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Hasičský záchranný sbor hlásí
ZÁSAHY POŽÁRNÍ STANICE CHOTĚBOŘ V ÚNORU 2021

V únoru řešila jednotka požární ochrany stanice Chotěboř cel-
kem 17 událostí.

Jeden ze dvou zaznamenaných požárů se dá zařadit mezi zá-
važné. Dne 16. února přibližně ve 20.45 vznikl požár stodoly v Ko-
jetíně. Ohlášen byl ve 21.18 a krátce nato vyjížděly k místu události
jednotky Havlíčkův Brod a Chotěboř a jednotky sborů dobrovol-
ných hasičů Česká Bělá, Kojetín a Horní Krupá. Na místě události
bylo průzkumem zjištěno, že stodola je již plně zasažena plame-
nem, který se začíná šířit i do navazující obytné části a také na
další dva sousední objekty. Jednotky se zpočátku soustředily na
zamezení šíření požáru na přilehlé objekty. Likvidaci ohniska na
sousedním domě komplikovalo vedení nízkého napětí, proto se
zde zasahovalo pěnovým a práškovým přenosným hasicím pří-
strojem. Po odpojení vedení pracovníkem energetiky bylo ohnisko
zlikvidováno vodním prou dem. K likvidaci požáru stodoly bylo na-
sazeno celkem pět proudů. Požár byl lokalizován ve 22.07 a zlikvi-
dován o další půl hodinu později. Práce na místě události však po-
kračovaly až do 14.16 následujícího dne.

Další dvě události se týkaly dopravních nehod. V jednom přípa-
dě jsme zasahovali u převráceného osobního vozidla mimo vozov-
ku mezi Uhelnou Příbramí a Pukšicemi. Jediným účastníkem neho-
dy byl řidič vozidla, kterému jsme poskytli předlékařskou pomoc 
a následně jsme pomohli s transportem zraněného do sanitky.
Druhá dopravní nehoda se obešla bez zranění. Nákladní automobil
uvízl na zledovatělé krajnici u Rankova tak nešťastně, že se mu
mezi kabinou a návěsem zasekla silná větev stromu. Větev jsme
odřízli a podsypali jsme kola štěrkem. Ošetření komunikace pro-
vedla Krajská správa a údržba silnic Vysočiny a kamion se násled-
ně rozjel sám. 

Dne 20. února jsme byli na žádost záchranné služby vysláni
k pátrání po zraněné ženě do údolí Doubravy. Společně byla povo-
lána také lezecká skupina z centrální stanice Havlíčkův Brod. Po
krátkém pátrání jsme ženu našli v péči přítele, byla podchlazená 
a utrpěla zranění v oblasti hlavy a ruky. Žena spadla z pětimetrové
výšky do ko-
ryta řeky na
kameny. Po-
skytli jsme jí
tepelný kom-
fort a ošetřili
ránu na hlavě.
Následně jsme
pacientku za
součinnosti
záchranné
služby a le-
zecké skupiny
transportovali
ve vakuové
matraci do
450 metrů
vzdálené sa-
nitky. Pro
transport po
zledovatělé
cestě byla zří-
zena lanová
cesta. 

V jednom
případě jsme
zaznamenali
planý poplach, kdy byl nahlášen požár lesa. Ve skutečnosti se jed-
nalo o neohlášené pálení klestí, u kterého byli přítomni lesní pra-
covníci. 

Zbylé případy byly technického rázu, např. otevření uzavřených
prostor, vyproštění z výtahu, transport pacienta, odstranění stromu.

npor. Ing. Daniel Forman,
velitel Požární stanice Chotěboř

Hasičského záchranného sboru  Kraje Vysočina

Zásah u dopravní nehody poblíž Pukšic 

Záchrana zraněné ženy z údolí Doubravy

Zubní pohotovost v okrese Havlíčkův Brod
rozpis služeb
27. a 28. 3.          MUDr. Irena Horáková                   Kalinovo nábřeží 605               Havlíčkův Brod                       tel.: 569 434 445
2.–5. 4.               MDDr. Ondřej Havlíček                   Sázavská 427                          Habry                                    tel.: 777 730 557
10. a 11. 4.          MUDr. Ladislav Kříž                        Plovárenská 482                      Havlíčkův Brod                       tel.: 569 426 104

Pohotovostní služba je k dispozici od 8.00 do 12.00 hodin. Z důvodu aktuální epidemiologické situace si prosím svoji návštěvu v ambulanci
domluvte předem telefonicky. Děkujeme! Poplatek 90 Kč.
Bližší a aktuální informace naleznete na stránkách Nemocnice Havlíčkův Brod – www.onhb.cz, sekce Lékařská pohotovost. S. P.

KOUPÍM STARÉ 
PIVNÍ LAHVE A SKLENICE.
SBĚRATEL. TEL.: 732 170 454.

.

VELIKONOČNÍ JARMARK

Benediktus, z. s.
Kontakt
webová stránka: www.benediktus.org
e-mail: benediktus@centrum.cz
telefon: 731 626 095

Nabídka
Benediktus je komunita lidí s mentálním postižením a bez něj, kteří žijí každodenní
život ve vzájemném společenství. Nabízíme ručně tvořené keramické výrobky, vý-
robky z dřevařské dílny, obrazy, balicí papíry, přání a věnce. Z naší roubené sušárny
můžete ochutnat slaďounké křížaly. Provádíme údržbové práce pro veřejnost: se-
káme zahrady, živé ploty, realizujeme opravy a další. Výrobky z keramiky, ovčí vlny,
svíce a umělecká díla jsou od roku 2009 certifikovány značkou Vysočina – regionální
produkt. 

Možnost nákupu
Web: www.benediktus.org/obchod, prostřednictvím e-mailové adresy michal.endrle@
@benediktus.org nebo na telefonním čísle 731 626 095.

Kontakt
e-mail: cafekohout@gmail.com
e-shop: www.fler.cz/tilo

Nabídka
Kavárna, která nabízí kvalitní výběrovou kávu,
sypané čaje, pečivo a zákusky vyrobené z pocti -
vých surovin. Místo, kde se dobře a zdravě nají -
te. Polévky a další jídla jsou většinou vegetarián -
ská, některá i veganská a často také bezlepková.
Výběr surovin a charakter jídel podléhá sezon-
nosti, velký důraz je kladen na kvalitu zpracová vaných surovin. Součástí kavárny je
bezobalový koutek. Také nabízíme pod značkou TILO směsi bylinek, koření, exotic ké
omáč ky, marinády a jiné voňavé nápady. Své místo zde mají rovněž vý robky a pro-
dukty od místních výrobců. V prosto rách Café Kohout najdete i „semínkovnu“. 

Možnost nákupu
Café Kohout na chotěbořském náměstí 
(otevírací doba: PO – zavřeno; Út – Pá: 10.00 – 18.00; So – Ne: 14.00 – 18.00)

Vážení čtenáři,
v letošním roce si skutečných jarmarků moc neužijeme. Připravili jsme proto pro vás spolu s redakcí ECHA alespoň
jarmark tištěný. Najdete v něm inspiraci, jak obohatit sváteční stůl, velikonoční výzdobu, zahrádku nebo jak si zlepšit
náladu a zabavit děti. Dobré a zdravé jídlo a veselá nálada – to potřebujeme všichni. Dopřejte si proto radost a využijte
nabídky místních výrobců. Pro soutěživé typy máme tři otázky týkající se naší společnosti Podhůří Železných hor.
Správné odpovědi budou slosovány a tři šťastlivci získají poukázku 300 Kč na nákup u výrobce, kterého si sami zvolí
z tohoto tištěného jarmarku.

Soutěžní otázky:
1.   Kolik členů má Místní akční skupina Podhůří Železných hor?
2.   Ve které obci se nachází pozorovatelna vodního světa Školy

venku, kterou jsme loni zřídili?
3.   Uveďte alespoň jeden projekt, který byl Místní akční skupinou

Podhůří Železných hor podpořen v období 2017–2020.

Nápověda: Hledejte na www.podhurizeleznychhor.cz nebo se přijďte podívat na okno naší kan-
celáře. 😊 Odpovědi posílejte na info@podhurizeleznychhor.cz nebo nám je hoďte do schránky,
a to do 11. dubna 2021.

Přejeme krásné Velikonoce.
Mirka Valehrachová
Jana Baladová
Nikola a Lucie Lazorčákovy – naše dvě praktikantky,
které se významně podílely na tvorbě jarmarku, 
za což jim tímto děkujeme



Dřevodělci
Kontakt
webová stránka: www.drevodelci.cz
e-mail: drevodelci@seznam.cz
telefon: 721 885 338

Nabídka
Nabízíme dřevěné interiérové dekorace,
dřevěné hračky, dřevěné hry, dřevěná
prkénka, aktuálně dřevěnou velikonoční
výzdobu. Možné je i gravírování na růz-
né povrchy.

Možnost nákupu
Jarní, velikonoční i jiné dekorace jsou
dostupné na www.drevodelci.cz, dále je
možné některé naše produkty zakoupit
v květinářství Kytkárna.

Gardenauts
„Ochutnejte vesmír“

Kontakt
webová stránka: www.gardenauts.cz
e-mail: info@gardenauts.cz
telefon: 731 404 052

Nabídka
prodej mikrobylinek

Možnost nákupu
Nařezané bylinky lze zakoupit v Chotěboři na těchto místech: Coop Diskont, Coop
Doubravka, Pekařství – café Chotěboř (u paní Horákové), Café Kohout; živé nena-
řezané bylinky lze objednat na telefonním čísle 731 404 052 nebo na e-mailové
adrese info@gardenauts.cz.

Chutě z Chotě
Kontakt
webová stránka: www.chutezchote.cz
e-mail: info@chutezchote.cz
telefon: 723 435 184

Nabídka
Pod víčkem každé salsy či dipu se skrývá
některý z našich výletů. Každá receptura
je inspirovaná chutí či pokrmem, které
jsme měli možnost ochutnat v různých částech naší planety. Ať už salsy a dipy či
energetické tyčinky, vše se vyrábí v menších dávkách, bez zbytečné chemie a kon-
zervačních látek již od roku 2018. Naše produkty jsou rostlinného původu, bez lep-
ku či laktózy, v pikantní i nepálivé variantě a jsou vhodné k různým pokrmům. Nově
jsme pro naše zákazníky připravili výhodné balíčky omáček (na těstoviny, na večírek,
ke grilování, chutě mix).

Možnost nákupu
E-shop: www.chutezchote.cz/e-shop nebo v Café Kohout, ve Vinotéce JM na náměs -
tí v Chotěboři.

Kavárna Sluníčko
Kontakt
webová stránka: www.kavarnachotebor.cz
e-mail: kavarna.chotebor@seznam.cz
telefon: 608 939 269

Nabídka
Stále jsme tady pro Vás ♥

Všichni teď procházíme velmi složitým a náročným obdo -
bím. Věříme, že se brzy vše zase v dobré obrátí. Do té
doby bohužel můžeme fungo vat pouze formou výdejního okénka, a to vždy od pát-
ku do neděle od 9 do 17 hodin. Mimo tuto dobu jsou možné objednávky na tele-
fonním čísle 608 939 269. Na co se u nás můžete těšit? Kromě oblíbených dortů pro
vás připravujeme i spoustu sladkých novinek! Můžeme vám také slíbit výbornou
točenou zmrzlinu a kelímky Milky Day… Vše od Mlékárny Opočno. Děkujeme, že
nás i v této nelehké době nadále podporujete… Kolektiv Kavárny Chotěboř

Krámek s DOBROtami
Kontakt
web: www.krameksdobrotami.cz
e-mail: krameksdobrotami@gmail.com
telefon: 725 415 113

Nabídka
Hody, hody, doprovody, máme chleba malovaný! A taky zdravou verzi velikonoční
dobroty – špaldový mazanec. Krámek s DOBROtami vás zve na zdravější verzi ve -
likonoční dobroty. Máme pro vás domácí pečivo z kvásku nebo domácí zákusky
(i bezlepkové). V nabídce máme také velikonoční dekorace a velký výběr veliko -
nočních sladkostí pro děti. Pečivo si můžete zamluvit předem na telefonním čísle
725 415 113. Tak se za námi zastavte v Malči 18 v Krámku s DOBROtami.

Možnost nákupu
V kamenné prodejně Krámek s DOBROtami, Maleč 18, 
otevírací doba: ÚT – SO: 10.00 – 17.00 hodin.

Malujeme na zeď

Kontakt
webová stránka: www.malujemenazed.cz
e-mail: info@malujemenazed.cz
telefon: 777 987 796

Nabídka
Jsme český výrobce sa -
mo lepicích tapet pro
dě  ti, které je možné vy -
barvit nebo dokreslit po -
dle vlastní fantazie. Ta-
pety jsou ORIGINÁLNÍ
– jako dekorace do dět -
ského pokoje nebo her -
ny. Jsou EDUKATIVNÍ
– oživíte s nimi školy či
školky a učení bude
zábava. Mají certifikát
zdra votní nezávadnos-
ti a splňují všechny hy-
gienické a bezpečnost-
ní normy.

Možnost nákupu
Web: www.malujeme-
nazed.cz.

Mlékárna Čermák
„Místo cukrů, zdravá koleda“

Kontakt
webová stránka: www.farmickabezdekov.cz
e-mail: cermak-mila@seznam.cz
telefon: 736 685 166

Nabídka
Farma Bezděkov s vlastní minimlékár-
nou nabízí velikonoční a jarní sýry. Zakou -
pit si je můžete přímo v prodejně v Bez-
děkově v pondělí až pátek od 17.00 hodin
do 18.00 hodin. Je ale nutné si je alespoň
týden dopředu objednat, a to prostřed-
nictvím e-mailu cermak-mila@seznam.cz
nebo prostřednictvím SMS zprávy na te-
lefonní číslo 736 685 166. Celkovou na-
bídku produktů najdete také na strán-
kách www.farmickabezdekov.cz.

Biofarma Salaš Hájek
Kontakt
webová stránka: www.salas-hajek.cz
e-mail: bronec@salas-hajek.cz
telefon: 724 106 477

Nabídka
Hovězí maso je výhradně z vlastního chovu. Jedná se o skot masného plemene
Limousine, který je chován na naší biofarmě od narození v ekologickém režimu
a v harmonii s přírodou. Poráženo je na bioporážce. Vyzrálé, odpočaté maso bou-
ráme a vakuově balíme ve vlastní bourárně, která se nachází přímo na farmě.

Možnost nákupu
E-shop: www.biohovezimaso.cz, na kterém je dostupný ceník, objednávkový for-
mulář a jsou zde aktualizovány informace o prodeji.
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Z kultury a činnosti zájmových sdružení

Knihovna Ignáta Herrmanna
a Informační centrum Chotěboř
Krále Jana 258, 583 01 Chotěboř, telefon: 569 626 634, e-mail: knihovna@cekus.eu

KNIHOVNA OPĚT OTEVŘENA V OMEZENÉM REŽIMU
Od poloviny března knihovna znovu otevřela a bezkontaktně

půjčuje. Po krátké zdravotní pauze jsme tu opět pro vás všechny,
kteří rádi čtou a považují knihy za nedílnou součást svého bytí. Bo-
hužel jsme nuceni zkrátit dobu, kdy je možné si knihy vyzved-
nout. Aktuální časy sledujte na webu knihovny, na Facebooku ne-
bo na vývěsce informačního centra. Momentální otevírací doba
je: pondělí – pátek 8.00–10.00 a 13.00–15.00 hodin.

Žádáme naše čtenáře, aby do našeho vestibulu nevstupovali, po-
kud nebudou mít předem objednané knihy (e-mail: knihovna@ce-
kus.eu nebo tel. 734 264 244). Výdejní prostor neslouží jako vý-
půjční pult, kde jsou čtenáři obsluhováni. Placení registrace je
mož né, pokud máte předem připravenou přesnou částku, kterou
odevzdáte ve vestibulu na určené místo. 

Věříme, že vás všechny již brzy budeme moci přivítat v knihov-
ně a že se brzy všichni vrátíme k „normálnímu životu“. Přejeme
vám hodně zdraví, dobrou náladu a velkou dávku trpělivosti. Těší-
me se na vás!

Pavla Dymáčková, vedoucí knihovny

SÉRIE MAGNETEK – č. 3
Třetí magnetka ze sběratelské edice fotografa Tomáše Maršíka

zachycuje sochy autora Michala Olšiaka – Hejkala Pepina, Káně,
Houby a Sovu. Prodejní cena je 27 Kč. K zakoupení v infocentru.

TENTO MĚSÍC ČTEME
V dubnu si připomeneme 75 let od úmrtí významného literární-

ho kritika a překladatele Jana Franze. Po absolvování chotěbořské-
ho gymnázia byl přijat na pražskou filozofickou fakultu ke studiu
češtiny a francouzštiny. Chodil na přednášky například J. L. Fische-
ra, V. Tilleho nebo F. X. Šaldy. Studium v roce 1934 přerušil a již
nedokončil. Díky tomuto studiu poznal řadu přátel např. Jana Za-
hradníčka, Timothea Vodičku, Václava Renče, Josefa Kostohryza či
Egona Hostovského. Vzniká i přátelství celoživotní – s Bohuslavem
Reynkem. Začátkem roku 1932 zakládá s několika přáteli revui
Řád s podtitulem Revue pro kulturu a život. Dále přispívá do Akor-
du, Tvaru a Listů pro umění a kritiku – především překlady a kritic-
kými texty. Svoji první literární kritiku vydal ve svých dvaceti le-
tech a poslední ve třiadvaceti. Podstatně rozsáhlejší je jeho dílo
překladatelské. Řadí se mezi první překladatele Kafky do češtiny.
Překládá například z Claudea, Giona, Juliena Greena. Vedle drob-
ných časopiseckých překladů přeložil Franz tři romány – jeden 
z nich je Rok Páně Karla Heinricha Waggerla. Během válečných let
byl Jan Franz totálně nasazen v Lipsku, kde si při těžké práci v ko-

želužně zničil zdraví. Po návratu domů u něho vypukla tuberkuló-
za, na jejíž následky zemřel. Pochován je v Havlíčkově Borové.

VYBÍRÁME PRO VÁS Z NOVÝCH KNIH:
Laura Walden (2020)        –  Zakázaná píseň – román pro ženy
Josie Silver (2020)              –  Dva v srdci – milostný román
Wilbur A. Smith (2020)     –  Tajemný oheň – dobrodružný román
Stanislav Češka (2020)      – Případ mrtvého krále: Zločiny na Vel-

ké Moravě – historický román
Jiří Osoba (2021)                –   Pleteme pomlázky: Typy pomlázek 

a způsoby pletení – naučná publikace
Richard Irvine (2020)        – Vyřezávání dřeva: S dětmi v přírodě –

obrazová publikace
Ivona Březinová (2020)    – Vire, padni! – publikace pro děti
Zuzana Pospíšilová (2020) – Kouzelný pelíšek – publikace pro děti
Víctor Escandell (2021)     – Záhady: Zapoj mozkové závity a vyřeš

25 záhad vědy – publikace pro děti
Klára Smolíková (2020)    – S Komenským do komiksu: Únikovka

s Amosem – naučný komiks

BESEDY
Aktuální besedy v podkroví knihovny budou postupně zveřej-

ňovány tak, jak epidemiologická situace dovolí. Sledujete proto
náš web a sociální sítě.

Knihovna Ignáta Herrmanna a Informační centrum Chotěboř

Semeleme
Kontakt
webová stránka: www.semeleme.cz nebo www.drumben.cz
e-mail: obchod@drumben.cz
telefon: 739 374 258

Nabídka
Drumben do každé rodiny!

Znáte hlášku ze známého českého filmu: „Nudíte se, kupte si medvídka mývala?“ My
to říkáme jinak: „Nudíte se? Kupte si drumben!“ 
Drumben zabaví celou rodinu. Je to hračka, didaktická pomůcka pro děti, ale i náby -
tek. Na drumben můžete bubnovat, děti se do něj můžou schovat nebo do něj há-
zet míčky. Můžete jej pomalovat a polepit dle svých představ a pak ho využít jako
designový stolek, sedák nebo koš na prádlo. Drumben je vyroben z papíru a překliž -
ky a je ekologicky nezávadný. 

Možnost nákupu
E-shop: www.semeleme.cz/drumben. 

The Pelikans
„Létáme spolu a s chutí“

Kontakt
webová stránka: www.thepelikans.cz
e-mail: info@thepelikans.cz
telefon: 774 208 324

Nabídka
Jsme párek Pelikánů, který miluje cestování, a ještě více dobrou kuchyni. Rádi vaříme 
a poznáváme všechny chutě, které život nabízí. Procestovali jsme několik exotických
zemí, poznali vůně tamních kuchyní a o získané zkušenosti a recepty obohatili i na -
ší kuchyni. To vše můžete ochutnat v našich produktech, které jsou z kvalitních su-
rovin se zaměřením na zdravou stravu. Recept na velikonoční věnec naleznete zde:
https://www.thepelikans.cz/velikonocni-kynuty-venec-s-kandovanou-pomeranco-
vou-kurou/.

Možnost nákupu
E-shop: www.thepelikans.cz/e-shop (možnost osobního vyzvednutí v Chotěboři
na adrese Trávní 1513, případně zaslání Zásilkovnou), některé produkty je možné
zakoupit v JM Vinotéce na náměstí v Chotěboři či v dalších městech 
(viz https://www.thepelikans.cz/rubrika/nase-produkty-v-prodejnach).

Včelařství Málek
Kontakt
webová stránka: www.jirkovyvcely.cz
email: jirkovyvcely@seznam.cz
telefon: 739 663 848

Nabídka
Prodej včelích produktů (med, medovina, vosk, mateří kašička, voskové svíčky
a jiné).

Možnost nákupu
E-shop: www.jirkovyvcely.cz/vcelarstvi.

Zastráň
„V souladu s přírodou“

Kontakt
webová stránka: www.zastran.cz
e-mail: zelenina@zastran.cz
telefon: 607 559 748

Nabídka
Nabízíme čerstvou zeleninu vypěstovanou bez chemických hnojiv a postřiků. Zele -
nina je prodávána formou zeleninových balíčků, jejichž obsah se liší v závislosti na
ročním období. Na jaře jsou k dostání ředkvičky, různé druhy salátů, jarní cibulka ne -
bo mladý česnek. V hlavní sezoně pak mrkev, petržel, hrášek, fazolky, cukety, rajčata
a mnoho dalšího.

Možnost objednávek
Balíčky se zeleninou zatím nejsou, ale už nyní se můžete přihlásit k odběru. Pomůže
nám to lépe naplánovat
sadbu. A kdo se chcete
zdravě protáhnout a se-
známit se při tom s prin-
cipy ekologického země-
dělství, budete na farmě
vítáni i teď. Vy pomůžete
nám a my se s vámi po-
dělíme o své zkušenosti,
které se vám budou hodit
nejen na vašich zahrád-
kách. Kontaktujte nás te-
lefonicky nebo e-mailem.


