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Zdarma do každé rodiny

100. VÝROČÍ ZAČÁTKU NOVÝCH DĚJIN NAŠEHO NÁRODA
V letošním roce si budeme připomínat několik významných dat z minulosti České republiky, z nichž nejdůležitější je 28. říjen 1918. Po tomto
datu se začaly psát nové dějiny naší země.
Válkou zmítané země Habsburské monarchie, hlad, bída, dezerce vojáků, to vše přispělo k sílení národnostního vědomí Čechů a Slováků, které
vyvrcholilo v roce 1918. Již 6. ledna byl na shromáždění českých říšských
poslanců v Obecním domě v Praze přijat dokument, tzv. Tříkrálová deklarace, v níž zástupci českého národa odmítli stávající program rakouskouherské zahraniční politiky a přihlásili se tak k národní samostatnosti.
V červenci byl v Praze ustaven Národní výbor v čele s Karlem Kramářem
jako reprezentativní politický orgán, ve kterém byli zastoupeni poslanci
všech rozhodujících českých politických stran. Vědomě se již připravoval na převzetí politické moci a připravoval první zákony nového státu.
Žádost Rakousko-Uherska a Německa podaná ve Washingtonu
o zprostředkování míru dodala socialistickým stranám v Čechách,
které se navzájem sblížily a zřídily počátkem září 1918 společnou socialistickou radu, odvahu a 14. října 1918 se pokusily o prohlášení Československé republiky. Tak se stalo i v Humpolci.
Železničář Jan Domkář přivezl z Prahy leták s příslušným textem
prohlášení samostatnosti, na jehož základě byl svolán na dopoledne
14. října tábor lidu před radnici na Palackého náměstí (Dolní náměstí). Vůdce sociálně demokratické strany František Smítek zde vyhlásil
Českou republiku. Okresní hejtmanství i četnictvo proti manifestaci
nezasahovaly, ale snažily se zjistit pravdivost prohlášení. A tak shromáždění lidí i průvod městem proběhlo v klidu.
Teprve 28. října 1918 vydal Národní výbor první zákon o zřízení samostatného státu.
Ten byl vyhlášen v Praze a vztahoval se na české země. O dva dny později
nově ustanovená Slovenská rada vydala tzv. Martinskou deklaraci, v níž

potvrdila spojení obou zemí do jednoho státu. Z hlediska historického
to bylo první spojení Čechů a Slováků, neboť do té doby patřil každý
národ do jiné části bývalého soustátí, Češi do Předlitavska, Slováci byli
součástí Uher. Prvním prezidentem byl 14. listopadu zvolen Tomáš G.
Masaryk, který se vrátil do země v čele legionářů 20. prosince 1918.

Strážník František Kříž ohlašuje na Riegrově náměstí (Horní náměstí) před vážní boudou
samostatnost.

Dva týdny před koncem války tak vznikla tzv. „První republika“.
Co předcházelo událostem roku 1918, jak proběhlo vyhlášení samostatnosti v Humpolci, osudy sochy T. G. Masaryka a další souvislosti
budou zmapovány na výstavě, která k tomuto výročí proběhne v Muzeu dr. A. Hrdličky v měsíci říjnu.
Městem Humpolec budou dále organizovány oslavné akce, do kterých
se zapojí mnoho humpoleckých organizací a spolků.
Zdroj: Muzeum dr. A. Hrdličky Humpolec

100 LET OD KONCE PRVNÍ SVĚTOVÉ VÁLKY
100 LET OD VZNIKU SAMOSTATNÉHO ČESKOSLOVENSKA
Rok 2018 přináší pro celou republiku dvě velmi významná výročí
– sto let od konce první světové války a sto let od vzniku samostatného Československa. Ani Humpolec nezůstane v oslavách pozadu.
V průběhu roku se uskuteční řada kulturních a společenských akcí,
které připomenou oba nesmazatelné milníky naší historie. Vedle
toho se v Radničních listech premiérově objeví seriál zpracovaný Petrem Hrachem. Jedná se o úplný přehled a krátké životopisy starostů
města za období od roku 1793 do současnosti.
Petr Hrach je profesí keramik, léta pracoval v humpoleckých strojírnách v oddělení dokumentace a obchodní propagace, přičemž se

svému původnímu řemeslu věnoval a věnuje ve volném čase. Vedle
toho se aktivně zapojuje do veřejného života ve městě. V roce 1993
obnovil humpolecký měsíčník Zálesí a se svou ženou jej vydával deset let. Svou lásku k hudbě zúročil mimo jiné spoluprací s místními
ochotníky.
Dalším organizacím zase pomáhá vydávat výroční almanachy.
K tomu všemu se stihl věnovat zpracování chronologického přehledu humpoleckých starostů, jehož první část je uveřejněna právě
v lednových Radničních listech.
Aneta Slavíková, MěÚ Humpolec

Starostové města Humpolce (1. díl)
Od dob Marie Terezie bylo různými změnami připravováno, aby se všechna správa obce a především soudnictví dostaly do rukou zkoušených a trvale dosazených úředníků. Dvorním dekretem ze dne 14. dubna 1783
byly ve městech zřizovány magistráty skládající se z purkmistra, dvou
zkoušených magistrátních radů, tří nezkoušených magistrátních radů
a tří tzv. reprezentantů. Zkoušení radové byli městem placeni. Toto zřízení
trvalo do roku 1848, po něm přišla hospodářská samospráva. V městech
byl zvolen „užší“ a „větší“ měšťanský sbor, z něhož se konečně vyvinula
nynější městská rada a obecní zastupitelstvo. V roce 1805 koupil panství
Herálecko-Humpolecké hrabě František Wolkenstein Troszburg a po dohodě s magistrátem o výkupném z povinných dávek a roboty propustil

Humpolec z poddanství a prohlásil ho za svobodné ochranné město
smlouvou učiněnou dne 3. července 1807 za určitých podmínek. Propuštěním z poddanství a dosazením vlastního magistrátu se konečně uplatnila část obecní samosprávy volené z řad čestných občanů města. Nyní
již bez schvalování vrchností. A tak se na místě, vývojem nazývaném
purkmistr, měšťanosta, starosta či předseda, až do současnosti vystřídalo mnoho jmen. Město samo mělo svůj prozatímní magistrát od roku
1794. Jako první složil přísahu magistrátní rada justician Karel Wolf, po
něm následoval Stanislav Nacke, dále v roce 1805 Jan Navrátil a další.
Po prohlášení za svobodné město musel být zřízen magistrát úplný, čili
organizovaný. První purkmistr (starosta) města byl už v roce 1793.
pokračování na straně 2
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Josef Smrčka (1793 – 1805)
Tento muž, mistr soukenický a primas humpolecký, byl všeobecně velmi
vážený, zasloužilý a vůbec oblíbený obecním lidem (Solař). Svoji rozvahou
se velmi zasloužil o to, aby při přecházení napoleonských vojsk a následně
bavorských žoldáků Humpolec nelehl popelem. Vydírání všeho druhu od
vojáků a důstojníků však nemohl úplně zabránit. Teprve posledním prosincovým dnem roku 1805 bylo město zbaveno válečných útrap. Tento
vzácný člověk stihl ještě v závěru svého rozhodování o budoucnosti města
darovat městu a kostelu 1000 zlatých a ještě přidal 200 zlatých na věčné
světlo v kostele sv. Mikuláše. Evangelické škola byla založena v roce 1801,
avšak řádně se v ní začalo učit až v roce 1808. Vysoké úrovně ale dosáhla
teprve v roce 1847, kdy byl do Humpolce povolán učitel Jan Sluníčko.

zcela zaceleny. Finančním patentem byla totiž snížena cena vydaných
peněz o čtyři pětiny. V Humpolci zůstalo velké množství vyrobených
suken z velmi drahé vlny, ale stát již žádnou objednávku nepotřeboval.
Touto událostí pozbyla svého významu mnohá zámožná rodina ve městě. Nejvyšší známé číslo z té doby je, že soukenictvím se zaměstnávalo
371 mistrů. A jak se dařilo soukeníkům, tak se dařilo celému městu.

Jan Bečvář (1805 – 1808)
Ujednání o propuštění Humpolce z poddanství podepsal za město na
zámku v Herálci starosta Jan Bečvář, radní František Příborský a další
radní a reprezentanti. Propuštěním z poddanství a dosazením vlastního
magistrátu uplatnila se část obecní samosprávy a město si volně oddychlo.
Nově zvolení představitelé města se teprve učili řízení vlastní vlády, ale
k úplnému vývoji a sebeurčování scházelo ještě mnohé. Podmínky však
byly dány a měšťanstvo rychle dohánělo, co bylo promeškáno. Od roku
1807 se rozcházejí dějiny Humpolce a Herálce a vyvíjejí se mnohem jednodušeji. Život zde plynul ponejvíce v opravách a stavebním ruchu, který
vymazával rány způsobené válečnými útrapami. Humpolec měl v té době
2 663 obyvatel. Řemesla, včetně soukenictví, začínala být na vzestupu.

V první polovině 19. století dochází především k rozvoji zástaveb do
proluk mezi starší zachovalé stavby a k oddělování a vzniku nových čísel
popisných od větších celků při komunikacích vedoucích z města. Zároveň se budují nové kašny a veřejné studně. Kašen je po městě celkem
osm a jsou napájeny z hlavní kašny stojící v Židovské čtvrti. Pro lepší komunikaci a obchod byla zahájena stavba silnice mezi Německým Brodem a Humpolcem s předpokládaným prodloužením až do Křelovic.
Okolo roku 1823 byla tato silnice hotová až do Petrovic.

František Příborský (1808 – 1816)
Teprve v roce1812 a dalších letech dochází k odstraňování překážek
svobodného podnikání, živností.
Když byly uspořádány nejnutnější věci, chtěli se humpolečtí měšťané
vyrovnat měšťanům okolních měst i ve věcech vedlejších. Protože dosud neměli potvrzení o povýšení na město, psali své vrchnosti žádosti
o povolení zájmových, kulturních či střeleckých sborů. Na mnohých
jsou podepsáni František Příborský, František Nápravník, Ignác Smrčka
a František Komínek. I přes daná povolení k činnosti se toho však mnoho neuskutečnilo. Některé spolky brzo zanikly, jiné živořily. Rány po vojenských a finančních pohromách z let 1800 – 1811 nebyly patrně ještě

Jakub Smrčka (1816 – 1829)
Jakub Smrčka stál v čele města jako purkmistr až do roku 1829. Mimo
tuto hlavní činnost byl purkmistr, jako osoba dobře znalá písma a čtení,
vyvolen od magistrátu a ustanoven za sběratele psaní a dopisů, zřejmě
z důvodů zlepšení poštovních služeb. Jakub Smrčka zastával tedy tuto
činnost za úplatu včetně doručování dopisů pomocí poslů na nejbližší
poštu v Německém Brodě. Pořád to ale byla jenom sběrna. Úředně začala fungovat až 15. května 1836 a poštovní pojížďka byla zřízena až v roce
1846. Roku 1825 přivezl Josef Kička z Bílska ve Slezku do Humpolce
první spřádací stroje cizí výroby. Tyto stroje koupili Jan Skorkovský a Josef Procházka. Přestavěli je podle strojů vyráběných v Anglii, a to byl
začátek strojní výroby v Humpolci. Roku 1825 byl soukenickým cechem
zakoupen mlýn na Brunce a přeměněn na soukenickou valchu. Na Dolním náměstí byl postaven Herinkův dům v empírovém slohu. Postupně
měnil majitele až do současnosti, kdy se stal majetkem města a slouží
jako pobočka muzea. Při sčítání domů mělo celé město 470 budov.
pokračování příště
Zpracoval: Petr Hrach
Redakčně upraveno: Aneta Slavíková, MěÚ Humpolec

HUMPOLEC DÍKY DOTACI Z MINISTERSTVA
VNITRA OPĚT ZDOKONALIL KAMEROVÝ SYSTÉM
Už od roku 2003 město Humpolec investuje do instalace kamerových
bodů na svém území. V současné době ulice města monitoruje osmnáct kamer, přičemž monitorovací pracoviště je na služebně obvodního oddělení Policie České republiky v Humpolci.
V roce 2017 město úspěšně žádalo o dotaci z Ministerstva vnitra České
republiky v rámci programu Prevence kriminality na místní úrovni.
Díky finanční podpoře získalo 129 282 korun na výměnu tří kamerových bodů. Původní analogové kamery tak byly vyměněny za digitální.
V modernizaci kamerového systému bychom rádi pokračovali i nadále a přispěli tak k efektivnějšímu monitorování prostoru ve městě.
Cílem projektů, které ministerstvo vnitra vybralo k podpoře, je snaha
o snižování kriminality, eliminaci kriminálně rizikových jevů, omezování příležitostí k páchání trestné činnosti a zvyšování rizika pro
pachatele, že bude dopaden.
Kamery ve městě nyní dohlíží na pořádek a bezpečnost například na
Horním náměstí, v Lužické ulici, u nového kruhového objezdu „Na
Kuchařově“, na Dolním náměstí, v ulici Komenského, u polikliniky či
u sportovišť. Zařízení pod rozkošským kopcem a na kruhovém objezdu na hlavním tahu na Pelhřimov dokáží navíc pohodlně zaznamenat
a přečíst státní poznávací značky projíždějících vozidel. „Kamerový
systém slouží primárně jako prevence. Když existuje podezření na
jednání proti pravidlům či zákonům, jsme schopni na inkriminované
místo zacílit a dění sledovat i nahrávat,“ zmínil tajemník humpoleckého městského úřadu Mgr. Jiří Fiala.
Systém je samozřejmě s plynoucími lety postupně modernizován. Dochází k výměnám zastaralých typů kamer i modernizaci monitorovacího zařízení na služebně policie.
Aneta Slavíková, MěÚ Humpolec

Grantový program „Fasády historických objektů“
Od roku 2005 je poskytována na opravu fasád a prvků s fasádou souvisejících dotace z rozpočtu města Humpolec v grantovém řízení „Fasády historických objektů“. Od roku 2005 do roku 2017 bylo podpořeno
celkem 86 žádostí v celkové výši poskytnutých finančních prostředků
8 208 150,- Kč.
Zastupitelé města na svém jednání dne 13. 12. 2017 schválili vyhlášení
nové výzvy k podávání žádostí o příspěvky na obnovu fasád historických domů ve městě Humpolec v rámci programu „Fasády historických objektů“.
Veškeré informace lze získat na Odboru životního prostředí a památkové péče Městského úřadu Humpolec a rovněž na webových stránkách města www.mesto-humpolec.cz.
Žádosti zpracované ve dvou vyhotoveních včetně příloh (originál
a kopie) se přijímají prostřednictvím podatelny Městského úřadu
Humpolec, Horní náměstí 300, Humpolec 396 22 nebo poštou od
1. února do 9. března 2018.
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Co by Vás mohlo zajímat ze zasedání městských orgánů
1. Porada vedoucích pracovníků městského úřadu v období od
12. 12. 2017 do 9. 1. 2018
• Technickým službám Humpolec s. r. o. (dále jen „TS“) uložila prověřit funkčnost radarů ve městě k měření okamžité rychlosti vozidel
a v případě nedostatků zajistit jejich opravu;
• vydala souhlas majitele pozemků s plánovanou rekonstrukcí plynovodů v ul. Masarykova, 5. května a Sluníčkova;
• odboru místního hospodářství (dále jen „OMH“) ve spolupráci
s provozovatelem infrastruktury vodovodů a kanalizací uložila zajistit vyčištění strouhy podél vodních zdrojů v místní části Lhotka
od náletů a usazenin;
• TS uložila odstranit skleněné střepy z dětského hřiště v ul. Soukenická.

•

•

2. Rada města Humpolec na své schůzi 13. 12. 2017 (další schůze
17. 1. 2018)
• schválila návrhy rozpočtů na rok 2018 a střednědobý výhled na období od roku 2019 do roku 2025 všem příspěvkovým organizacím
zřízeným městem Humpolec;
• schválila úpravu výše nájemného z lesních pozemků v majetku města za
rok 2007 na 1.650 tis. Kč při zachování těžby 2.400 m3 dřevní hmoty;
• schválila zadávací dokumentaci a vlastní zadání veřejné zakázky na
akci „Stavební úpravy ulice Husova, Školní a Havlíčkova náměstí
v Humpolci – II. a III. etapa“ plánované k realizaci v roce 2018;
• schválila výsledky veřejné zakázky malého rozsahu na akci „Výběr
dodavatele rekonstrukce a modernizace městského kamerového
a dozorového systému Humpolec (I. etapa)“ za 775 tis. Kč;
• zřídila jakožto svůj poradní orgán v oblasti architektury a urbanismu odbornou komisi a schválila její členy z řad odborné veřejnosti.

•
•

•

•

•

3. Zastupitelstvo města na svém zasedání dne 13. 12. 2017 (další
zasedání 21. 2. 2018)
• schválilo na období od 1. 1. 2018 do doby řádného schválení rozpočtu města na rok 2018 tzv. rozpočtové provizorium umožňující
čerpání finančních prostředků až do výše 1/12 běžných neinvestičních výdajů rozpočtu předchozího roku. Zároveň schválilo čerpání
následujících neinvestičních a investičních nákladů a s tím související zadání veřejných zakázek na vybrané akce v období rozpočtového provizoria roku 2018:
– oprava vodovodu v parku Stromovka
ve výši 2.665 tis. Kč
– oprava kanalizace v parku Stromovka
ve výši 1.580 tis. Kč
– opravy komunikací v místních částech
ve výši 3.000 tis. Kč
– oprava střechy v budově č. p. 803 (LTRN) v ul. Jihlavská
ve výši 3.400 tis. Kč
– opravy vodovodu a kanalizace v ul. Husova – Školní
ve výši 2.500 tis. Kč
– komunikace Husova a Školní II. a III. etapa rekonstrukce
ve výši 19.000 tis. Kč
– komunikace Zichpil II. etapa
ve výši 5.000 tis. Kč
– stavební úpravy parku Stromovka
ve výši 35.000 tis. Kč

– nový chodník na Rozkoši (směr Herálec)
ve výši 1.600 tis. Kč
– nové sociální zařízení na dopravním hřišti v ul. 5. května
ve výši 300 tis. Kč
– zadání zpracování potřebných projektových dokumentací na vodovody, kanalizace, chodníky a další infrastrukturu města a místních částí;
vzalo na vědomí vyhodnocení akcí realizovaných s příspěvkem
města na opravy fasád následujících historických objektů - č. p. 553
v ul. Masarykova, č. p. 146 v ul. Komenského, č. p. 745 na Tyršově
náměstí a č. p. 536 v ul. Nerudova;
schválilo vyhlášení Výzvy pro grantové řízení „Fasády historických
objektů“ a Pravidla pro vyhodnocení žádostí o poskytování dotací
z rozpočtu města pro rok 2018;
schválilo Smlouvu o sdružení prostředků na jednotku požární
ochrany s obcí Vystrkov;
schválilo prodej prvních devíti pozemkových parcel určených pro
výstavbu rodinných domů v nové lokalitě v ul. Blanická a zároveň stanovilo prodej dalších čtyř pozemků v této lokalitě zájemcům formou
dražby (bylo doručeno více žádostí o jeden konkrétní pozemek);
schválilo zapojení města do další výzvy v rámci Programu prevence
kriminality 2018 za účelem podání žádosti o financování další etapy
výměny kamerových bodů městského kamerového a dozorového
systému;
schválilo podání žádosti v rámci Národního programu podpory
cestovního ruchu v regionech na novou expozici Muzea dr. Aleše
Hrdličky;
schválilo návrh Zadání změny č. 1 územního plánu města Humpolce doplněný o přeložku silnice II/347 Humpolec – Čejov.
Mgr. Jiří Fiala, tajemník MěÚ Humpolec

O rozpočtu na rok 2018 budou zastupitelé
města hlasovat v únoru
Stejně jako v letech předešlých i v roce 2018 platí před schválením řádného rozpočtu města na nový rok takzvané rozpočtové provizorium.
Schválilo jej zastupitelstvo města na prosincovém veřejném zasedání,
schvalování rozpočtu pak bude na programu následujícího, tedy únorového veřejného zasedání. Rozpočtové provizorium, zjednodušeně
řečeno, zabezpečuje hospodaření města v jednotlivých oblastech až
do doby přijetí zastupitelstvem schváleného rozpočtu. Počítá se v něm
s uhrazením nákladů na přípravu realizace neivestičních i investičních
akcí, které jsou v plánu na rok 2018.
Do rozpočtového provizoria byly zahrnuty investiční akce, na jejichž
realizaci přijde letos řada. Nejvyšší investici znamená dlouhodobě plánovaná revitalizace parku Stromovka (zhruba 35 mil. Kč). Dále jde o rekonstrukci ulic Husova a Školní – II. a III. etapa (zhruba 19 mil. Kč)
a opravy vodovodu i kanalizace (zhruba 2,5 mil. Kč), realizace III. etapy
oprav komunikace na Zichpili (zhruba 5 mil. Kč), vybudování nového
chodníku na Rozkoši směrem na Herálec (zhruba 1,6 mil. Kč) a vybudování přechodu pro chodce u odbočky na Vilémov (400 tis. Kč), dokončení chodníku a veřejného osvětlení v Čejovské ulici (3,8 mil. Kč),
vypracování projektu na rekonstrukci křižovatky u firmy Vodak (zhruba
600 tisíc Kč), vypracování projektu vodovodu (160 tisíc Kč) a kanalizace (370 tisíc Kč) u plánované kruhové křižovatky u firmy Vodak či vypracování projektu rekonstrukce komunikace (350 tisíc Kč), vodovodu
(200 tisíc Kč) a kanalizace (260 tisíc Kč) v ulici Sluníčkova.
K neinvestičním akcím patří konkrétně zimní údržba chodníků a komunikací, sběr a svoz komunálního odpadu, opravy vodovodu (zhruba
2,665 mil. Kč) a kanalizace (zhruba 1,58 mil. Kč) v parku Stromovka
respektive v ulici Jana Zábrany, opravy komunikací v místních částech
(zhruba 3 mil. Kč), opravy střechy budovy č. p. 803 (plicní léčebna)
v Jihlavské ulici (zhruba 3,4 mil. Kč), dotace na obnovu fasád historických objektů ve výši půl milionu korun.
O rozpočtu Humpolce na rok 2018 budou zastupitelé jednat na veřejném zasedání ve středu 21. února 2018.
Aneta Slavíková, MěÚ Humpolec

NEZAPOMNĚLI JSTE PŘIHLÁSIT PSA?
Na základě připomínek a stížností občanů provádí Městský úřad Humpolec kontrolu evidence psů v souladu s platnou obecně závaznou vyhláškou. Z této vyhlášky vyplývá povinnost pro všechny
držitele přihlásit do evidence psa staršího 3 měsíců. Držitelem je fyzická nebo právnická osoba, která má trvalý
pobyt nebo sídlo v Humpolci nebo v místních částech, psa
má u sebe a stará se o něj.
MěÚ, ekonomický odbor, vyzývá všechny držitele psa, kteří dosud psa
nepřihlásili a nemají evidenční známku, aby dobrovolně splnili svoji
ohlašovací povinnost do konce března, kdy je poplatek i splatný.
V případě, že psa nepřihlásí, hrozí jim pokuta, která je podstatně vyšší
než zaplacení místního poplatku za psa.
(Formulář přihlášky: pokladna - 1. patro, kancelář č. 111 popř. na:
www.mesto-humpolec.cz – Městský úřad – Odbory Ekonomický
odbor – Formuláře ke stažení – Přihlášení psa)
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Studium v letním semestru
Univerzity 3. věku

Webové stránky Střediska volného času
Humpolec

Letní semestr Univerzity 3.věku na Středisku volného
času (SVČ) Humpolec zahajuje přednáškou 30. ledna
2018 v 9 hodin.
Vybraná témata ke studiu:
1. Etika jako východisko z krize společnosti
2. Gian Lorenzo Bernini – génius evropského baroka.
Pokud máte zájem o studium na Univerzitě 3. věku od letního semestru, přijďte za námi do SVČ nebo nám zavolejte (tel. 736 513 867 –
p. Lisá) nebo napište (info@svchumpolec.cz). Najdete nás na adrese
U Nemocnice 692 (modrožlutá budova za dopravním hřištěm).

Středisko volného času na sklonku loňského roku zahájilo kroky vedoucí k tvorbě nových webových stránek. Díky změnám, které na SVČ
proběhly, bylo třeba přistoupit ke změně i v této oblasti. A tak vznikla
nová podoba webových stránek SVČ, která bude, jak pevně věříme,
dobře sloužit potřebám veřejnosti, bude přehlednější a uživatelsky
příznivější. Zásadní změnu dozná i grafická podoba stránek, objeví se
nová loga SVČ i Rodinného centra. RC od 1. ledna 2018 získalo název
„Domeček“ a pod tímto označením ho najdete i na našich nových webových stránkách. Takže v průběhu ledna 2018 se na Vás těšíme, nejen
u nás v SVČ na řadě akcí a aktivit, které pro Vás chystáme, ale také na
webových stránkách www.svchumpolec.cz Jste vítáni!!!
Mgr. Miroslava Lisá, ředitelka Střediska volného času

Staňte se i Vy studentem Univerzity 3. věku!

KOMISE PRO ARCHITEKTURU A URBANISMUS ZAHÁJILA SVOJI ČINNOST
Rada města Humpolce na schůzi dne 13. 12. 2017 schválila vytvoření odborné komise, jako poradního orgánu městské rady, která bude fungovat
jako expertní posuzovatel investičních záměrů dle §174 a současně §18 a §19 stavebního zákona, na celém území města Humpolce.
CÍL TÉTO KOMISE
Cílem prvního pracovního jednání nově vzniklé komise, bylo najít
účinný formát spolupráce při zajišťování, zvyšování kvality urbanistické struktury města Humpolce.Vytvořit koncept platformy, její název,
náplň a kompetence, který obstojí jak legitimně, tak legálně a bude
expertní pomocí pro samosprávu města.
A v neposlední řadě bude spíše spojovatelem než rozdělovatelem, tedy
dialogem mezi municipalitou a privátním sektorem, mezi občanem
a orgánem státní správy. Bude nositelem myšlenky a edukátorem ve
prospěch kvality městského prostředí a městské struktury.
DŮVOD VZNIKU
Mezi základní důvody vzniku této komise by se daly zařadit zejména
tyto následující body:
A. Je třeba změnit pohled na pozici stavební komise či pozice městského architekta.
B. Je třeba posílit kvalitu regulatorních prvků, ale pouze tam, kde to je
opodstatněné. Rozlišit, kde je třeba řešit detail a kde zásadní urbanistickou strukturu.

C. Práce komise se bude soustředit spíše na vymahatelný urbanismus.
Předmětem zájmu bude spíše struktura, která definuje města a určuje jejich užitnost, přehlednost, bezpečnost, to vše více než detail
jednotlivých objektů.
D. Prioritou komise bude zahájit dialog před zpracováním projektu.
Tedy dialog vedený již při formulaci zadání.
E. Úkolem komise bude i otevírat „Koncepční úvahy“ nad strategickými tématy města Humpolce a k těm pak předložit i dostatečně
kvalifikovaný a komplexní názor.
S ohledem na výše popsané bychom rádi zahájili otevřenou spolupráci mezi městem a každým, kdo se chystá stavět či rekonstruovat.
Rozvíjet spolupráci s každým, kdo uvítá odbornou radu či ucelený
pohled na důležité urbanistické souvislosti při přemýšlení o novém
návrhu.
Seznam členů komise
ing.arch. Luděk Rýzner, Mgr. Dan Merta, Ing.arch. Jiří Poláček, Lenka
Tomášková B.Arch, M.ADU, ing. Vít Zeman, Ing. Květoslav Namyslo
Ing. Vít Zeman, tajemník komise

KONZULTAČNÍ DEN

HUKOT

CENTRA PRO ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÉ KRAJE VYSOČINA
PROBĚHNE V PÁTEK 16. ÚNORA
Centrum pro zdravotně postižené kraje Vysočina o.p.s. - pracoviště Pelhřimov si dovoluje oznámit, že v pátek 16. února od 9:00 do 11:00 h opět
pořádá v malé zasedací místnosti Městského úřadu Humpolec (2. patro) konzultační den pro osoby se zdravotním postižením a seniory.
Zájemci se mohou na Centrum obrátit s dotazy týkajícími se oblasti
dávek a výhod pro osoby se zdravotním postižením a seniory nebo
oblasti kompenzačních a rehabilitačních pomůcek. Uživatelům sluchadel nabízíme pomoc při údržbě a servisu sluchadla (čištění tvarovky, výměna hadičky, filtru apod., prodej baterií apod.).
Občané Humpolce mohou také využít nabídku naší půjčovny kompenzačních a rehabilitačních pomůcek, kterou jsme v loňském roce
rozšířili mimo jiné o elektrický vozík, elektrický vanový zvedák, elektrickou polohovací postel či elektrický minirotoped.
Zdarma stále rozdáváme tzv. EUROKLÍČE – užitečnou pomůcku
na cesty, která osobám se sníženou schopností pohybu a rodinám
s dětmi do tří let věku nabízí rychlou a důstojnou dostupnost veřejných sociálních a technických zařízení (toalety, výtahy atd.)Všichni,
kdo mají o nabízené služby zájem, mohou pracovnici Centra kontaktovat na tel. 565 324 806, 733 255 149 nebo využít konzultačního dne
v Humpolci.
Náročnější konzultace, vyzvednutí Euroklíče, zájem o zapůjčení kompenzačních pomůcek a větší objednávky baterií či dalších pomůcek
doporučujeme domluvit si telefonicky předem.
Mgr. Lucie Šolcová – vedoucí CZP

kongres na téma: MĚSTO, LIDÉ, SPOLEČNOST
HUMPOLEC, Fabrika hotel, 1. a 2. února 2018
Město Humpolec se v posledních dvou letech intenzivně věnuje tématice managementu územního plánování. Tento důraz na tematiku
územního rozvoje vychází z reflexe témat, kterými jsou krom jiného
témata jako městský architekt, oživení veřejného prostoru, územní studie i novela stavebního zákona či participace veřejnosti. Cílem tohoto
důrazu je pak zejména definice a jasné vymezení onoho udržitelného
rozvoje města, který je zejména v dnešní době, tak aktuální. Hledání
uspokojivého naplnění tohoto tématu nás dovedlo do diskuzí nejen
s předními českými architekty, ale i sociology, antropology, právníky,
ale také filosofy, manažery, politiky či podnikateli.
Výsledky těchto diskuzí, prezentace předních českých architektů, ale i filosofů, sociologů či specialistů na zdravý životní styl, ale také právníků či
manažerů, budou obsahem prvního ročníku kongresu s názvem HUKOT,
který se uskuteční ve dnech 1. a 2. února 2018, v našem městě Humpolci.
Tento rezonující kongres má předložit nové otázky, inovativní pohledy
i jistou dávku konfrontace naší práce. Jedná se o kongres, který si klade za
cíl otevřít prostor pro hledání cesty k plánování měst, ne toliko pro získávání cen architektury, ale zejména pro kvalitní život v nich samých.
Podrobnější informace na www.forum-hukot.cz
Organizátorem celé akce je město Humpolec
Ing. Vít Zeman

Více informací a aktualit naleznete na webových stránkách

www.mesto-humpolec.cz

Konzultační dny v Humpolci finančně podporuje město Humpolec.
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Z našich osadních výborů
ZPRÁVY Z KRASOŇOVA

ZPRÁVY Z PETROVIC

Mikulášská nadílka v Krasoňově
Spolek přátel Krasoňova uspořádal tradiční Mikulášskou besídku pro
děti. Po úvodním slově paní knihovnice, se dětí ujala paní Markéta Dvořáková s týmem maminek, které pro děti připravily různé zajímavé soutěže, v kterých řádily do doby, nežli se do sálu vřítili čerti.Největší
strach dokonce i dospělákům nahnal sám vládce pekel, který seděl
na svém trůnu s knihou hříchů.
Přišel i Mikuláš doprovázený anděly a za básničku obdaroval děti
balíčkem sladkostí. Pak si děti zahrály v pohádce o Budulínkovi.Všechny byly skvělé! Dědečka zahrál Honzík Šenkýř jako opravdový herec.
Odpoledne se opravdu vydařilo, za což patří dík hlavně paní Markétě Dvořákové. Děkujeme i našim sponzorům KM ZEMSERVIS, PVR
servis a Andretea a.s. z Krasoňova.
Štědrovečerní setkání
Na štědrý večer jsme se sešli v naší nově opravené kapličce při zpívání
koled. Po úvodním slově paní Zronkové na téma „Nejlepší dárek“ se
kytar chopili Míra Drbal a Pavel Ježek a kapličkou zněly koledy. Účast
byla jako vždy velká. Velké pochvaly se dostalo naší předsedkyni osadního výboru za úpravu a výmalbu kaple.
Sousedská zábava
29.prosince uspořádal osadní výbor tradiční sousedskou zábavu. Zúčastňují se jí nejen Krasoňáci, ale i rodáci z různých koutů republiky.
Kapacita je 65 míst a chvíli nám nestačila. Hostů bylo kolem devadesáti. I letos jsme odměnili za mimořádnou práci pro obec paní Jarku
Řehořovou a pana Františka Šeráka. Překvapením pro přítomné bylo
vystoupení jedenáctičlenného žesťového souboru základní umělecké
školy z Humpolec. Při půlhodinovém vystoupení nám zahráli pásmo
koled. Úspěch byl ohromný, za což patří dík i panu učiteli Vodrážkovi,
který žáky připravuje. K poslechu a hlavně tanci nám hrál ke vší spokojenosti pan Šulc. Poděkování patří všem sponzorům za pomoc.
Silvestrovské posezení
Na Silvestra pořádala TJ Krasoňov společenský večer nazvaný „Krasoňáci
sobě“. Sál byl opět plný. Kdo chtěl tak si mohl zazpívat při karaoke. Nálada
byla tak, jak paří k Silvestru, skvělá. O půlnoci byl i velký ohňostroj.
GRATULACE
Dne 6. 1. 2018. oslavila 75. narozeniny paní Marcela Štěpánová. Osadní výbor děkuje paní Štěpánové za velmi dobrou práci při vedení naší knihovny.
15. 1. 2018. oslavila 70. narozeniny paní Věra Kvášová.
K 70. narozeninám gratulujeme i starostovi města Humpolec pan Jiřímu
Kučerovi.
Všem oslavencům přejeme hlavně hodně zdraví, štěstí a spokojenosti
v osobním životě.

Vysočina Petrovice uspořádala
již 19. ročník předvánoční nadílky u rozsvíceného vánočního
stromku a zbrusu nového betlému u kapličky. Vyhrávali trubači
z Humpolce pod vedením pana
Vodrážky, následovalo rozdávání
dárečků a na závěr tradiční ohňostroj. Při sychravém podvečeru děti měly čaj a dospělí svařený
punč. Akce se zúčastnilo kolem 50
dětí a víc jak 100 dospělých, což
obětavé pořadatele velmi potěšilo,
že jejich práce je užitečná a tímto
děkují věrným sponzorům.
Za Osadní výbor Petrovice, Josef Bloudek, předseda

ZPRÁVY Z ROZKOŠE
Na Rozkoši se žilo sportem
Druhá Adventní sobota na Rozkoši patřila Vánočnímu již čtvrtému
ročníku turnaje amatérských hráčů v pingpongu.
Do souboje u zeleného stolu se v letošním roce přihlásilo šestnáct hráčů. O umístění se tentokrát mezi muži prala i jedna odvážná žena.
Soutěžilo se od oběda až do večeře. Po dvouhrách následovaly čtyřhry,
kde se na jedné straně stolu sešli
hráči z konce i začátku výsledkové listiny. Šampiónem tohoto turnaje se již podruhé stal Jiří Stojan,
který po velkém finálovém boji
s Petrem Zíkou si znovu odnesl
putovní pohár pro vítěze, ale ani
ostatní neodešli s prázdnou.
Vše se odehrávalo v místní restauraci, proto se sluší touto cestou poděkovat majiteli, za zapůjčení prostor, personálu za bezchybnou obsluhu
i všem organizátorům, tedy členům ROZKOŠ TEAMU a hráčům za
pěkný sportovní zážitek.
Díky a sportu zdar!
Poslední den roku 2017 v naší obci přinesl hned dvě akce.
Tou první bylo otevření rozhledny pro veřejnost, a to od 13 - 15 hodin.
Počty návštěvníků rozhledny se daly počítat na stovky... Hezké počasí
vybízelo k návštěvě hradu jak pěšky, tak i automobilem. Automobilem na parkoviště pod hrad dorazilo nepočítaně návštěvníků. Bohužel
někteří návštěvníci i provozovatelé hradu Orlík podcenili terén na odstavné ploše „parkovišti“, které je záchytným pro hrad. Po 17:00 hodině z této plochy zbylo jen oraniště. Po dohodě s hradem a městem
Humpolec se tato část zapáskovala a zakázal se vjezd. Na jaře tohoto
roku bude tato plocha uvedena do stavu před nájezdem návštěvníků.
Děkujeme všem obyvatelům naší obce za trpělivost. Tuto situaci a následně i situace, které nastávají při větších akcích na hradě, intenzivně
řešíme s majitelem a kastelánem hradu.
Druhou akcí toho dne bylo ROZLOUČENÍ S ROKEM 2017 u místní
kapličky.
Osadní výbor přichystal pro obyvatele malé občerstvení. Obyvatelé
mohli také přinést vlastní ochutnávku cukroví a také tak někteří učinili. Akce začala v 19 hodin, sešly se zde všechny generace, od dětiček
až po seniory. Návštěvnost byla okolo 60 účastníků. Pro děti byla ve
volební místnosti přichystána projekce pohádky a pro dospělé něco
na zahřátí. Po skončení pohádky si děti zapálily prskavky a se svými rodiči pozorovali ohňostroj. Nálada se nesla v duchu sousedského
popovídání. Poslední návštěvníci odešli okolo 22:45 hodin. Moc vám
všem tímto děkujeme za fantastickou atmosféru, která zde byla. BEZ
VÁS BY TO NEŠLO! Budeme se opět na vás těšit 30. dubna na akci
ČARODĚJNICE 2018.
Za Osadní výbor Rozkoš, Michaela Vyvadilová, předsedkyně

ZPRÁVY Z VILÉMOVA
Rozsvícení stromečku, který vévodil naší obci v době adventu a vánočních svátků proběhlo 3. prosince na 1. adventní neděli. U stromečku
nechyběl osvícený betlém.
O měsíci prosinci by se dalo říci, že patří dětem. Nejdříve přijde Mikuláš a potom následuje Štědrý den a s ním Ježíšek. Nejinak tomu bylo
i v naší obci Vilémov. 5. prosince již tradičně přijela čertovská družina
v čele s Luciferem a jeho pobočníkem. Následně se z nebeské výšiny
snesl Mikuláš s anděly. Dětičky měly respekt z pekelné říše, kde se zpovídaly z hříchů, občas ukápla i nějaká ta slzička..., za to v přítomnosti
Mikuláše řekly básničku či zazpívaly a byly obdarovány sladkostmi.
Poté odešly, plní dojmů a krásných zážitků.
Na závěr by chtěl Osadní výbor Vilémov poděkovat všem, kteří byli
nápomocni při přípravách akcí v roce 2017. Taktéž poděkování patří
všem, kteří se zúčastnili podpisové akce za účelem získání kulturněspolečenské budovy. Dnes tato budova stojí a doufáme, že bude sloužit
ke společenským akcím, besedám a kulturnímu vyžití.
Za Osadní výbor Vilémov, Zdeňka Šidláková
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Plnoletá Tříkrálová sbírka byla
v Humpolci rekordní

PODĚKOVÁNÍ

Celkem 172 728 korun ukrývaly tříkrálové kasičky po
osmnáctém ročníku Tříkrálové sbírky v Humpolci. Letošní výtěžek je tak o bezmála dvacet tisíc korun vyšší
než ten loňský. Peníze tentokrát pomohou nakoupit šestnáct aut do
terénních služeb, díky nimž bude možné zachovat a dále rozvíjet
kvalitní péči, kterou pracovníci Oblastní charity Havlíčkův Brod
poskytují potřebným lidem přímo v jejich domácnostech.
Je již tradicí, že koledování v Humpolci zahajuje živý betlém před farou
na Horním náměstí. Jinak tomu nebylo ani letos v sobotu 6. ledna. Nadprůměrně teplé počasí dovolilo, aby představitelka Panny Marie chovala
skutečné miminko. Před farou se sešel hojný zástup přihlížejících, který
sledoval příjezd tří králů na koních. Ti se nejdříve zastavili před tamní
radnicí, kde na ně z balkonu promluvil král Herodes, aby se nakonec
o kus dál poklonili narozenému Ježíškovi. Požehnání od pátera Pavla
Hroznaty Adamce, O.Praem si vyslechl rekordní počet skupinek tří králů. „Do města se jich totiž letos rozuteklo celkem devětadvacet,“ prozradila koordinátorka Tříkrálové sbírky za Oblastní charitu Havlíčkův Brod
a zároveň zástupkyně ředitelky organizace Bc. Jana Dománková.
O den později tři králové přinesli do kostela svatého Mikuláše v rámci
nedělní mše svaté jako oběť tříkrálové kasičky a páter Hroznata Adamec poděkoval všem, kteří se na organizaci i hladkém průběhu koledy ve městě podíleli. Odpoledne se navíc v sále humpolecké základní
umělecké školy konal Tříkrálový koncert v podání pěveckého uskupení TUCET. Návštěvníci jako dobrovolné vstupné vhodili do tříkrálové
kasičky celkem 4465 korun.
Tříkrálovou sbírku pořádá Charita Česká republika, přičemž v jednotlivých regionech ji zajišťují místní Charity. Celkem pětadevadesát

Rádi bychom poděkovali všem, kdo jste se přišli zaposlouchat do novoročních tónů na koncert KVARTY a přispěli jste tak k tomu, že se
několik dětských tváří může, díky vám, snáze vydat na svou cestu za
štěstím.
Výtěžek z koncertu ve výši 29 122,-- Kč bude věnován prostřednictvím nadace Kapka naděje Klinice dětské hematologie a onkologie
2. LF UK a FN Motol.
Byli jste fantastické publikum. Děkujeme!
„KVARTÁNI“ a MgA. Dita Urbánková Čeledová

Se srdíčky až do televize
Letos byl otevřen již čtvrtý ročník republikové soutěže Srdce s láskou
darované.
ZŠ Hálkova je do této soutěže zapojena od samého začátku. Neznamená to, že něco vyrobíme a pošleme do Prahy, ale musíme rozmyslet
komu práci věnovat, napsat text a dokonce natočit video.
Srdíčka jsme již věnovali dětem, které musely nedobrovolně pobývat
v Terezíně, pamětníkům z Terezína, organizátorům soutěže Převezměte terezínskou štafetu, malému vážně nemocnému Tomáškovi a také
„naší“ Terezce, která nám při práci na srdíčku onemocněla.
Letos již máme výrobky tři a jsou ve 3D.
První práce se jmenuje Kamaráde, strejdo, pane..., je věnovaná rodině Libora Kocmana, který už bohužel od června není mezi námi.
Druhá práce - Rozkvetlá louka - patří výborné humpolecké organizaci Medou, která pomáhá handicapovaným lidem.
Letos jsme nezapomněli ani na terezínskou štafetu - srdce putuje do
divadla Ypsilon Martinu Dejdarovi a Jiřímu Lábusovi za práci na filmech z této těžké doby.
Každý rok se účastní soutěže Srdce s láskou darované průměrně dvě
stovky prací. Naše škola se zatím umístila mezi druhým až osmým místem. Díky tomu jsme se podívali do poslanecké sněmovny, 5. prosince
2017 jsme dokonce byli pozváni do pořadu Sama doma na ČT 1.
Na záznam se můžete podívat v odkazu pod článkem. Za krásný zážitek moc děkujeme hlavně organizátorce soutěže Janě Jenšíkové, která
si nás mezi tolika srdci vybrala.
http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/1148499747-sama-doma/
217562220600136/obsah/586566-srdce-s-laskou-darovane
ZŠ Humpolec, Hálkova

Tříkrálovou sbírku v Humpolci opět zahájil živý betlém před farou na Horním náměstí

procent z výtěžku putuje na přímou pomoc lidem v nouzi, z toho se
pětašedesát procent vybrané částky vrací přímo Oblastní charitě Havlíčkův Brod, patnáct procent využívá na pomoc Diecézní katolická
charita Hradec Králové, deset procent pomáhá v zahraničí a pět procent přispívá na podporu celostátních projektů. Zbylých pět procent
tvoří náklady spojené se sbírkou.
Výtěžek z letošního ročníku poputuje na podporu nákupu celkem
šestnácti aut do terénních sociálních služeb při havlíčkobrodské Charitě. Auta dennodenně potřebují pracovníci, kteří poskytují péči i lidem z Humpolce a okolí. Konkrétně se jedná o Charitní pečovatelskou službu a Centrum osobní asistence pomáhající seniorům a lidem
s hendikepem, dále o Šipku – sociálně aktivizační službu pro rodiny
s dětmi a Středisko rané péče dojíždějící do rodin s dítětem s postižením či po komplikovaném porodu. V roce 2017 havlíčkobrodská
Charita pomohla na Humpolecku zhruba čtyřem stovkám klientů.
Tříkrálová sbírka 2017 významně přispěla k rozšíření nabídky charitní Půjčovny rehabilitačních a kompenzačních pomůcek v Havlíčkově
Brodě a v Humpolci a rovněž podpořila poskytování různých druhů
terapií, které jsou mezi charitními klienty hojně vyhledávané.
Děkujeme všem dobrovolníkům, kteří se aktivně zapojili do organizace Tříkrálové sbírky a podíleli se na jejím průběhu. Velký dík za vstřícnost patří také městu Humpolec a všem štědrým dárcům.
Aneta Slavíková, Oblastní charita Havlíčkův Brod

PLÁN PRÁCE
RADY MĚSTA A ZASTUPITELSTVA MĚSTA
HUMPOLCE NA I. POLOLETÍ ROKU 2018
7. února 2018
21. února 2018
14. března 2018
4. dubna 2018
25. dubna 2018
16. května 2018
6. června 2018
27. června 2018
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SCHŮZE RADY MĚSTA
ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA
SCHŮZE RADY MĚSTA
SCHŮZE RADY MĚSTA
ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA
SCHŮZE RADY MĚSTA
SCHŮZE RADY MĚSTA
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SEPTIMÁN Z HUMPOLCE PORAZIL
STUDENTY Z CELÉ EVROPY

Lední hokej a veřejné bruslení
Domácí zápasy Jiskry Humpolec
MUŽI
2.2. Tábor B od 18.30 (Pozor !!! Změna proti původnímu rozpisu)
10.2. Soběslav
od 17.00
24.2. Jindř. Hradec
od 17.00
ML. ŽÁCI
21.1. Náměšť n. O.
od 11.15
11.2. Světlá n. S.
od 11.00

Studenti gymnázia si vloni opět ověřili své jazykové dovednosti v soutěži Best In English. Soutěž proběhla formou online testu 30. listopadu
a zúčastnilo se jí celkem 17 612 studentů ze 750 středních škol z celé
Evropy. Best in English je mezinárodní on-line jazykovou soutěží pro
středoškolské studenty mezi 15 a 19 lety. Pořádá ji Institut rozvoje
kompetencí společně se vzdělávací a cestovní agenturou Czech-us.
Test, jehož součástí byla gramatika, poslech a orientace v textu na
úrovni B1 – C1, vyplnilo za naši školu 28 studentů vyššího gymnázia.
Naše škola se umístila na 118. místě v rámci České republiky (294.
místo v rámci Evropy), což je velice pěkný výsledek. V testu mohli
studenti tentokrát získat 98 bodů. Student septimy Matěj Doležálek
ztratil pouhého půl bodu a navíc odevzdal test, na který je standardně
hodina času, za 38 minut. Porazil tak téměř 18 tisíc studentů a vybojoval neuvěřitelné 1. místo. Cenou pro vítěze je dvoutýdenní jazykový
kurz v Kanadě, který vítězi přijedou osobně předat zástupci z pořádající agentury Czech-us.
Matěj se sám ke svým znalostem a dovednostem vyjadřuje tak, že je
získal především díky tomu, že téměř veškeré informace konzumuje výhradně v angličtině. Jeho vyučují Ivana Taičmanová se smíchem
okomentovala průběh jejich výuky. „Ráda bych řekla, že se jedná
o vzájemné obohacování, ale mám spíš pocit, že co se týče jazyka, Matěj už mnohdy obohacuje spíše mě než já jeho,“ uvedla Taičmanová.
Gratulujeme Matějovi, ale i všem ostatním studentům, kteří se soutěže
zúčastnili a reprezentovali naši školu – děkujeme.
Zdroj: Gymnázium dr. A. Hrdličky, Humpolec

Veřejné bruslení
Středa 24.1.
17.00 – 18.15
Sobota 27.1.
11.00 – 12.15
16.00 – 17.00
Neděle 28.1.
12.45 – 14.00
Pondělí 29.1.
19.00 – 20.00
Středa 31.1.
17.00 – 18.15
Pátek 2.2.
10.00 – 11.15
Sobota 3.2.
13.00 – 14.15
Neděle 4.2.
12.45 – 14.00
Pondělí 5.2.
19.00 – 20.00
Středa 7.2.
17.00 – 18.15
Sobota 10.2.
13.00 -14.15
Neděle 11.2.
18.30 – 19.45

Pondělí 12.2.
Středa 14.2.
Sobota 17.2.
Neděle 18.2.
Pondělí 19.2.
Středa 21.2.
Sobota 24.2.
Neděle 25.2.
Pondělí 26.2.
Úterý 27.2.
Středa 28.2.

19.00 – 20.00
17.00 – 18.15
19.30 – 20.45
18.15 – 19.30
19.00 - 20.00
17.00 – 18.15
13.00 – 14.15
12.15 – 13.30
18.45 – 20.00
10.00 – 11.15
19.00 – 20.00
10.00 – 11.15
10.00 – 11.15
17.00 – 18.15

Bruslení seniorů – každé úterý 10.00 – 11.00
Bruslení rodičů s dětmi do 8 let – každý čtvrtek 15.00 – 16.00
Sledge hokejová reprezentace se připravuje na paralympiádu
v Humpolci
Česká reprezentace ve sledgehokeji, která se kvalifikovala na paralympiádu do jihokorejského Pchjongčchangu, se bude připravovat na zimním
stadionu v Humpolci. 2., 3. a 4. únorový víkend zde proběhnou 3 kempy,
kdy se pod vedením trenéra Jiřího Břízy bude ladit forma na největší
sportovní událost letošního roku. Od roku 2015 mají sledgehokejisté
„domov“ na našem zimním stadionu. Budeme se snažit vytvořit ty nejlepší podmínky pro jejich přípravu a budeme držet palce do Koreje.

Více informací a aktualit naleznete na webových stránkách

www.mesto-humpolec.cz

DEN OTEVěENÝCH DVEěÍ NA ZÁKLADNÍ ŠKOLE HRADSKÁ HUMPOLEC

SOBOTA - 10. 2. 2018

14, 00 – 16, 00 HOD.

14, 00 – 14, 30 hod., 15, 00 – 15. 30 hod. - ukázky práce ve
tĜídách. V této dobČ mĤžete navštívit více nabízených aktivit.
Výtvarná dílna ve 2.B (Mgr. M. Kuþerová, Mgr. H. Marková) – pro šikovné ruce
OtevĜená hodina v 1. B (Mgr. M. Radilová), ukázka výuky v 1. roþníku ýJ, AJ, M
ýtenáĜská dílna ve 3. A (Mgr. Lucie Brabcová)
Pohádková 1. A (Mgr. G. Pazderková, Mgr. Jana Faltová)
Ve 4.A si hrajeme s angliþtinou (Mgr. I. Bártlová) – ukázka výuky AJ
Sportovní chvilka v tČlocviþnČ pro dČti i rodiþe (Mgr. M. Nováková,
Mgr. V. Jaklová)
PROGRAM:

OtevƎená bude také školní družina – dotazy
zodpoví vedoucí vychovatelka Eva HoƎejšová.
K nahlédnutí bude školní dílna – provede vás
Mgr. J. Horký.
Pod vedením Ing. M. ŠtĢrbové budeme
prezentovat badatelskou ēinnost žákƽ 6. –9.
tƎíd. Podíváte se na náš svĢt mikroskopem.

14,00 – 14, 30 úvodní ukázkový blok
14, 30 – 14, 40 pĜestávka
14, 40 – 15, 00 vystoupení pČveckého sboru KĜišĢálek
(Mgr. I. Fialová, Mgr. M. Paulová)
15, 00 – 15, 30 ukázka práce ve tĜídách (pokraþování úvodního bloku)
15, 30 – 15, 40 pĜestávka
15, 40 – 16, 00 vystoupení pČveckého sboru KĜišĢálek
(Mgr. I. Fialová, Mgr. M. Paulová)

PĜijćte si prohlédnout prostory naší školy. Navštivte otevĜené hodiny a podívejte se, jakým zpĤsobem u nás
probíhá výuka. MĤžete si prohlédnout výstavu používaných uþebnic i ukázky žákovských prací. Po celou
dobu bude otevĜen školní bufet – vaĜíme výbornou kávu.
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K ledopádům a na Malou přehradu
Muzeum Dr. Aleše Hrdličky Vás zve na zimní muzejní vycházku po břehu řeky Želivky.
Sraz účastníků je v sobotu 10. února ve 13:00 u sedlické hydroelektrárny. Zde si řekneme něco o její historii a dále půjdeme po
proudu řeky ke starému lomu, kde se dříve těžil materiál na její výstavbu, a když nám zima dopřeje, uvidíme krásné ledopády. V cestě budeme dále pokračovat k Malé přehradě a poté již bude záležet
na každém, zda si vycházku protáhne až do Želiva a občerství se
v jedné z místních restaurací, nebo zvolí kratší trasu, od přehrady
se vrátí k autu a využije místní občerstvení.
V případě nepříznivého počasí se akce odkládá, pro aktuální
informace sledujte webovky nebo facebook muzea.

POZVÁNKA DO MĚSTSKÉ KNIHOVNY
ÚNOR 2018
• Středa 14. 2., 17.00 hodin: STOLOVÁNÍ. Přednáška vás seznámí
s tím, jak prostřít slavnostní tabuli, jaký příbor použít k danému pokrmu, poučí o správném výběru skla pro nápoje, chybět
nebudou informace o komunikaci s obsluhujícím personálem
v restauraci, návod na skládání svátečních ubrousků a další zajímavosti. Připravila Střední škola informatiky a cestovního ruchu
SČMSD Humpolec. Literární klub knihovny.
• Čtvrtek 22. 2., 17.15 „ENERGIE JARA“. Deset bodů na udržení
vitality, dobré nálady a radosti ze života v čase jarního rozkvětu.
Přednáška Ivy Georgievové. Literární klub knihovny.
• Středa 28. 2., 17.00 hodin: DALŠÍ Z CYKLU PŘEDNÁŠEK
„UMĚNÍ JAKO OBRAZ DOBY“. Téma: „RENESANCE A MAGICKÁ KRÁSA“. Lektorka: Mgr. et Mgr. Natálie Brzoňová. Literární klub knihovny.
Po celý měsíc jsou připraveny vzdělávací lekce pro děti
ze základních a mateřských škol. Více informací na
www.infohumpolec.cz/knihovna/ nebo na Facebooku knihovny.

Mgr. Karel Hrdlička

Muzeum dr. Aleše Hrdličky v Humpolci
a Občanské sdružení Zelené srdce vás zvou na výstavu:

Kořeny, vznik a vývoj státu Izrael
Čtvrtek 1. února 2018 od 17:00
ve výstavním sále na Dolním náměstí v Humpolci
Na únorové přednášce se posluchači Vědy v muzeu od průvodce, cestovatele a učitele hebrejštiny Karla Hrdličky dozvědí, jaké byly historické kořeny Státu Izrael, jací myslitelé jeho vznik podporovali a jakým
způsobem se jim nakonec myšlenku jeho vzniku podařilo zrealizovat.
Ve druhé části přednášky budou představeny hlavní události ve vývoji
Státu Izrael od roku 1948 do současnosti.





Výstavní sál na Horním náměstí

PAVEL KOUBEK
Ještě jsem to nevzdal
Výstava fotografií

4. – 28. 2. 2018
Vernisáž výstavy: 4. února 2018 v 15:00 hodin
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