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Zdarma do každé rodiny

Domy na Dolním náměstí s fasádami opravenými za přispění
grantového programu města. (Foto: Jaroslav Němec)
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TŘICET LET SVOBODY: HUMPOLEC NAVÁŽE SPOLUPRÁCI S POST BELLUM

Vážení čtenáři,
17. listopadu 1939 započal nacistický teror vůči českým studentům. 19. ledna 1969 zemřel
Jan Palach na následky protestního sebeupálení. 17. listopadu 1989 byl na Národní třídě
v Praze odstartován pád totalitního komunistického režimu.
To jsou události s devítkou na
konci, které významně ovlivnily naši společnost a zároveň
formovaly její charakter. Měly
společného jmenovatele, a tím
byli studenti. Studenti, dosud
neotlučeni realitou a beznadějí dané doby, dodali společnosti odvahu nadechnout
se a uvědomit si rozdíl mezi
vyhřátou klecí s přídělem jídla
a skutečnou svobodou.
Letos to bude již třicet let, kdy
žijeme ve svobodné zemi, což
je zatím nejdelší časový úsek
naší novodobé historie. Za tu
dobu se podařilo vybudovat
základy moderní sebevědomé
společnosti, která s sebou nese
svobodu rozhodování, svobodu slova, možnosti uchopit své
životy do vlastních rukou, ale
s tím zejména i zodpovědnost
za vlastní chování a činy.
Pro dnešní studenty je život ve
svobodě a demokracii již jaksi
samozřejmostí, což je dobře.
Co ale dobře není, je určitá
ztráta národní paměti a plošné zjednodušování výkladu
naší nedávné historie. Osobně
jsem přesvědčen o pozitivním
významu polistopadové doby
pro existenci zdravé sebevědomé společnosti, ale samozřejmě je jen na nás, jak vlastní svobodu uchopíme a jak
budeme vnímat svou osobní
zodpovědnost.
Listopadové události roku
1989 se přirozeně nevyhnuly
ani Humpolci a já se těším, až
si třicet let svobody připomeneme i v našem městě. Můžu
prozradit, že Humpolec chystá řadu vzpomínkových a tematických akcích, o kterých
vás budeme včas informovat.
Karel Kratochvíl,
starosta města

Letošní třicáté výročí od sametové revoluce, kdy
v Československu po více než čtyřiceti letech padl
komunistický režim, se v Humpolci neobejde bez
odezvy. K této příležitosti se podařila dohodnout
dokonce i prestižní spolupráce s organizací Post
Bellum, jež se v České republice proslavila především projektem Paměť národa.
Jak uvedl starosta města Karel Kratochvíl, který
se zástupci Post Bellum vyjednával, do unikátních aktivit se zapojí humpolecké základní školy
i Gymnázium dr. Aleše Hrdličky. „Oslovili jsme
jak základní školu v Hálkově ulici, tak i základní školu v Hradské a obě projevily velký zájem,
stejně jako místní gymnázium. Žáci osmých a devátých tříd budou pracovat na projektu Příběhy
našich sousedů, díky němuž jsou zaznamenávána

V loňském roce si město Humpolec připomnělo sté výročí od vzniku
samostatného Československa. (Foto: archiv MěÚ Humpolec)

svědectví pamětníků, která jsou nezastupitelná
pro pochopení minulosti. Humpolec se navíc stane jedním ze třiceti měst v republice, jež ve spolupráci s Post Bellum připomenou významných
třicet let svobody,“ prozradil starosta.
Post Bellum od roku 2001 vyhledává a nahrává
vzpomínky pamětníků klíčových momentů dvacátého století. Do povědomí veřejnosti se dostal
projekt Paměť národa, což je sbírka vzpomínek
konkrétních osobností, fotografií, deníků a různých archiválií z totalitních období. Partnery
a spolutvůrci tohoto projektu jsou Ústav pro studium totalitních režimů a Český rozhlas. Organizace nejen že sbírá vzpomínky, ale zároveň usiluje o jejich šíření. I proto je Paměť národa volně
přístupná na internetu. Tým Post Bellum navíc
pořádá řadu osvětových a vzdělávacích akcí pro
děti i dospělé. Vydává knihy, chystá výstavy a hledá další atraktivní způsoby, jak ve společnosti
rozproudit diskuzi o demokratických hodnotách.
Více o činnosti Post Bellum je k dispozici na webových stránkách www.postbellum.cz.
Podrobnější informace o chystaných akcích
k výročí třiceti let svobody v Humpolci bude
město Humpolec postupně zveřejňovat na webových stránkách www.mesto-humpolec.cz,
Facebooku i v Radničních listech.
Mgr. Aneta Slavíková, MěÚ Humpolec

CENA TEPLA V HUMPOLCI SE V ROCE 2019 NEZVYŠUJE
Dne 7. 2. 2019 se za účasti místostarosty města
Ing. Vlastimila Bruknera uskutečnilo v konferenčním sále hotelu fabrika pravidelné setkání
Technických služeb Humpolec, s.r.o. s jejich odběrateli „Tepla a TUV“.
Zástupci jednotlivých domů – SVJ, SBD a městských zařízení byli seznámeni s technickými
opatřeními provedenými v roce 2018 a s plánovanými investicemi ve všech čtyřech městských
kotelnách v nejbližší době. Co přítomné pochopitelně nejvíce zajímalo, byla cena tepla pro
rok 2019. Ta byla vyhlášena ve výši 549 Kč za
1 GJ a zůstala na úrovni roku 2018.
Tepelné hospodářství v Humpolci se v posledních
letech dostalo na novou úroveň. Jednak díky ekonomickým nákupům plynu, modernizací všech
plynových kotelen spojených s přechodem na kotle
s efektivnějším spalováním plynu, ale rovněž díky
úzké spolupráci s firmou ČEZ Energo, která je
v rámci koncernu ČEZ zodpovědná za hledání alternativního zdroje výroby elektřiny a tepla. Zprovozněné kogenerační jednotky ve třech kotelnách
dávají jistotu, že poskytované služby našim odběratelům zajistí služby na vysoké úrovni a za konkurenceschopné ceny. V roce 2018 jsme nakoupili od
firmy ČEZ celkem 17,3 tis. GJ tepla, to je 50 % veškerého potřebného tepla, které pro své odběratele
potřebujeme zajistit. Toto teplo se nakupuje levněji,
než sami v kotelnách dokážeme vyrobit. Všechna
dlouhodobě přijímaná opatření mají za následek, že
se nám doposud dařilo ceny tepla postupně snižovat. Od roku 2013 cena tepla v Humpolci poklesla
z 673 Kč za 1 GJ na současných 549 Kč, což je o více

jak 17 %. Vezme-li do úvahu míru inflace za těchto 5 let, je pokles ceny tepla o to výraznější. I přes
výrazné zdražování energetických komodit a mezd
se tak díky všem přijatým opatřením podařilo cenu
tepla a TUV udržet a rovněž nepředpokládáme cenový pohyb směrem nahoru ani v roce 2020.
V roce 2018 jsme vyrobili 34,6 tis. GJ tepla. Pro názornost, v roce 2017 to bylo 37, 3 tis., v roce 2016
36,5 tis. GJ. Vyrobíme tolik tepla, kolik naši odběratelé potřebují. Výroba a prodej tepla je závislá
především na úrovni zimy a na opatřeních, které
si odběratelé vykonají na svých objektech, např.
kvalitou zateplení domů. Nezanedbatelný vliv na
odběr tepla má ekonomické chování občanů.
Místostarosta města Ing. Brukner v diskuzi zdůraznil velký zájem města o stabilní a ekonomické
fungování centrálního vytápění, na které je krom
řady městských organizací napojena více jak 1/3
obyvatel Humpolce a podpořil směr ve výrobě tepla v Humpolci. Další diskutující Ing. Linhart, člen
Rady vlády pro energetickou a surovinovou strategii
z pracovní skupiny teplárenství a předseda Asociace
dodavatelů tepla a technologií ČR, obsáhle seznámil
přítomné se současnou tendencí při výrobě tepla
v ČR. Varoval před neuváženými kroky při změně
technologií, nabádal SVJ, aby nepodlehli nátlaku firem prodávajících nové technologie a místo
osvědčené technologie si nepořizovali kombinaci
tepelných čerpadel se solárními panely. Ty jsou pro
oblast Vysočiny absolutně nevhodné a v konečném
efektu je vyrobené teplo podstatně dražší. Toto však
poznají až po roce provozu, a jelikož jsou to často
pokračování na straně 3
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CENA VODNÉHO A STOČNÉHO ZŮSTÁVÁ PRO HUMPOLECKÉ STEJNÁ JAKO LONI. DAŘÍ SE I INVESTICE
DO OPRAV VODOVODŮ A KANALIZACÍ
Humpolečtí i obyvatelé místních částí města zaplatí v roce 2019 za
vodné a stočné stejnou částku jako loni. I když podle analýzy Sdružení oboru vodovodů a kanalizací České republiky z dat třinácti krajských a více než třiceti okresních měst činí průměrné navýšení oproti
loňskému roku 3,2 %, díky dobrému hospodaření zpracovatele vody
i provozovatele vodovodů a kanalizací v regionu zůstává cena vodného a stočného pro Humpolec na 69,05 korunách za metr krychlový.
Pro každý rok schvaluje výši poplatku za vodné a stočné rada města po jednání s provozovatelem vodovodů a kanalizací, jímž je
firma Vodak Humpolec, s. r. o. Na ceně se podepisuje i domluva s odběratelem a zpracovatelem vody v regionu. „Pro Humpolec je výhodou, že díky členství v Družstvu Pevak, z jehož vodovodu HUPEPA vodu nakupuje, má vodní hospodářství ve vlastních
rukách,“ podotkl starosta města a zároveň člen představenstva
Pevaku Karel Kratochvíl. Dodal, že se kromě dlouhodobější stability
cen vodného a stočného výrazně daří také investice do modernizace
vodovodních a kanalizačních sítí ve městě. „Jako příklad pro rok 2019
mohu uvést plánovanou opravu vodovodu a kanalizace v lokalitě
křižovatky ulic Pražská, Zahradní a Okružní. Kraj Vysočina jakožto
vlastník silnice tam chystá stavbu kruhového objezdu i opravu povrchu vozovky a město se připojí právě s opravou sítí, chodníků a veřejného osvětlení. Do modernizace vodovodní a kanalizační sítě podle
návrhu rozpočtu zainvestujeme zhruba třicet milionů korun,“ uvedl
konkrétní rekonstrukci pro letošní rok starosta Humpolce.
Stejně jako v minulých letech zaplatí za vodné a stočné i obyvatelé
humpoleckých místních částí. Domácnosti ve Vilémově a na Rozkoši
uhradí celkem 69,05 korun. Levnější voda je pak ve Světlici, v Plačkově, Krasoňově, Hněvkovicích a Petrovicích, kde odběratelé platí 58,75
korun, a to proto, že tamní obyvatelé musí na vlastní náklady zajistit likvidaci kalu z odpadních vod, což se týká i domovních čistíren.

V místních částech, kde není kanalizace, tedy ve Světlickém Dvoře,
v Kletečné a Lhotce, vyjde voda ještě levněji. Lidé totiž platí pouze
vodné ve výši 48,81 korun.
Humpolec využívá jednak vlastní zdroje vody, a jednak vodu dokupuje z vodovodu HUPEPA Družstva Pevak. Karel Kratochvíl zmínil,
že v posledních letech se kvůli suchu otáčí poměr vlastní a nakoupené vody. Znamená to, že město už musí více vody nakupovat ze společného zdroje napojeného na Želivku, což je pro městský rozpočet
dražší. Nicméně vzhledem k tomu, že Humpolec není závislý pouze
na vlastních zdrojích, omezení dodávek pitné vody podle současného
výhledu nehrozí.
Mgr. Aneta Slavíková, MěÚ Humpolec

CENA TEPLA V HUMPOLCI...
dokončení ze strany 2
investice tak vysoké, zpětné kroky jsou už prakticky nevratné. Ocenil
koncepci a strategii tepelného hospodářství v Humpolci, kdy dosahujeme podprůměrných cen v ČR na vytápění 1 m2 podlahové plochy
bytu. Další úspory je nutné hledat i v rozvodech TUV v jednotlivých
domech, které jsou často nezaizolované, a tím dochází k nežádoucím
ztrátám tepla. Na další úspory upozornili zástupci SBD a vidí je v časovém zkrácení cirkulace TUV do systému. Většina občanů podle jejich
vyjádření nepotřebuje TUV v nočních hodinách, a pokud ji jednotlivé
domy potřebují, mají si vytvořit vlastní zásobníky teplé vody, které by
umožňovaly dodávky vody i v nočních hodinách.
Snahou Technických služeb Humpolec je udržet tepelné hospodářství ve městě na vysoké úrovni. Současný systém zajišťuje minimální počet zdrojů znečištění ovzduší ve městě.
Ing. Jaroslav Viktora, Technické služby Humpolec, s.r.o.

PLÁN MIMOŘÁDNÝCH SVOZOVÝCH DNŮ VELKOOBJEMNÉHO
ODPADU JARO 2019
Stanoviště
ul. Nádražní (u Jenčů)
ul. V Cípku (u Třísků)
ul. Hálkova
ul. Lnářská
ul. Soukenická
ul. Máchova (u Domova důch.)
ul. Palackého (park. u fotbalu)
Humpolecký Dvůr
ul. Čejovská
ul. Lužická
Podhrad
sídl. Stromovka
Litochleby
ul. Družstevní
Skalka
ul. v Brance
Zichpil
Dálnice
Rozkoš
Vilémov
Plačkov
Hněvkovice
Kletečná
Petrovice
Lhotka
Světlický Dvůr
Světlice
Krasoňov

Svozový
den
25. 3.
25. 3.
25. 3.
25. 3.
25. 3.
25. 3.
25. 3.
26. 3.
26. 3.
26. 3.
26. 3.
26. 3.
26. 3.
26. 3.
27. 3.
27. 3.
27. 3.
27. 3.
27. 3.
27. 3.
27. 3.
28. 3.
28. 3.
28. 3.
28. 3.
29. 3.
29. 3.
29. 3.

čas umístění
8.00 – 9.00
9.30 – 10.30
11.00 – 12.00
13.00 – 14.00
14.30 – 15.30
16.00 – 17.00
17.30 – 18.30
8.00 – 9.00
9.30 – 10.30
11.00 – 12.00
12.30 – 13.30
14.30 – 15.30
16.00 – 17.00
17.30 – 18.30
7.30 – 8.30
9.00 – 10.00
10.30 – 11.30
12.00 – 13.00
15.00 – 16.00
16.30 – 17.30
18.00 – 19.00
8.30 – 9.30
10.00 – 11.00
14.30 – 15.30
16.00 – 17.00
8.00 – 9.00
9.30 – 10.30
11.00 – 12.00

Svozový
den
29. 3.
29. 3.
29. 3.
1. 4.
1. 4.
1. 4.
1. 4.
2. 4.
2. 4.
3. 4.
2. 4.
2. 4.
2. 4.
2. 4.
3. 4.
3. 4.
4. 4.
4. 4.
5. 4.
5. 4.
5. 4.
5. 4.
5. 4.
5. 4.
5. 4.
1. 4.
1. 4.
4. 4.

čas umístění
14.30 – 15.30
16.00 – 17.00
17.30 – 18.30
14.30 – 15.30
13.00 – 14.00
6.30 – 7.30
8.00 – 9.00
16.00 – 17.00
17.30 – 18.30
14.30 – 15.30
14.30 – 15.30
11.00 – 12.00
8.00 – 9.00
9.30 – 10.30
16.00 – 17.00
17.30 – 18.30
14.30 – 15.30
16.00 – 17.00
6.30 – 7.30
8.00 – 9.00
9.30 – 10.30
16.30 – 17.30
15.00 – 16.00
11.00 – 12.00
12.30 – 13.30
17.30 – 18.30
16.00 – 17.00
17.30 – 18.30

MĚSTO HUMPOLEC
PODPORUJE
INICIATIVU STAVBY
RÁKOSNÍČKOVA
HŘIŠTĚ
Hlasujte pro Rákosníčkovo
hřiště v Humpolci
a získejte malou odměnu
Pro tři hlasující, kteří udělí hlas pro Rákosníčkovo hřiště v Humpolci, má Městský úřad Humpolec připravené malé dárkové balíčky. Stačí splnit následující:
Přihlásit se na Facebook, vyhledat oficiální stránku
města Humpolce https://www.facebook.com/
MESTOHUMPOLEC/ a kliknout na „To se mi líbí“.
Hlasovat pro Rákosníčkovo hřiště v Humpolci –
ideálně každý den jak přes web https://www.lidlrakosnickova-hriste.cz/hlas…/kraj-vysocina/,
tak
i přes facebook https://bit.ly/2Gdzscl. Každý totiž
může vždy jednou denně udělit dva hlasy –- jeden
přes web a druhý přes facebookovou stránku.
Na znamení, že hlasujete, napište pod facebookový příspěvek týkající se Rákosníčkova hřiště a této
soutěže na stránce města Humpolce „HLASUJI“.
Hlasovat pro Rákosníčkovo hřiště v Humpolci lze
až do 28. února 2019. Po tomto termínu vybereme tři hlasující, kteří splnili předcházející podmínky,
a zkontaktujeme je k převzetí zasloužené odměny.

