaile v rodném 
městě sportovce,“ usmívá se milovník dobré 
kávy a majitel malé benzinové pumpy Marek 
Švec, který zhruba před rokem skončil s tré-
nováním státní reprezentace a vrátil se za 
svými kořeny, do rodného Havlíčkova Brodu. 
„V Praze jsem byl dvacet let, ale nezakořenil 
jsem, a tak logická cesta byla vrátit se domů. 
Brod se vyvinul, rozrůstá se, hodně věcí se 
obnovuje, jsme ve středu republiky, máme 
krásnou vysočinskou přírodu – co víc si přát,“ 
vysvětluje své rozhodnutí a zároveň přiznává, 
že sportovní nadšení vyměnil za plné pracov-
ní nasazení. „Ještě než jsem se vrátil do Bro-
du, provozoval jsem na Ledečské nějaký čas 
za pomoci rodičů malou benzinovou pumpu. 
Bylo tedy logické, že jsem se práci začal vě-
novat naplno. Není to osmihodinová směna, 
pokud chcete podnikání rozvíjet, musíte tomu 
věnovat více času. Navíc, když jsem čerpačku 
přebíral, měla s ohledem na původního maji-
tele oprávněně špatné jméno. A i když jsem se 
rozhodl jít jinou cestou, dávám důraz na kva-
litu služeb a samozřejmě benzinu i nafty, stále 
se potýkám se špatným jménem a přesvědčit 
lidi, že se nemusejí bát k nám jezdit, jde jen 
velmi pomalu,“ svěřuje se Marek s optimistic-
kým výhledem, který si ze sportu přenesl do 
podnikání. „Naučil jsem se, že pokud chce člo-
věk výsledek, musí vytrvat, nic mu nespadne 
do klína, je potřeba si jít za svým cílem. Také 
proto jsem navázal spolupráci s mezinárodní 
sítí soukromých čerpacích stanic AVIA, tak-
že už nebudeme bezejmenná benzínka, ale 
člen mezinárodní sítě soukromých čerpacích 
stanic, což by mohlo naše rodinné snažení 
podpořit. Bez sestry a bez rodičů bych to sám 
určitě nezvládal.“

U zrodu světově úspěšného zápasníka byl jeho 
dědeček, který vzal v Brodě malého Marka na 
zápasnický turnaj – Memoriál Fleischmanna. 
V tu dobu slavil zápas úspěchy na domácí 
i mezinárodní scéně, vnukovi se sport zalíbil 
a už u něj zůstal. „V Brodě jsem to dobře na-
startoval a v době, kdy jsem začal jezdit na 
strojní do Jihlavy, jsem se v Ostravě seznámil 
s výborným trenérem Josefem Krystou, kte-
rý mě přesvědčil, abych přešel na sportov-
ní gymnázium do Ostravy, kde jsem zůstal 
do svých dvaceti a kde také pokračoval můj 
sportovní vývoj. Pak jsem se dostal do Prahy, 
kde jsem dělal nástavbu i vysokou školu, ale 
hlavně jsem závodil za sportovní klub Domi-

no. A až v roce 1996 jsem přešel pod hlavičku 
Ministerstva vnitra ČR, pod PSK Olymp Pra-
ha,“ doplňuje střípky své sportovní cesty za 
úspěchem. 
Za dobu své dlouhé sportovní kariéry si Ma-
rek Švec na světových žíněnkách vybojoval 
dvě stříbrné a jednu bronzovou medaili, na 
mistrovství Evropy ho ozdobily tři bronzo-
vé kovy a letos přidal bronz z olympijských 
her v Pekingu 2008. „Měl jsem v plánu, že 
sportovní kariéru ukončím po olympiádě 
v Londýně 2012. Tehdy už jsem byl jeden ze 
suverénně nejstarších vrcholných zápasníků 
a bylo to hodně ojedinělé. Nakonec mě ale 
v olympijském roce na mistrovství Evropy 
zfauloval soupeř, vylomil mi loket a já jsem se 
po lékařských konzultacích rozhodl pro konec 
kariéry,“ doplnil Marek, který následně přešel 
na pozici trenéra a ještě další čtyři roky tréno-
val ve svém PSK Olymp Praha a své svěřence 
– české reprezentanty – učil to, co mu jiní za 
mládí vštípili, že základem je vysoká fyzická 
připravenost. „Ano, člověk musí mít techniku 
i taktiku, ale pokud to neudýchá, pokud ten 
boj fyzicky nezvládne, nemůže konkurovat,“ 
jednoduše vysvětlil bronzový olympionik, kte-
rému podle jeho vlastních slov ve sportovní 
kariéře chybělo jen slyšet hymnu pro vítěze. 
Vyhrál akademické mistrovství světa, ale tam 

si podle zvyklostí poslechl jen akademickou 
hymnu. Jinak své sportovní poslání naplnil 
do posledního střípku a teď je ten správný 
čas věnovat se věcem, které profesionálnímu 
sportu odjakživa ustupovaly. „Rád bych našel 
tu pravou a založil rodinu, má rodina je skvě-
lá, ale rád bych měl v budoucnu i svou vlast-
ní,“ svěřil se nakonec Marek Švec, který se 
celý život drží svého jména. Vždyť Markus je 
zasvěcený bohu války, je to bojovník.
 
� Monika�Brothánková

Marek Švec

Přijetí�na�radnici�po�OH�v�Pekingu�2008

Marek�Švec�v�roce�2008�popisuje�svůj�zápas�
v�Pekingu

Havlíčkovo�náměstí�při�přebírání�olympijské�
medaile�2017

S�Ervínem�Vargou

Olympijská�medaile�je�jeho
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Křížovka

Zelená linka Technických služeb
Telefon 800 183 549

Na této lince můžete bezplatně hlásit 
závady týkající se údržby města (osvět-

lení, údržba komunikací a chodníků, 
veřejné zeleně) i veškeré připomínky 

k práci Technických služeb  
(svoz odpadů apod.)

INFORMACE  
pro občany, podnikatele, turisty 

najdete na www.muhb.cz.
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

Havlíčkobrodské listy 
jsou k dispozici na www.muhb.cz,  

Městském informačním centru 
a recepci Městského úřadu V Rámech

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

TAJENKA: NA SVĚTĚ JEN JEDINÝ TVOR LŽE - ČLOVĚK

Pomůcka: Dari

V�křížovce�je�uveden�citát�Artura�Schopenhauera

Správné znění tajenky z čísla 10/2017 – Špatně zkoumá pravdu každý….podplacený soudce.
Správnou odpověď z došlých 83 vylosovala zastupitelka Eva Vyoralová.
Výhercem je Josef Charamza.
Znění tajenky posílejte na e-mail hblisty@muhb.cz, nebo odevzdejte do 20. dne v měsíci do boxu Havlíčkobrodské listy na 
podatelně MěÚ, Havlíčkovo nám. 57, 580 61 Havlíčkův Brod. Pro vylosovaného výherce je připravena drobná odměna 
k vyzvednutí na Městském informačním centru, Havlíčkovo nám. 57 v pracovních dnech v 9–17 hodin. 

Brodská miminka narozená od 21. 9. do 
18. 10. 
21.9. Žigmund Antonio • 22.9. Kruntorádo-
vá Jindřiška • 23.9. Mazánek Marek • 24.9. 
Kubová Rozálie • 26.9. Plíhalová Viktorie • 
27.9. Sedláková Karla • 29.9. Herr Alexan-
der, Říha Matyáš • 1.10. Nolčová Aneta • 
4.10. Vavrušková Kateřina • 5.10. Beránek 
Tadeás • 6.10. Páleníčková Žofie • 7.10. 
Nováková Rozálie • 8.10. Čuriová Šárka • 
10.10. Hanušová Zuzana, Homolková De-
nisa • 11.10. Csukardiová Emma • 12.10. 
Míchal Jakub, Rezková Rozálie • 13.10. 
Pártlová Sára, Sekyrová Emma • 13.10. 
Švábenská Tereza • 16.10. Horký Nicolas, 
Weberová Eliška • 17.10. Petráček David, 
Píbilová Eliška

Sňatky konané v Havlíčkově Brodě a v ma-
tričním obvodu města Havlíčkova Brodu
14. 10. 2017
Radek Doležal, Třebíč – Martina Panáčková, 
Jihlava

Městská policie – linka 156
• V období od 25.9. do 22.10. 2017 bylo 
strážníky Městské policie v Havlíčkově Bro-

dě zjištěno celkem 263 dopravních přestup-
ků. Proti veřejnému pořádku a vyhláškám 
města bylo řešeno 13 přestupků. Strážníci 
provedli 311 kontrol objektů a majetku, jako 
jsou benzinové stanice, školy, mateřské škol-
ky, hřbitovy, obchodní centra a podobně.
• Za volné pobíhání psů a neuklizení psích 
exkrementů byla udělena dvě napomenutí, 
psi byli odchyceni šestkrát, na protialkoholní 
stanici nebyla převezena ždáná osoba. Dva-
krát byl nařízen odtah vozidla. Na Technické 
služby předali strážníci 14 hlášení o nepo-
řádku, schůdnosti a sjízdnosti, poškození 
veřejného majetku, dopravních značek 
a veřejného osvětlení. Strážníci kontrolovali 
36krát nalévání alkoholu a hraní na výher-
ních hracích automatech osobami mladšími 
18 let. 
• Dne 9.10. po půlnoci si všimla hlídka MP 
ženy ve stojícím vozidle na Havlíčkově ná-
městí v zóně zákazu zastavení. Vozidlo mělo 
zapnuté výstražné světelné zařízení. Hlídka 
MP zjistila na místě, že řidička se nehýbe 
a nereaguje. Ženu se podařilo po chvíli 
hlídce probudit a ta podala vysvětlení, že 
se necítí dobře, léčí se štítnou žlázou. Byla 
zmatená a dezorientovaná. Byla provedena 

orientační dechová zkouška s negativním 
výsledkem. Po přivolání sanity RZP ženu vy-
šetřil lékař. Po chvíli byla již plně při vědomí, 
takže vozidlo RZP odjelo. 
• Dne 14.10. v 15.45 hodin bylo telefonicky 
oznámeno na služebnu Městské policie Hav-
líčkův Brod, že na parkoviště na Smetanově 
náměstí naproti klubu Oko přijel automobil 
se čtyřmi úplně opilými mladíky včetně řidi-
če. Na vozidlo byla nastavena kamera č. 22 
městského kamerového systému a informo-
váno OO PČR. Kamera zaznamenala muže, 
jak nasedá do výše uvedeného vozidla. Na 
místo byla okamžitě vyslána hlídka MP. Muž 
se mezitím rozjel, nepodařilo se mu stočit 
vozidlo na silnici a zastavil se o obrubník 
chodníku před klubem Oko. Poté začal cou-
vat a viditelně přitom narazil do zaparkova-
ného vozidla Ford Mondeo. Aniž by z vozidla 
vystoupil, rozjel se opět vpřed a pokračoval 
po výjezdu z parkoviště do ulice Horní a ná-
sledně ulicí Dobrovského a Pražská, kde byl 
dostižen a zastaven hlídkou MP u čerpací 
stanice Benzina. Orientační dechová zkouš-
ka na alkohol prokázala 2,59 promile. Řidič 
byl předán hlídce PČR.
 Světlana�Pátková

Inzerujte  
v Havlíčkobrodských listech

Havlíčkobrodské listy  
měsíčník radnice ZDARMA do každé rodiny  

Počet výtisků: 10 000 • Pokrytí: město Havlíč-
kův Brod • Provedení: barevné • Distributor: 

Česká pošta a.s.
Rozměr (šířka x výška)  Cena vč. DPH 21 % 
1 stránka (200 x 266 mm)  7 000 Kč 
1/2 stránky (200 x 131,5 mm)  3 500 Kč 
1/4 stránky (98,5 x 131,5 mm)  1 550 Kč 
1/8 stránky (98,5 x 64,25 mm)  700 Kč 
zvýraznění (47,75 mm x dle potřeby) 50 Kč 
řádková inzerce (znak)  1,50 Kč

Formát inzerátů: PDF (text převedený do kři-
vek), JPG, TIF • Tiskové rozlišení: 300 dpi • Barvy: 

CMYK • Bez spadávek a ořezových značek
Příjem inzerce osobně i elektronicky, platba 

v hotovosti na Městském informačním centru 
v Havlíčkově Brodě v pracovních dnech  

9–17 hod. od 1. do 20. v měsíci.
V případě platby prostřednictvím faktury 

úhrada nutná do 15. v měsíci.
Kontakt a podrobné informace  

Městské�informační�centrum�Havlíčkův�Brod,� 
tel.�569�497�353�a�357�nebo�606�687�071 

e-mail:�hblisty@muhb.cz,�spatkova@muhb.cz
Za chyby v inzerci je zodpovědný inzerent
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Inzerce

Kombinovaná spotřeba a emise CO2 vozu
 ŠKODA RAPID SPACEBACK: 4,0–4,9 l/100 km, 103–115 g/km

Vyvinuli jsme pro Vás motor 1.0 TSI – náš nový symbol 
dynamiky a úspornosti. Ve městě si Vás získá tichým 
a kultivovaným chodem. Vyjeďte s ním na svou oblíbenou silnici 
a užívejte si jeho výkon 81 kW i lehkost, s jakou zrychluje z 0 na 
100 km/h pod 10 sekund. Zajímají Vás auta spíš z ekonomické 
stránky? Pak oceníte kombinovanou spotřebu 4,6 l/100 km, 
vysokou životnost, podloženou intenzivními zátěžovými testy, 
nebo výhodné financování se ŠKODA Financial Services. 
Navštivte nás a odhalte sami výhody motoru 1.0 TSI
ve voze ŠKODA RAPID SPACEBACK při testovací jízdě.

novaskodarapid.cz

DOST SILNÝ
A ÚSPORNÝ

Přijďte se sami přesvědčit

AUTO RACEK a.s.
Humpolec, tel.: 565 502 411
Havlíčkův Brod, tel.: 569 408 011
Pelhřimov, tel.: 565 333 671 
www.auto-racek.cz

Váš autorizovaný prodejce vozů ŠKODA:

Untitled-935   1 21.9.2017   15:31:08
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Inzerce

ZEMPO STOBER – PRODEJNA KLAS
Pravá ruka pro všechny kutily, zahrádkáře, řemeslníky, 

vinaře, zemědělce a chovatele zvířat. 
PO–PÁ: 

7.00–17.00 
SO: 7.30–11.30 

Prodejna Klas, Havířská 662, Havlíčkův Brod, 
E: havlickuvbrod@zempostober.cz, T: 569 428 874 

Hrábě na listí 
od 32 Kč 

ZEMPO TIP

Přepravky a bedny 
od 105 Kč 

Kolečko stavební 
80 l, kuličkové ložisko  

1 495 Kč 

Silniční kartáče  
od 115 Kč 

Koště čirok 120 Kč 

Rýče s násadou  
od 145 Kč 

Zakrývací plachty

80g/m2 od 68 Kč 
130g/m2 od 105 Kč

Textilie 
Podzimní hnojiva 
Travní směsi

Pracovní oblečení
Nářadí
Výroba klíčů

Další zempoviny:

REKONSTRUKCE BYTOVÝCH

A PANELOVÝCH DOMŮ

ZATEPLOVÁNÍ RODINNÝCH

DOMŮ

SANACE STARÝCH

ZATEPLOVACÍCH SYSTÉMŮ

REKONSTRUKCE BALKONŮ

A LODŽIÍ

FASÁDY, OBKLADY, DLAŽBY

ZÁVĚSNÉ OCELOVÉ BALKONY

A BETONOVÉ LODŽIE

ZATEPLENÍ STROPŮ A STŘECH

FOUKANÉ IZOLACE

PRODEJ ZATEPLOVACÍCH

SYSTÉMŮ, BAREV A OMÍTEK

CAPAROL

V Údolí 689
Ždírec nad Doubravou

tel.: 607 804 148
e-mail: f.valis@seznam.cz

www.zateplenidomu-valis.cz

www.stavavalis.cz

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

ŽILNÍ CHIRURGIE  
a LASEROVÁ  
DERMATOLOGIE

Podzim je OPTIMÁLNÍ ČAS na 

LASEROVÉ ZÁKROKY
S P E C I Á L N Í M I  L É K A Ř S K Ý M I  L A S E R Y 

DALŠÍ DERMATOLOGICKÉ ZÁKROKY
 epilace  odstranění žilek  omlazení pleti  korekce jizev  redukce pigmentací 
 vyhlazení vrásek aplikací botulotoxinu a injekčních výplní  mezoterapie kyselinou 

hyaluronovou  chemický a laserový peeling  vyšetření mateřských znamének od-
stranění červených znamének a kožních výrůstků  redukce pigmantací  omlazení 
pleti radiofrekvenční metodou  injekční lipolýza 

ORDINACE U Rybníčku 4036, 580 01 Havlíčkův Brod 
e-mail: henzl@artven.cz, tel.: PO–PÁ 606 285 110 (13–15 hod) 
tel.: 723 424 120 PO–PÁ (20–21 hod)

DÁLE NABÍZÍME VEŠKEROU AMBULANTNÍ PÉČI O ŽILNÍ SYSTÉM: operace křečových 
žil, tříselných a pupečních kýl, léčbu nehojících se bércových vředů. 
JSME CÉVNÍ PORADNOU PRO ONEMOCNĚNÍ tepen a žil dolních končetin.

NOVINK Y LETOŠNÍ SEZONY 
LASEROVÁ BLEFAROPLASTIKA – plastika horních víček za po-
mocí CO2 laseru. Zajistí menší otok a modřiny po výkonu, tím i kratší rekonvalescenci.
LASER CANDELA VBEAM – nový cévní laser, takzvaný barvivový laser. 
Laserový paprsek je absorbován  v oxyhemoglobinu. Využití je v odstraňovaní  ploš-
ných, jemných  červených žilek, naevus flammeus, rosacea, akné, červené jizvy a strie. 
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Inzerce

Pøijmeme do našeho pracovního týmu zamìstnance na pozici

Prodavaè/ka prodejny Havl.Brod

www.reznictvirabbit.cz

Nástup:
možný ihned

V pøípadì zájmu kontaktujte: 
Ing. Miroslav Vávra
tel. 601 367 715
vavra@rabbit.cz

Náplò práce:
prezentace a doplnìní zboží, obsluha zákazníkù s aktivní nabídkou, úklid a sanitace
prodejny..

Požadujeme:
aktivní pøístup, samostatnost, spolehlivost, praxe v obchodu (výhodou).

Nabízíme:
práci se stabilní èeské spoleènosti s více jak 20-letou tradicí na trhu, motivaèní finanèní
ohodnocení (až 20.000 Kè mìsíènì v závislosti na tržbách), finanèní odmìny
(vìrnostní, k životnímu jubileu), pøíspìvek na stravování, poukázky na nákup zboží
ve firemních prodejnách, firemní zvýhodnìné pùjèky, možnost využití rekreaèního 
zaøízení, zauèení na vybrané prodejnì.
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Inzerce

UŽ TĚ TO V PRÁCI NEBAVÍ?
TROUFNEŠ SI NA ZMĚNU?

PŘIJĎ MEZI NÁS

AKTUÁLNĚ HLEDÁME
- SKLADNÍKY
- ŘIDIČE
- NÁKUPČÍ

ZKUS TO S NÁMI!
+420 569 333 143
personalni@corahb.cz
www.corahb.cz/kariera

TŘEBA HLEDÁME PRÁVĚ TEBE

ZAČNI ZNOVU!
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Služby a nabídky

Sociální služby 
telefon: 569 433 757, e-mail: ssmhb@ssmhb.cz 
www.soshb.cz 
Domov pro seniory, Reynkova 3643 
15.11. Narozeninový klub – harmoniky pod vedením pí uč. 
Laštovičkové, od 10.00 h. v jídelně 
22.11. Promítání s panem Kotlasem, od 9.45 h.  
29.11. Výlet autem po okolí, odjezd ve 13.00 h. od DpS 
Dům s pečovatelskou službou, Na Výšině 3241 
23.11. Nákupy v Lidlu, 7.30–10.00 h. 
Centrum pro seniory, Reynkova 3879 
15.11. Výroba zvonečků z příze, od 9.30 h. 
22.11. Sportovní dopoledne, od 9.30 h. 
29.11. Povídání o adventu, od 9.30 h.
Bohoslužby 
Sbor Křesťanské společenství 
Okrouhlická 1775, tel. 569 421 029, 776 592 319, e-mail: karl-
dol@seznam.cz, http://havlickuvbrod.kaes.cz. Pastor Karel 
Doležal. Bohoslužby: Ne 10 h. KD Ostrov, vchod F – z boku 
u kina. Skupinky: každý týden – místo dle domluvy, Dorost: 
So 15 h. 1x za 14 dní, info Katka Straková, tel. 777 642 044 
Římskokatolická farnost – Děkanství 
Rubešovo náměstí 173, tel. 569 427 707, Mgr. Oldřich Kuče-
ra, děkan, e-mail: farnosthb@seznam.cz 
Kostel Nanebevzetí Panny Marie Ne 7.30, 9.00, 18.00. Po, Čt, 
Pá, So v 18.00 (první sobotu v měsíci také v 8.00), St  8.00, Út 
18.00 (v zimě od listopadu do 22.4.), v kostele sv. Vojtěcha 
v 18.00 (od 23.4. do dušiček), Domov pro seniory, Reynkova 
ul. ve Čt v 16.00, DD U Panských v sobotu v 9.00, v kapli 
v nemocnici první neděli v měsíci v 17.00, v Psychiatrické 
nemocnici ve čtvrtek 14.00 h. 
Církev adventistů sedmého dne 
Aleš Kocián, U Pekárny 1045, tel. 739 345 651, email: 
alkocian@centrum.cz. Bohoslužby: Chotěbořská 2513/1, So 
9.30 h. (s programem pro děti), Studium Bible: dle dohody 
s kazatelem 
Českobratrská církev evangelická 
Chotěbořská 2513/1, tel. 569 436 235, David Šorm, tel. 739 
244 611, e-mail: horni-krupa@evangnet.cz, http://horni-kru-
pa.evangnet.cz. Bohoslužby: Ne 8.45 h. (vždy program pro 
děti). Kavárnička a biblická hodina: St 16 h. Dorost: St 17.45 
h. (dle dohody) Biblický kroužek pro děti: Čt 15.30 h. Mládež: 
Pá 20 h. (dle dohody) 
Pravoslavná církev 
Pravidelné obřady každou první sobotu v měsíci vždy od 9 h. 
v kapli Svatého Kříže u ulice U Stadionu 
Starokatolická církev 
farář Václav Pavlosek. Bohoslužby každou Ne od 9.30 h. 
nemocniční kaple Povýšení sv. Kříže v areálu Nemocnice HB 
Sbor Církve bratrské 
Strážná 1364, tel. 569 429 833, Vladimír Horský, e-mail: 
vladimir.horsky@cb.cz, www.cbhb.cz. Bohoslužby: neděle 
9.30, Anglická konverzace: pondělí 17.30 začátečníci, 19.00 
pokročilí, Biblická hodina: středa 18.00, Klub mravenci: pátek 
16.30, Klub mládeže: sobota 18.00  
Církev československá husitská 

B. Kobzinové 2088, tel. 569 427 429. Mgr. Kamila Magdalena 
Lukasová, ccshhb@seznam.cz. Penzion: úterý 14.30 h. 
Týdenní program na faře: Hodiny pro veřejnost Út a 
Čt 14.30–17.00 h. Možnost domluvy křtů, svateb, pohřbů, 
přednášek. Bohoslužby: Ne 9.30 h. v Husově sboru. 
Kolumbárium�je�otevřené�denně�od�8.00�do�18.00�h.�Do�
schránek�v�kolumbáriu�mohou�ukládat�urny�s�popelem�svých�
zemřelých�ti,�kdo�mají�zájem�o�pronájem�–�nikoliv�pouze�věřící�
Církve�československé�husitské.
Fokus Vysočina 
Smetanovo nám. 279, Havl. Brod, tel. +420 775 151 497, 
e-mail: eva.teclova@fokusvysocina.cz, www.fokusvysocina.
cz. Komunitní tým, tým podpory v zaměstnávání, sociálně te-
rapeutická dílna. Chráněné dílny: 5. května 356, Občerstvení 
Pod Lipami, Rozkošská 2322 
Jste osobou se zdravotním znevýhodněním a potřebujete 
podporu při nalezení a udržení vhodné práce? Můžeme Vám 
pomoci: Tým podpory v zaměstnávání Smetanovo nám. 279 
Havlíčkův Brod.  

Vycházky s KČT 
11.11. – Přes Olešenku. Odjezd vlakem v 7.49 h. do Přibyslavi. 
Trasa 12 km. 
15.11. – Vepřové hody Nová Ves. Odjezd vlakem v 9.38 h. do 
Pohledi. Trasa 8 km. 
18.11. – Autobusový zájezd na Poslední puchýř do Bučovic. 
Odjezd od Stavební školy v 7.00 h. Trasy pro zdatné i méně 
zdatné.
22.11. – Údolím Sázavy k mohyle. Odjezd vlakem v 9.45 h. do 
Přibyslavi – zastávka. Trasa 12 km. 
25.11. – Z Kamenice u Humpolce. Odjezd vlakem v 10.16 h. 
do Kamenice. Trasa 10 km. 
29.11. – Kolem Brodu. Odchod od Stavební školy v 9.30 h. 
Trasa 10 km. 
2.12. – Ze Zruče. Odjezd vlakem v 9.38 h. do Zruče n. S. Trasa 
12 km. 
6.12. – Mikulášské posezení. Odchod v 10.00 h. od VÚB do 
Pohledských Dvořáků. Trasa 6 km. 
9.12. – Vánoce na Veselém kopci. Odjezd vlakem v 10.16 h. 
do Stružince. Trasa 10 km. 
Pozor na změny v jízdních řádech od 9.12.2017!
Úterní vycházky (rychlost 3 km/h.) 
14.11. – Květnov – Mendlova Ves. Odjezd busem z terminálu 
č. 16 v 8.00 h. do Květnova. Trasa 8 km. 

21.11. – Z Veselého Žďáru domů. Odjezd busem z terminálu 
č. 12 v 10.35 h., Masarykova v 10.39 h., Havlíčkova v 10.41 h. 
do Veselého Žďáru. Trasa 7 km. 
28.11. – Lázničkovou strání. Odchod od podchodu u Zdravot-
ní školy v 9.30 h. Trasa 7 km. 
5.12. – Křížem krážem kolem Brodu. Odchod od Stavební 
školy v 8.30 h. Trasa 8 km.
Vycházky za úsměvem 
Pravidelné vycházkové okruhy z H. Brodu. Odchod každé 
úterý v 16 h. od Úřadu práce. Návrat vždy zpět do HB.
Relaxační vycházky 
každý čtvrtek. Odchod ve 13 h. (po příjezdu autobusu MHD) 
od zastávky MHD Stavební škola. Návrat zpět do HB.
Smíšený pěvecký sbor Jasoň 
Rubešovo nám. 171, 2. patro, www.jasonhb.cz 
Zkoušíme každou neděli od 17 h.
Kalamajka folklorní soubor děti a Kalamajka folklorní 
soubor dospělí 
nabízí možnost účinkování v souboru (tanec, zpěv, muzika). 
Zkoušky jsou v AZ centru na Rubešově nám. každý pátek od-
poledne. Děti 17.00–18.30 a dospělí 18.30–20.00 h. Kontakt 
dospělí: muzeum@muzeumhb.cz, 731 489 022 p. Jedlička. 
Kontakt děti: bojda.hb@seznam.cz, 724 501 938 pí Průšová. 
Více na www.kalamajka.cz.
Klub Parkinson Havlíčkův Brod 
Program a cvičení každé úterý od 9.15 h. v tělocvičně  
Prům. školy stavební Akademika J. Bechyně. Informace:  
Ilona Štěpánková, tel. 606 900 914, e-mail: pk-havl.brod@
spolecnost-parkinson.cz
Občanská poradna 
B. Němcové 188, Havl. Brod, Aneta Slavíková, tel. 777 736 
063, e-mail: slavikova@charitahb.cz, web: www.hb.charita.cz, 
Facebook: Oblastní charita Havlíčkův Brod
Centrum pro zdravotně postižené Kraje Vysočina, 
o.p.s. – pracoviště Havlíčkův Brod 
Dobrovského 2915, tel. 569 427 614, e-mail: czphbrod@
volny.cz, www.zdravotnepostizeni-vysocina.cz
Středisko rané péče Havl. Brod 
Pomoc rodinám dětí ohrožených ve zdravém vývoji nebo se 
zdravotním postižením. Horní 3188, vedoucí Irena Salaquar-
dová, tel. 777 741 449, e-mail: ranapece@charitahb.cz
Psychocentrum – manželská a rodinná poradna Kraje 
Vysočina, p. o. 
Dobrovského 2915, HB, tel. 734 354 085, e-mail: poradna.
hb@psychocentrum.cz, www.psychocentrum.cz. Po, Út 
7.00–17.30, St 9.00–15.30, Čt 7.00–15.30, Pá 7.00–13.00 h.
Sport pro všechny Výšina 
Cvičení v tělocvičnách ZŠ  
ZŠ V Sadech (od 2.10.): Po 17–18 h. zdravotní cvičení, Vidne-
rová 721 713 677. Čt 17–18 h. zdravotní cvičení, Morávková 
736 477 112. ZŠ Nuselská (od 20.9.): St 19–20 h. cvičení žen, 
Kosová 604 593 216
Cvičení jógy 
Jóga pro každého, cvičíme v úterý od 19 do 20 h. v nové 
tělocvičně v ZŠ V Sadech, H. Brod. Informace na tel. 606 085 
211 Pavlíková D., 721 713 677 Vidnerová. M.
PILATES STUDIO HB 
Nádražní 43, tel. 724 160 221, e-mail: pilateshb@pilateshb.cz
FITHB – sportovní centrum 
Beckovského 2045 (bývalé SRC Fanatic), www.fithb.cz 
tel. 773 777 033, e-mail: recepce@fithb.cz
Moudrost pochopení 
Dita Doleželová, Na Spravedlnosti 3210, tel. 774 991 204, 
dolezelovadita@seznam.cz, www.moudrostpochopeni.
Relaxační centrum Zvukové lázně 
Na všechny akce prosíme nahlásit se předem – SMS 603 
824 756 nebo e-mail: zvukovelazne@centrum.cz. Kontakt 
a přihlášky: Zvukové lázně, Nádražní 397 (budova ROSSin, 
3. patro), HB. Tel. 603 824 756, e-mail: zvukovelazne@cent-
rum.cz, www.zvukovelazne.cz
Pohybové studio RE-WELL Kokořín 
Kokořínská 2487, tel. 728 096 997, www.re-well.cz, e-mail: 
vera.melich@seznam.cz
Inzerce 

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 563 432 362 • 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. 
Služby stomatologů 
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 
Veterinární kliniky 
MVDr. Vlček – 569 428 857, 603 349 285 
MVDr. Štursa – 569 428 868, poh. 604 569 831  
MVDr. Potocký – 731 533 348 i pohotovost 
MVDr. Šťastný, MVDr. Plodíková – 724 704 470 i pohot.

NABÍDKA ZAMĚSTNÁNÍ: Vyznáte se v hospodářských 
a železářských potřebách? Do prodejny Klas–Zempo 
Stober hledáme prodavače/skladníka. Řidičský průkaz sk.B. 
Oprávnění na VZV výhodou. Nástup možný ihned! Práce je 
vhodná pro muže (manipulace s těžkými břemeny). Životo-
pisy posílejte na stober@stober.cz

Mikeš HB, z.s.
Ledečská 2136, Havl. Brod 

vedoucí útulku: Jitka Pospíchalová 721 646 751 • návštěv-
ní hodiny: dle domluvy • web: http://mikeshb.tode.cz/ • 
e-mail: mikeshb@seznam.cz. Vznikl díky iniciativě několika 

lidí, kterým není lhostejný osud opuštěných toulavých 
koček a chtěli by jim pomoci. Cílem spolku je vytvořit 

plnohodnotný kočičí útulek, kde by kočky nalezly dočasný 
domov s kvalitní péčí. 

Chcete nám pomoci? Číslo transparentního účtu, na který 
máme schválenou veřejnou sbírku, je 2300735542/2010. 

Vítáme jakoukoliv pomoc. 

Nabídka útulku 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 

Bojar – pejsek většího vzrůstu, cca 6letý, hodný, milý, nic 
neničí, bude vděčný za vlídné zacházení.
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Koncerty vážné hudby na Staré radnici 
6.12. – Večer pro violu a klavír, od 19.00 h. – účinkují: Jiří 
Kabát – viola, Daniel Jun – klavír. Vstupné dobrovolné
Brody v Brodě 
9.11. od 17.00 h. vestibul Nové radnice, Havlíčkovo nám. 57 
Vernisáž výstavy soutěžních fotografií z fotografické soutěže 
Brody v Brodě. Výstava potrvá do 31.12.2017, otevřeno ve 
všední dny denně od 9.00 do 17.00 h. Pořádá Fotostředisko 
Havlíčkův Brod a město Havlíčkův Brod, www.fotobrody.cz, 
www.muhb.cz
Den otevřených dveří na VOŠ, OA a SOUT Chotěboř 
v Havlíčkově Brodě  
9.11. a 1.12. 13–17 h. ve střediscích odborného výcviku v ulici 
Kyjovská 3499 a U Svatého Jána 3612. Pro žáky 9. tříd ZŠ 
a jejich rodiče
Svatomartinský lampiónový průvod 
11.11. od 17.00 h. Park Budoucnost 
Zahájení u dřevěného hradu za AZ Centrem
Itálie na gymnáziu: den otevřených dveří a přijímačky 
15.11. 8.00–18.00 na Gymnáziu Havlíčkův Brod 
Více informací na str.10
Trh řemesel 
17.11. 8.00–16.00 h. Havlíčkovo nám. 
stánky s tradičními i netradičními řemeslnými výrobky, ukázky 
řemesel, stánky s občerstvením. Doprovodný program: BRA-
SSTET – komorní žesťové seskupení  hudebníků  ČR v 9.00, 
11.30 a 13.00 h., ŠARIVARI SWING BAND – jihomoravská hud-
ba plná chuti v 10.00 a 14.00 h., DIVADLO KVELB THEATRE 
– andělské pouliční představení v 11.00 a 13.00 hod., kolotoč, 
ruské kolo a další atrakce pro děti, svezení na ponících, Andílci 
v kožíšku. Pořádá město Havlíčkův Brod – Odbor životního 
prostředí, www.muhb.cz
Jaroslav Svěcený – Vánoční koncert
24.11. 19.30 h., sál Staré radnice, předprodej Cofee Noll 250 Kč
Ceny města Havlíčkův pro nejlepší žáky základních 
škol a nižších ročníků víceletého gymnázia 
28.11. od 17.00 h. sál Staré radnice, Havlíčkovo nám. 87 
Slavnostní předávání cen nejlepším žákům, kulturním pro-
gram. Pořádá město Havlíčkův Brod, www.muhb.cz
Slavnostní rozsvícení vánočního stromu a výzdoby 
3.12. od 16.30 h. Havlíčkovo nám. Pořádá město H. Brod – 
Městské informační centrum, www.muhb.cz
Slet Mikulášů, čertů a andělů 
5.12. od 16.00 h. Havlíčkovo nám.  
Program na str. 6
Den otevřených dveří a Den vánoční gastronomie 
6.12. 9.00–17.00 h. Obchodní akademie a Hotelová škola 
Havlíčkův Brod, Bratříků 851. Zaměřeno na žáky 8. a 9. tříd 
a jejich rodiče, info na www.oahshb.cz
Krajská knihovna Vysočiny 
e-mail: knihovna@kkvysociny.cz, www.kkvysociny.cz, tel. 569 
400 499, fax: 569 400 490 
Oddělení pro děti 
• Naši sousedé – testík pro děti – 1.–30.11.  
• Den pro dětskou knihu – 25.11. 9.00–12.30 h. 
• Listujeme s Tomem – Akce se koná v rámci Dne pro dětskou 
knihu – 25.11. od 10.45 h., sál Staré radnice, vstup zdarma 
• Zahájení výstavy dětských prací výtvarné soutěže „Rodin-
ná pohoda“ – Akce se koná v rámci Dne pro dětskou knihu 
– 25.11. od 12.00 h., předsálí Staré radnice. Výstava bude 
probíhat od 25.11. do 16.12. 
• Malujete rádi? Tvořte s námi Dětský web! – 1.–30.11. 
Dětské oddělení KKV 
• Duhové hrátky – zábavná odpoledne pro děti, Dětské od-
dělení KKV: 16.11. – Dovádění – X box, 22.11. – Deskohraní, 
27.11. – Dílnička  
Oddělení pro dospělé 
• Nezmaři – koncert – 15.11. od 19.00 h., sál Staré radnice, 
předprodej vstupenek v m–centru KKV 
• Listování: Závěrka – scénické čtení knihy Miloše Urbana 
s jeho účastí  – 20.11. od 19.30 h., podkroví Staré radnice. 
České literární bestsellery současnosti. 
• Literární přednáška Aleše Římana (Svěrák, Hartl, Vondruš-
ka, Pawlovská, Halfař a ti druzí) – 21.11. od 9.00 do 12.00 h., 
sál Staré radnice 
• Biograf v knihovně: Škádlení Goliáše – promítání filmu 
z projektu Promítej i ty! – 27.11. od 19.00 h., m–centrum, 
vstup zdarma 
Donáška knih a zvukových knih až domů – určeno zdravotně 
znevýhodněným, registrovaným čtenářům s bydlištěm v Havl. 

Brodě a je pro ně zdarma. Kontakt: Bc. Marcela Valecká, Úsek 
vzdělávání – Univerzita volného času, tel. 569 400 493, e-mail: 
valecka@kkvysociny.cz
Galerie výtvarného umění 
Havlíčkovo nám. 18, tel. 569 427 035, www.galeriehb.cz, 
e-mail: galerie@galeriehb.cz 
20.10.–26.11. – Anna Vojtěchová 
4.12.2017–4.2.2018 – Nizozemská barokní malba 
Dílny v galerii: 
• 9.11. – Dekorování sklenic na Svatomartinské víno, 
16.00–18.00 h. 
• 23.11. – Vánoční drátování, 16.00–18.00 h. 
• 29.11. – Adventní věnce a věnečky, 16.00–18.00 h.
Muzeum Vysočiny Havlíčkův Brod – Havlíčkův dům 
Havlíčkovo nám. 19, tel. 569 429 151, www.muzeumhb.cz, 
e-mail: muzeum@muzeumhb.cz 
15.9.–26.11. – Móda a odívání na Havlíčkobrodsku
Štáflova chalupa 
Kobzinové 2015, tel. 569 433 857, 604 130 962, www.anti-
khb.cz, e-mail: antikhb@seznam.cz. Otevřeno Po, Út 10–17 
h., St, Čt, Pá 12–17 h., So 9–12 h. Od r. 2010 je tato budova 
národní kulturní památkou. Antikvariát, skautská výstava – 
prodejní výstava rukodělných výrobků.
Soukromá základní umělecká škola Nuselská 
Nuselská 3240, www.szushb.cz, tel. 569 426 783, 
777 164 347, e-mail: szus.hb@tiscali.cz
Základní umělecká škola J. V. Stamice 
Smetanovo nám. 31, tel. 569 422 408, 569 434 544,  
zushb@zushb.cz, www.zushb.cz 
8.11. – Koncert hudebního oboru, sál ZUŠ, 17.00 h.  
28.11. – Koncert hudebního oboru, sál ZUŠ, 17.00 h.  
Ateliér – Mgr. Daniel Koráb 
Mgr. Daniel Koráb, Gymnázium Havlíčkův Brod, e-mail: korab.
daniel@seznam.cz, tel. 608211906. 
Městské divadlo a kino Ostrov Havlíčkův Brod, s.r.o. 
Na Ostrově 28/3, HB, tel. 569 421 088, předprodej vstupenek 
– tel. 603 389 327, kino: 569 426 666 (1 h. před začátkem 
promítání), www.ostrovhb.cz 
Program kina 
10.11. od 17.30 h. a 1.12. od 20.00 h. – PO STRNIŠTI BOS 
10.11. od 20.00 h. – VRAŽDA V ORIENT EXPRESU 
11.11. od 17.30 h. a 26.11. od 15.30 h. – MAXINOŽKA 
11.11. od 20.00 h. – BAJKEŘI 
16.11. od 17.30 h. – THOR: RAGNAROK  
16.11. od 20.00 h. a 24.11. od 20.00 h. – ZAHRADNICTVÍ: 
NÁPADNÍK 
23.11. od 19.00 h. – LIGA SPRAVEDLNOSTI (3D) 
24.11. od 17.30 h. – HURVÍNEK A KOUZELNÉ MUZEUM  
1.12. od 17.30 h. – PADDINGTON 2 
2.12. od 17.30 h. – PŘÍŠERÁKOVI 
2.12. od 20.00 h. – KVARTETO 
Další program v kinosále
14.11. od 19.00 h. – NÁVŠTĚVNÍ DEN U MILOSLAVA ŠIMKA 
– vzpomínkové pásmo písniček, scének, povídek a vyprávění 
17.11. do 18.00 h. – SOUL OF DANCERS 
18.11. od 19.00 h. – ŽENA ZA PULTEM 2: PULT OSOBNOSTI 
– Divadlo Kalich 
19.11. od 15.00 h. – ZIMNÍ PŘÍHODY VČELÍCH MEDVÍDKŮ – 
Divadlo Krapet 
25.11. od 18.00 h. – NA ÚTĚKU – premiéra divadelní hry 
v podání souboru Adivadlo 
30.11. od 19.00 h. – HRDÝ BUDŽES – Divadlo A. Dvořáka 
3.12. od 15.00 h. – O HONZOVI A PRINCEZNĚ – Divadlo D 
8.12. od 19.00 h. – OTEVŘENÉ MANŽELSTVÍ – Studio Dva 
9.12. od 19.00 h. – NĚMÝ BOBEŠ – Divadlo Járy Cimrmana 
15.12. od 19.00 h. – VYSAVAČ – Studio Dva
Kulturní dům Ostrov (velký sál)  
KD Ostrov Havlíčkův Brod, Na Ostrově 28/3, Havlíčkův Brod, 
Tel. 565 434 044, 777 270 423 – předprodej vstupenek, 
e-mail: info@kdostrov.cz, www.kdostrov.cz 
25.11. – Tři sestry + Alkehol – od 19.30 h.
Klub OKO 
Smetanovo nám. 30, Jakub Baloun, e-mail: jakub.baloun@
kluboko.cz, tel. 727 838 776, předprodej: Etno shop Tulipán, 
Horní ul. Havl. Brod, www.smsticket.cz 
Info na www.kluboko.cz, www.filmoveoko.cz 
24.11. – Tématický taneční večer – od 20.00 h. Taneční 
skupina Amirah – www.amirah.cz, předprodej vstupenek 
v Obchůdku Tulipán, Horní ul., omezený počet místenek 
Filmové Oko – začátek vždy ve 20 h. Info o filmech na  
www.kluboko.cz, www.filmoveoko.cz. Jiří Svoboda, drama-
turg Filmového OKA, tel. 724 235 840 

15.11. – Skrytá čísla, životopisné drama/historický 
22.11. – Zkouška dospělosti, kriminální drama 
29.11. – Tohle je náš svět, komedie/drama
HUBBR – coworkingové centrum 
Masarykova 2853, H.Brod, www.hubbr.cz. Info a registrace na 
www.hubbr.cz/udalosti 
23.11. – O startupech a lidech – 18.00–20.00 h. seminář 
s Lucií Winklerovou 
30.11. – O práci na volné noze – 17.00–19.00 h. beseda 
s Robertem Vlachem
Sportovní areál Kotlina 
tel. 569 424 646, www.kotlina.cz – plavecký bazén, sauna, 
parní lázeň 569 424 545, fitnes, aerobic, solarium, masáže 
569 424 646, squash, salonek 569 424 656, zimní stadion  
569 422 512
Lezecká stěna ZŠ Wolkerova 
Správce lezecké stěny – Michal Husár, tel. 569 431 340, 603 
807 909. Říjen–květen Po, St, Pá 17.00–21.00 h. Mimo tyto 
dny a hodiny po tel. domluvě na tel 569 431 340 (do 12.00 h.)
TJ Jiskra Havlíčkův Brod 
Provoz sportovních oddílů. Ledečská 3028 HB, e-mail: 
tjjiskrahb@seznam.cz, web: www.jiskrahb.cz, tel. 564 034 
723, 603 296 805
Ayurvéda v praxi – Ivana Georgievová 
tel. 724 137 587, e-mail: ivaveda@ivaveda.eu, www.ivaveda.
eu. Přednášky a kurzy 
14.11. – Svobodná žena
Family Point 
Horní ul. 197 HB, tel. 734 694 487 – Jana Sobotková, Michaela 
Hovorková, e-mail: havl.brod@familypoint.cz, http://vysoci-
na.familypoint.cz/. Náplň činnosti Family Pointu: bezplatné 
služby pro veřejnost, zázemí pro nakrmení a přebalení dětí 
v centru Havlíčkova Brodu, informace a poradenství pro 
rodiny, internet pro veřejnost, akce pro rodiny 
Senior point 
AZ Centrum Rubešovo nám. 171, Ilona Loužecká, tel. 724 551 
604, e-mail: ilona.louzecka@seznam.cz, www.oscck.cz 
Pravidelné akce 
• Čtvrtky – pravidelný zdravotní monitoring ve spolupráci se 
SZŠ a VOŠZ HB – 8.00–10.00 h.  
• Čtvrtky – zdravotní cvičení – 9.00–16.00 h.  
• Pátky – rukodělné dílničky 9.00–11.00 h. 
• Nordic Walking – v případě příznivého počasí v pondělí sraz 
vždy ve 14.00 h. v kanceláři Senior Pointu 
• Petanque – v případě příznivého počasí v pondělí sraz v 9.00 
h. petanquovém hřišti u TJ Jiskra 
• Poradenský den v Senior Pointu – 8.00–16.00 h. Alzheimer 
poradna Kraje Vysočina – nutná rezervace na tel. 561 111 323 
nebo 733 629 018 
Kontaktní místo pro seniory (pomoc v sociální oblasti, rady 
v každodenních situacích…), bezplatné služby
AZ CENTRUM Havlíčkův Brod – středisko volného času 
Rubešovo nám. 171, tel. 569 427 874, 569 426 248, e-mail: 
ddm@hbnet.cz, kejklicek@hbnet.cz, www.azcentrumhb.cz 
Pohárová soutěž ve společenských hrách Hrej si Cup 2018. 
Více informací na str. 5. Přihlášky: azcentrumhb.iddm.cz 
v sekci Akce! Více informací najdete na www.azcentrumhb.cz 
nebo na Facebooku AZ Centra.
Loutkové divaldo „Kráťa“ Havlíčkův Brod 
Představení se konají v budově AZ Centra volného času na 
Rubešově nám. (bývalá ZŠ Rubešova) – divadelní sál, začátek 
vždy v 15.00 h., tel. p. Kintšner 604 459 104, e-mail: divadlo.
krata@gmail.com, http://loutkovedivadlohb.uvadi.cz/ 
27.11. – Aladin 
11.12. – Oklamaný čert
Nízkoprahový klub BAN!  
klub pro mladé lidi od 8 do 20 let. Rubešovo nám. 171 (AZ 
Centrum, vchod z parku), tel. 561 110 044, e-mail: ban@cha-
ritahb.cz. Otevírací doba: Po 14.00–18.00 h. • Út 14.00–18.00 
h. • St 12.30–15.30 h. • Čt 14.00–18.00 h. • Pá 12.30–15.30 
h. Konzultační hodiny: Po 12.30–14.00 h. • Út 12.30–14.00 
a 18.00–19.00 h. • Čt 12.30–14.00 a 18.00–19.00 h.
Mateřské centrum ZVONEČEK 
Rubešovo nám. 171, tel. 777 736 068, 569 428 438, 
www.facebook.com/MaterskecentrumZvonecek, www.
hb.charita.cz, zvonecek@charitahb.cz, pravidelné programy 
Po–Pá 8.00–12.00 h. Další akce na webu a Facebooku
� Změna�programu�vyhrazena
Inzerce 
• Burza sběratelů 25.11. od 8 do 12 hod. KD OSTROV 
• Koupím poštovní známky, staré dopisní obálky se známka-
mi, pohledy a všechny hračky do roku 1985. Tel.773505063


