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Úvodem

Milí spoluobčané,
do rukou se vám dostává druhé číslo občasníku HuGo!, který pro vás připravujeme
ve spolku HumpolecGo! Na to první jsme
od vás dostali spoustu pozitivních ohlasů.
Děkujeme vám za ně!
Potěšily nás a ukázaly, že tato aktivita má smysl. Proto jsme pro vás připravili sérii dalších článků. Přečtete si v nich,
jaké možnosti a trendy využívají moudrá
města, aby lidem usnadnila a zpříjemnila
život. A které by neměl nechat bez povšimnutí ani náš Humpolec. Co důležitého nás
čeká v letošním roce rozhodnout či schválit. Také trocha zamyšlení, ale i pobavení.
Pozvání setkat se s našimi zastupiteli a na
zabijačkové hodování.
V nejbližších dnech budeme jako zastupitelé projednávat schválení rozpočtu
města pro rok 2020. Do jaké míry pokrývá
potřeby města a jeho místních částí můžete
posoudit sami, návrh rozpočtu je zveřejněn
na webových stránkách města.
Pro vaši představu, jaké má město celkové výdaje, pro vás máme jedno číslo - to
letošní je zaokrouhleně 340 milionů Kč.
Přesně tolik má letos zajistit bezproblémový chod města. Není to zrovna málo, a proto jsme iniciovali diskuzi nad participativním rozpočtováním v Humpolci. To by dalo
každému z nás možnost spolurozhodovat
o tom, jak město s penězi naloží. Píšeme
o tom v následujícím článku.
Všem nám opravdu záleží na tom, jakým směrem Humpolec kráčí. Žijeme tu,
zakládáme rodiny a vychováváme zde naše
děti. Z toho důvodu jsme se aktivně zapojili
do komunální politiky a svou činnost prezentujeme i prostřednictvím těchto novin.
Dobře si uvědomujeme, že každého z nás
trápí trochu jiné věci. Rádi bychom proto slyšeli i vaše nápady a problémy. Proto
jsme se rozhodli uspořádat setkání, kde se
o nich můžeme pobavit a společně vymyslet, jak je co nejlépe vyřešit. Pozvánku najdete uvnitř tohoto vydání. Těšíme se na
vás i vaše ohlasy!

Občané sami rozhodnou
o využití určitých financí
z rozpočtu města
Městští zastupitelé v prosinci na
pracovním setkání projednali návrh
rozpočtu pro rok 2020. Jeho řádné
schválení se blíží – v únoru bude na
programu zasedání zastupitelstva.
Co kdybyste měli sami možnost rozhodnout
o tom, do čeho město investuje? Postaví se
nové dětské hřiště ve vaší ulici, vybuduje
se cyklostezka či single trail pod Orlíkem,
nebo nové parkoviště? Vaše nápady mohou
změnit město.
Přesně takovou možnost dává metoda
participativního rozpočtování. Právě díky
ní může totiž každý občan rozhodovat o
tom, na co se část městských peněz použije. V Humpolci se nestávalo, že by investiční projekty mohli určovat přímo obyvatelé,
dnešní moderní doba už ovšem umožňuje
zapojit lid do rozhodování. A proto jsme se
aktivně zasadili o to, aby měl letošní rozpočet Humpolce prvotní nádech participace
občanů – 500 000 Kč na investice, o kterých
rozhodnete vy. Uvidíme, zda záměr odsouhlasí zastupitelstvo.
Prozatím nejsou nastaveny konkrétní
podmínky, jak výběr projektů proběhne, ale
jedním z funkčních příkladů je platforma

D21 dostupná na webu d21.me. Jejím cílem
je vylepšit skupinové rozhodování. Z českých měst tento systém využily v nedávné
době například Říčany, Golčův Jeníkov, Jeseník nebo Dobříš. Na základě rozhodnutí
veřejnosti investovala do chodníků, hřišť,
zastřešení autobusových zastávek, komunitních zahrad, obnov lesů po kůrovcové
kalamitě a tak podobně.
A co náš Humpolec? Rozšíří skupinu
obcí, které jsou v této oblasti progresivní?
Participace obecně pomáhá budovat dobré
vztahy mezi úřadem, občany a podniky. Promyslete tedy náměty, připravte se je obhájit
a podělte se o ně s radnicí, pro kterou budou vodítkem, kde a co ve městě vylepšit.
Naše město můžeme řídit společně.
� Tomáš Voplakal

Humpolecké 8. 2. 2020
zabijačkové 10:00 – 16:00
hodování
Horní náměstí

� Václav Alenka

Tiráž
Občasník HuGo. Vydává spolek
HumpolecGo!, z. s., Jana Jokla 1818,
396 01 Humpolec
Evidenční číslo novin HUGO!
MK ČR E 23762
Předseda spolku: Mgr. Václav Alenka
E-mail: napady@humpolecgo.cz
2. vydání leden 2020 nákladem 7 000
výtisků. Do všech domácností města
Humpolce zdarma.

občasník

Vážení spoluobčané Humpolce a jeho krásného okolí. Společnost HRANIPEX Vás srdečně
zve na první veřejné zabijačkové hodování.
Vedle tradičních zabijačkových pochoutek,
jako ovar, tlačenka, jitrnice, jelita, zabijačková polévka, škvarky, a něco z grilovaných
vepřových specialit se postaráme o navození
správné atmosféry plápolajícím otevřeným
ohněm, chutným svařeným vínem, kvalitní
medovinou, vyváženým punčem a dokonalým zimním horkým čajem. Můžete se těšit

na zabijačkový program s hudebním doprovodem harmoniky a flašinetu a pro zručnější
z vás s možností výroby vlastních masopustních masek.
Zabijačkové hodování se koná na Horním
náměstí v Humpolci v sobotu 8. 2. 2020 od 10
do 16 hodin. Zveme všechny věkové kategorie, vstup je zdarma. Akce se koná za každého počasí. Přijďte strávit příjemné chvíle, plné
dobrého jídla, pití a zabijačkové zábavy. Tato
akce vzniká pod záštitou města Humpolec.
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Lowyho dům
versus pivovar

V posledních týdnech naším městem silně rezonuje téma
rozšiřování pivovaru v historickém centru města. Na
jednání zastupitelstva v září zastupitelé HumpolecGo!
správně trvali na předložení závěrů Komise pro
architekturu a urbanismus ještě před hlasováním o změně
územního plánu pro rozšíření technologie pivovaru.
Nebudeme zde opakovat následující sled událos-

nabízí možnost vytvořit okruh pro návštěv-

tí, které s celou kauzou probíhaly. Chceme jen

níky města. Navštívit nedaleký rodný dům

konstatovat, že bylo moudré rozhodnutí pivovaru

Gustava Mahlera v Kalištích, zdejší židovský

vést co nejširší diskuzi k tomuto tématu. A právě

hřbitov, synagogu a nakonec dům Löwyho.

díky této diskuzi jsme dnes mnohem bohatší o re-

Ještě že tento dům vlastní Rodinný pivovar

levantní informace. Dnes již víme, jak je důležité

Bernard, ekonomicky silný subjekt, který

obezřetně našlapovat a zjišťovat informace o his-

mu může vdechnout další úžasné pokračo-

torických nemovitostech, které na první pohled

vání. Dát možnost z nového návštěvnického

působí zcela všedním dojmem.

centra zavítat hned vedle a seznámit se s ži-

Dům č. p. 474 U Vinopalny patří k jedněm z nej-

dovkou historií našeho města. Organizovat

starších domů z původního židovského ghetta. Ten-

rezidenční pobyty pro nadějné spisovatele,

to dům patřil významné židovské rodině Löwy,

nabízet třeba košer pivo Löwy. Možností a ná-

která se zasadila například o koupi pozemku na

padů existuje jistě celá řada.

zbudování židovského hřbitova v roce 1719. Záro-

Pevně věříme, že naši zastupitelé, které jsme

veň se zde narodil v r. 1824 Jakob Löwy, dědeček

si zvolili, projeví odvahu a zodpovědnost za-

světoznámého spisovatele Franze Kafky. S jistotou

nechat v našem krásném městě historické dě-

můžeme říci, že zatímco z původního pivovaru, je-

dictví i pro příští generace a umožní součas-

hož základní kámen byl
položen v r. 1756, se nám
toho díky různým přestavbám moc nedochovalo, Löwyho dům se nám
naopak dochoval v takové podobě, v jaké vypadal

V roce 1824 se zde narodil
Jakob Löwy, dědeček
světoznámého spisovatele
Franze Kafky.

nému majiteli projevit
společenskou odpovědnost a úctu k zachování památky celosvětového významu. Podpořme
je v jejich rozhodování
společně na interneto-

na konci 18. století. Této rarity si stačili povšimnout

vé petici www.humpolecgo.cz proti rozšiřování

též ve Společnosti Franze Kafky a ve Federaci Ži-

průmyslové zóny v centru města na úkor histo-

dovské obce v Praze. Obě se již před Vánocemi

ricky významných staveb.

postavily za tuto nezpochybnitelnou historickou

Občané Humpolce, nebuďme pasivní a lho-

památku a interpelovaly svými dopisy u starosty

stejní k věcem, které se nás zdánlivě netýkají.

města s obavami o její budoucí osud. Máme upřím-

Ukažme, že jsme zodpovědnou občanskou spo-

ně dobrý pocit, že ne všem je historie našeho měs-

lečností, která si chrání svojí historii a nevy-

ta a jeho významných staveb lhostejná. Zároveň

mění ji za laciné pozlátko. Podpořme je v jejich

jsme přesvědčeni, že i obyvatelé Humpolce by se

rozhodování společně na internetové petici htt-

k zachování této historicky cenné budovy měli

ps://e-petice.cz/petitions/petice-pro-rozsireni-ro-

vyjádřit. Jako hrdí občané města, kterým nejsou

dinneho-pivovaru-bernard-za-mestem.html pro

jejich historické kořeny lhostejné.

rozšíření Rodinného pivovaru Bernard za měs-

Nemáme v Humpolci jiné památky spojené s osobou Franze Kafky. Jedinečně se zde
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tem. Budoucí generace ocení vaši odpovědnost.
� tým HumpolecGo!

občasník

Otevřené setkání
s #HuGo
Od komunálních voleb uplynul už více než rok.
Zuzana, Václav, Petr a Tomáš působí v roli zastupitelů tedy již druhým rokem. Na první pohled se může zdát, že devět proběhlých zasedání
zastupitelstva města mělo standardní charakter
a běžnou náplň práce. Je tomu opravdu tak?
O to jsou připraveni se s vámi podělit, i o dosavadní nováčkovské zkušenosti a postřehy

Kdy? � 13. února 2020
		
od 17 hodin
Kde? � Divadlo
		
Za Komínem

z komunální politiky. Rádi zodpoví vaše dota-

Ptát se můžete nejen naživo, ale dotazy na

zy a vyslechnou vaše náměty či připomínky

zastupitele můžete poslat také předem na

jak k práci své, tak k chodu a rozvoji města.

e-mail: napady@humpolecgo.cz (i anonymně).

Přijďte se s nimi a jejich hosty setkat osobně

A těšit se můžete i na drobné občerstvení.

a neformálně si popovídat.

� Zastupitelé HumpolecGo!

Inteligentní dopravní systémy
S rostoucí zátěží dopravy v centru města se do

dané infrastruktuře zvýšily přepravní výkony,

budoucna zřejmě ani Humpolci nevyhnou do-

stoupla efektivita dopravy a bezpečnost a zvýšil

pravní zácpy a kolabování dopravy. Rozšíření

se komfort přepravy. Jde o informační a teleko-

dopravní sítě nebude bohužel možné, a tak je

munikační podporu dopravního procesu. Je dob-

nezbytné již v dnešní době začít připravovat jiné

rým pomocníkem pro dosažení plynulé dopravy

chytré řešení. Pomoci by v tom mohl inteligent-

v daném území. Správné použití dopravní tele-

ní dopravní systém.

matiky musí vycházet z detailní analýzy stávající
dopravní situace a jasně stanoveného cíle. A tu

Obor zabývající se přenosem a zpracováním

zajistí jedině moudrá dopravní politika města.

dat včetně jejich zobrazení se nazývá telemati-

Proto je důležité se uvedenou problematikou

ka (setkáváme se s ní již dnes při jízdě na dálni-

zabývat již dnes a k tomu nabízejí pomoc a spo-

ci). Dopravní telematika využívá i jiné obory

lupráci naši zastupitelé z týmu HumpolecGo!

jako je ekonomika, teorie dopravy, systémové
inženýrství a další. To slouží k tomu, aby se při

občasník

� Jarmila Menšíková
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Že se děti málo hýbou?
Problém je, že nemají kde
Za posledních třicet let se celosvětový vý-

ně 9 000 obyvateli mělo nabídnout zhruba 4 500

skyt obezity zdvojnásobil. A nejvýrazněji je

m2 plochy dětských hřišť. V současné době je

to vidět u dětí a dospívajících. Vědecké dů-

v Humpolci k dispozici necelých 2 800 m2 hřišť.

kazy přitom jasně ukazují, že právě u nich

Znamená to, že jen předškolním dětem chybí

nadváha výrazně ovlivňuje jejich budoucí

v současnosti víc než třetina hřišť, která jsou

zdraví a délku i kvalitu jejich dalšího živo-

pro jejich zdravý rozvoj potřeba.

ta. Tyto problémy se nevyhýbají ani Hum-

Paradoxně největší rezervy má naše město

polci. A nejen kvůli tomu, že děti a dospíva-

v nabídce pro adolescenty – pro skupinu, kte-

jící mají čím dál víc lákadel, která je táhnou

rá je z hlediska rizikového chování nejohrože-

před obrazovky počítačů a mobilních telefo-

nější. Ať už neustálým vysedáváním před te-

nů. Ale také proto, že v Humpolci chybí mís-

levizí či u počítače, kouřením, pitím alkoholu

ta, kde by mohli sportovat.

nebo užíváním nelegálních drog. Je pravda, že
v tomto volebním období město plánuje stavbu

Příčin obezity je několik – od zdravotních

workoutového hřiště, které zaplatí společnost

a genetických poruch po stravovací návyky a ži-

Kaufland. Jenže ve většině případů jsou tato

votní styl. Právě životní styl se přitom dá nejlé-

hřiště navržená tak, že na nich dokážou cvičit

pe ovlivnit a změnit.

jen ti nejzdatnější.

Důležitou roli v tom hraje rodinné zázemí,

Kolik dospívajících asi dokáže cvičit na ná-

škola, ale i místní samospráva. Právě ona může

činí, jako je doskočná hrazda nebo kolik shybů

mladým nabídnout možnosti, jak aktivně trávit volný
čas. Ať už vybudováním
hřišť a sportovišť nebo dostatečnou podporou sportovních klubů a uměleckých kroužků. Problém je,
že v současnosti neexistují
žádné závazné předpisy, které by určovaly, kolik sportovních ploch mají města
a obce svým obyvatelům nabízet. V našem městě je toto

V současné době je
v Humpolci k dispozici
necelých 2 800 m2
hřišť. Znamená to, že
jen předškolním dětem
chybí v současnosti
víc než třetina hřišť,
která jsou pro jejich
zdravý rozvoj potřeba.

nadhmatem zvládne? Obávám se, že jich asi moc nebude. A tím pádem se asi
nedá říct, že by takové hřiště mělo ten správný efekt.
Tady má naše město
vůči svým obyvatelům velký dluh. Plánování infrastruktury pro volný čas není
záležitost jednoho volebního
období a často s sebou nese
i některá méně populární
opatření. A proto je potře-

v praxi patrné na sportovní vybavenosti sídliš-

ba, abychom se o to aktivně zajímali i my, oby-

tě Na Rybníčku versus „NEvybavenosti“ lokali-

vatelé Humpolce. A snažili se vedení města ke

ty Kasalova pila, kde je navíc v plánu výstavba

změnám přivést. Nejde tady totiž jen o nás, ale

dalších bytových domů. V loňském roce si město

hlavně o naše děti. O jejich zdraví a budoucnost.

Humpolec nechalo zpracovat koncepci rekreace

Konkrétní návod, jak vést děti k pohybu, přináší

a sportu. Z doporučených minimálních nároků

například národní zpráva projektu Global Mat-

na dětská hřiště vyplývá, že by město s přibliž-

rix 3.0. Podívejte se na některá její doporučení:

Doporučení pro děti Adélu a Tomáše
• Věnuj se intenzivní aktivitě nejméně
třikrát za týden. Jedná se o aktivity,
při kterých se zapotíš a zadýcháš (např.
běh, jízda na kole, in-line bruslení).
• Věnuj se nenáročnému posilování nejméně třikrát za týden (např.
skákání přes švihadlo, šplh na laně,
parkour, lanové prolézačky).
• Domluv se s kamarády a jděte společně do školy pěšky, jeďte na kole,
skateboardu nebo koloběžce.
• Pokud pro cestu do nebo ze školy využíváš městskou hromadnou dopravu,
vystup o zastávku dříve a zbytek cesty dojdi. Každý krok navíc se počítá!
• Buď aktivní se svými kamarády. Jděte si společně zahrát fotbal, projeďte
se na in-line bruslích, běžte si zaplavat
nebo vyvenčit své domácí mazlíčky.
• Využij schodů namísto výtahu nebo jezdících schodů.
• Vyhýbej se dlouhotrvající-

mu sezení nebo sezení alespoň na chvíli přeruš a protáhni se.
• Buď aktivní v průběhu přestávek mezi vyučovacími hodinami.
• Nabídni svým rodičům pomoc s domácími pracemi.
Doporučení pro rodiče Adély a Tomáše
• Buďte aktivní společně se svými dětmi.
• Jděte svým dětem příkladem!
Začněte chodit do práce pěšky nebo pravidelně sportovat.
• Poskytněte svým dětem dostatek příležitostí pro aktivní hraní s jejich kamarády.
• Podporujte své děti v pravidelném sportování. Mluvte s nimi o jejich úspěších, ale i neúspěších.
• Zapojte své děti do společných domácích prací.
• Stanovte si se svými dětmi pravidla
pro používání tabletů, mobilních telefonů a počítačů v jejich volném čase.

Doporučení pro učitele a ředitele školy, do které Adéla a Tomáš docházejí
• Vytvářejte možnosti pro aktivní trávení školních přestávek a volných hodin.
• Začleňte pohybové chvilky do vyučovacích hodin.
• Organizujte nepovinné kurzy a motivujte děti k účasti.
• Inovujte vybavení a pomůcky pro
sportovní a pohybové aktivity, aby
odpovídaly preferencím dětí.
• Snažte se tvořit obsah hodin tělesné výchovy tak, aby byly do aktivit zapojeny všechny děti.
• Podporujte učitele v dalším vzdělávání zaměřeném na podporu aktivního životního stylu.
• Umožněte dětem využívat sportoviště v areálu školy před nebo po vyučování.
• Poskytněte dětem bohatou nabídku pohybových kroužků pro aktivní trávení jejich volného času.

� Ondřej Dygrýn
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občasník

“Mrzí mě, že koalice některé nápady
zamítá jen proto, že přicházejí od nás,”
říká Tomáš Voplakal
Tomáš Voplakal je dalším ze zastupitelů sdružení HumpolecGo!, který více
než rok působí jako člen humpoleckého zastupitelstva. A v této roli zažil
rozčarování z politikaření, které na
komunální úrovni nečekal, i z neaktivity některých zastupitelů. „Lidé by se
měli neustále ptát svých zastupitelů,
jak plní předvolební sliby a řeší problémy města a občanů, od nichž získali
důvěru. Mohou tak dění ovlivnit aktivně a mnohem častěji než jen v čase voleb,” tvrdí.
Po volbách jste byli spolu s hnutím
ANO druhým nejsilnějším subjektem
co do počtu mandátů, přesto jste skončili v opozici. Mrzí tě to?
S odstupem času musím říct, že mě opoziční
role vůbec netrápí. S řadou návrhů, které
koalice doposud přednesla, jsme totiž principiálně nesouhlasili. Domnívám se, že i kdybychom v takové koalici působili, zřejmě by
stejně neměla dlouhého trvání.
S čím konkrétně jste nesouhlasili?
Bodů, které budí vášně v zastupitelstvu i u široké veřejnosti, je několik. Uvedu dva konkrétní příklady. Nesouhlasili jsme s podepsáním dodatku ke smlouvě o smlouvě budoucí
na prodej městských pozemků u starého
autobusového nádraží. Podmínky pro její
„překlopení“ do skutečné kupní smlouvy totiž byly navázané na dodržení určitých termínů. A budoucí strana kupující, která chce
pozemky využít pro vybudování retailového
parku, je nesplnila, ač se k nim původně zavázala. Jenže město jí podpisem dodatku termíny benevolentně prodloužilo. Nesouhlasili
jsme také s návrhem pořízení změny územního plánu, ve které šlo o to, aby se využití
pozemků v okolí pivovaru Bernard změnilo
z účelu bydlení na centrální plochy smíšené
určené pro lehkou průmyslovou výrobu pivovaru. Vyčkávali jsme totiž na stanovisko
Komise pro architekturu a urbanismus. Koalice o tomto bodu přitom chtěla hlasovat již
v září i přesto, že vyjádření komise neměla
k dispozici. Nám vůbec nejde o pivovar, jak
v poslední době opakovaně slýcháme, ale
chceme řešit celou koncepci centra města
a rovněž procesní principy, kdy by obdobné
body měly být k projednání v zastupitelstvu
vůbec předloženy. Má se o nich opravdu jednat v momentě, kdy ještě nejsou k dispozici
klíčové podklady, které mohou rozhodnutí
zastupitelů významně ovlivnit a třeba o 180
stupňů otočit jejich názor? To se nakonec
právě u této změny ukázalo, když v listopadu
zastupitelé ve světle nových informací návrh na změnu územního plánu neschválili.
Jaká je vaše šance prosadit body,
které máte ve svém programu?
Tím, že zastáváme opoziční roli, je dost omezená. Pořád sice určitý prostor existuje, ale

bohužel jde spíše o menší záležitosti. Řada
námětů, které jsme doposud vedení města
předložili, byla odmítnuta. Bez pádných argumentů. Přitom si myslím, že kdyby takové
podněty přišly z koalice, podporu by získaly.
Jsem z tohoto trochu zklamaný.

rok vyčlení částka, o jejímž využití rozhodnou sami občané. Pro pilotní testování jsme
v rámci pracovní verze rozpočtu, o které
jsme jednali v prosinci, navrhli 500 000 Kč.
A pořád platí, že chceme z Humpolce učinit
moudré město.

Můžeš uvést konkrétní příklad?
Třeba na únorovém zastupitelstvu se otevřelo téma nových podmínek pro dotační programy města. Paní místostarostku, která má
tuto oblast ve své gesci, jsem informoval, že
se rád zapojím do diskuze a činnosti pracovní skupiny. Jako ekonom můžu městu v této
problematice pomoci. V průběhu sedmi měsíců jsem se opakovaně připomínal, dotazoval se na stav a snažil si dohodnout schůzku. Neúspěšně. A v září byla nová pravidla
pro dotační programy jako blesk z čistého
nebe předložena zastupitelstvu ke schválení,
protože začal tlačit čas, aby se vše v potřebných lhůtách následně stihlo. V nedotažené
podobě. Bohužel ani přes opakovanou aktivitu a iniciativu nám vedení města nedalo
možnost vyjádřit se k návrhu s předstihem,
ač nám tak přislíbilo.

Do politiky jste většinou vstupovali
jako lidé, kteří s ní nemají žádné osobní zkušenosti. Překvapila vás něčím?
Musím přiznat, že mě osobně humpolecká
komunální politika zatím zklamala. Zbytečně moc se u nás hledí na stranickou příslušnost a věk. Častokrát nejde o to, jestli jsou
předkládané nápady dobré, nebo špatné,
ale kdo s nimi přichází. Je za námi už více
než čtvrtina mandátu a nemám pocit, že by
se ve městě za tuto dobu stalo nebo změnilo něco zásadního z pohledu jeho rozvoje.
A to i přesto, že by koaliční strany měly mít
naplněnou minimálně čtvrtinu svého společného programu. Jsem přesvědčený, že
kdyby byla vůle, může se Humpolec v krátké době posunout o kus kupředu. A přitom
na počátku stačí třeba to, aby město vyšlo
z koncepcí, které si nechává vypracovat. Ze
studií zjištěné poznatky je třeba využít bez
čekání v praxi.

Jaké jsou tedy aktuálně vaše cíle?
Pořád platí, že chceme postupnými krůčky
naplňovat náš volební program. Dílčí úspěchy spatřujeme v tom, že se snad pro rok
2020 podaří prosadit metodu participativního
rozpočtování a město zahájí práce týkající
se vizuálního stylu. To jsou hned dva body
z našeho seznamu. Zároveň chceme nadále
otevřeně jednat a diskutovat o návrzích, které přednáší koalice. Rozhodně nejsme a priori proti všemu, s čím přijde. Tak to zkrátka
není. Jen musí být koncepční, promyšlené
a dobře zpracované. Chceme nasadit určitou profesionální laťku, ať se ta týká kvality
zpracování podkladů na jednání zastupitelstva nebo toho, jak samotné jednání probíhá. Zastupitelé nemají na zasedání jenom
přece jíst chlebíček a pít kávu.
Co přesně ti na jednáních
v současnosti vadí?
Přijde mi, že řada zastupitelů chodí bohužel
na jednání nepřipravená. Nemají prostudované materiály, které přitom dostáváme se
čtrnáctidenním předstihem. Takže diskuze
pak v jejich případě vůbec neproběhne, nebo
směřuje jinam. A nám pak takoví zastupitelé
navíc ještě vyčítají, že svými dotazy jednání
záměrně protahujeme.

Změnily se od voleb nějak
vaše očekávání nebo cíle?
Za uplynulý rok v komunální politice jsem
prozřel. Bohužel jsem zjistil, že jsem vše původně viděl dost růžově a byl naivní. Říkal
jsem si totiž tehdy, že na malém městě půjde
všem zastupitelům o rozvoj města, nikoliv
o nějaké velké politikaření.

� Tomáš Voplakal

Čeho chcete ještě v tomto
volebním období dosáhnout?
Jeden z bodů, který našel podporu už i u rady
města, je práce s vizuální identitou města.
Chceme sjednotit prezentační styl a používat
ho pro příspěvkové organizace města i pro
město samotné a jeho odbory. Osobně mě
těší i zavedení participativního rozpočtování. To znamená, že se v rozpočtu pro letošní

Výstavba nové hasičské
stanice v Humpolci
Město Humpolec bylo již v létě loňského roku
osloveno Hasičským záchranným sborem
Kraje Vysočina (HZS) rozšířit zázemí sboru
v Humpolci. Město, kde se daří byznysu, potřebuje mít odpovídající zázemí pro požární
techniku a být připraveno na celou řadu mimořádných událostí. Ty si sice nikdo nepřeje zažít, kdo je ale připraven, není ohrožen.
HZS požádal město o převod pozemku vedle
nynější stanice, kde chtěl rozšíření realizovat.
V ulici Hálkova vedle hasičské stanice
však město plánuje výstavbu nového bytového domu. Důvodem je především nedostatek bytů ve městě a současně záměr zapojit
se do rozšiřování bytového fondu.

občasník

HZS pro danou situaci původně vypracoval dvě varianty řešení. Jedna počítala
s rozšířením současné hasičské stanice, což
by ale mělo zásadní dopad na realizaci plánovaného bytového domu. Druhá varianta
uvažuje s výstavbou ve větším rozsahu na
jiném místě v Humpolci. Tu je možné se pokusit spolufinancovat i z dotačních prostředků jako se to podařilo například v nedalekém Havlíčkově Brodě. Vzhledem k tomu,
že první varianta již padá s rozběhlou realizací bytového domu, je potřeba vytipovat
v Humpolci jiné vhodné místo. Problém je,
že novou vhodnou lokalitu město zatím nenašlo. A čas běží.

Rozšíření hasičské stanice je nezbytné
pro zajištění bezpečnosti rozvíjejícího se
města. Základním posláním požární ochrany dnes není pouze chránit životy a zdraví obyvatel a majetek před požáry, ale také
poskytovat účinnou pomoc v řadě mimořádných událostí. K tomu je však potřeba mít odpovídající zázemí. Moudré město musí mít řešení této problematiky jako
jednu ze svých priorit. Souhlasíte? Napište
nám svůj názor na napady@humpolecgo.cz
� tým HumpolecGo!
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Jak vytvořit hezčí město? Pomohou
pravidla pro pouliční reklamu

V minulém čísle jsme se
věnovali tématu vizuálního
stylu, které stále častěji
rezonuje napříč menšími
i většími městy. Ruku
v ruce s ním jde i téma
veřejného prostoru a jeho
podoby. Veřejný prostor je
místo, v němž se všichni
dennodenně pohybujeme
a které do velké míry
ovlivňuje to, jak se
v daném místě cítíme
a chováme.

tečná, konzumujeme ho každý den a deformuje
tak naše vnímání. Problémem není ovšem reklama jako taková, ale spíše ta nevkusná a špatně
umístěná. Je jí bohužel mnohem více než té skutečně dobré, chytré a esteticky zajímavé.
Nabízí se samozřejmě otázka, proč by nám
to mělo vadit. Jedním z hlavních důvodů je, že
tato kýčovitá reklama deformuje prostor, ve
kterém žijeme a ubíjí jeho jedinečnost. Z autentických ulic se tak stávají uniformovaná místa
přeplněná totožnými reklamami. Zároveň taková přeplácanost nepomáhá ani prodejcům,
protože v záplavě reklam nemají šanci oslovit
potenciálního zákazníka.
Tomuto tématu se do hloubky věnuje například designérka Veronika Rút Nováková. Pro
Brno-střed dokonce vypracovala takzvaný manuál dobré praxe, který je ke stažení na jejich
webových stránkách. Najdete v něm zjednodu-

Nechci zde otevírat téma, které náleží spíše

šený návod, který prodejcům pomáhá na ces-

architektům a urbanistům. Raději se zmíním

tě k reklamě snů a městům k vizuální čistotě.

o oblasti, jež souvisí s vizuálním stylem.

Jeho součástí je například pravidlo tří sekund.

Vizuální styl má v ideálním případě vystih-

Říká, že méně je někdy více. A že ideální ozna-

nout charakter města a dlouhodobě ho repre-

čení provozovny je v souladu s charakterem bu-

zentovat. A především by se s ním měli ztotožnit

dovy a jejím okolím. Taková reklama je mno-

jeho obyvatelé. Nemusí se přitom odrazit pou-

hem působivější než křiklavé barevné písmo

ze v propagačních materiálech a na vizitkách

a plakáty, které si lidé zvykli ignorovat. Vyzdvi-

představitelů města. Má prostoupit město jako

huje výběr kvalitního designéra, který navrh-

takové, ovlivnit podobu jeho veřejného prostoru.

ne dlouhodobé a koncepční řešení reklamy pro

Skvělým příkladem může být místní park

exteriér a interiér prodejny. To jsou jen někte-

Stromovka, kde se něco podobného v menším

rá z pravidel, která přispívají ke spokojenosti

měřítku již uplatnilo. Když se jím projdete, zjis-

prodejců i zákazníků.

títe, že stejná grafika se opakuje jak na auto-

Je až s podivem, kolika lidem vadí pohozené

busové zastávce, tak i na altánu nebo odpadko-

odpadky na zemi, ale nikdy se ani nepozastaví

vých koších. Jednotná grafika pomáhá kromě

nad vizuálním nepořádkem všude kolem nás.

ucelenosti místa i k tomu, že působí kompaktně.

Přitom je to v podstatě to samé. Právě vizuální

Ideální je, když tak působí celé město a komu-

smog dokáže i těm nejmalebnějším uličkám se-

nikuje tak nejen s turisty, ale i se svými občany.

brat jejich kouzlo a udělat z nich nepěkná mís-

Aplikovat to můžeme například na ukazatelích,

ta, kterými většina z nás jen rychle proběhne.

směrovkách nebo na označení budov.

A to by nikomu z nás nemělo být lhostejné.

Souvisí s tím vizuální, nebo ještě lépe reklamní, smog. I když je k němu většina z nás už ne-
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� Natálie Brzoňová

občasník

Vyznáš se v zimních
sportech?

� Osmisměrka

1. Na zimu se většina z nás těší hlavně kvůli zimním radovánkám. Stavíme sněhuláky,
bobujeme, sáňkujeme. Jízda na speciálních
saních je i olympijskou disciplínou. Zde se ovšem jezdí:

A) na sjezdovce
B) ledových drahách
2. K provozování tohoto zimního sporu jsou

lyžování biatlon

hokej

běžky

potřeba nejen běžky, ale také malorážní puš-

skeleton

nagano

sáně

curling

ka. Sport, při kterém se běhá na lyžích a střílí na terč se nazývá:

A) severská kombinace
B) biatlon

� Sudoku

Lehké

3. Jízda na širokém prkně se nazývá snowboarding. V zimních střediscích se budují
speciální prostranství, kde je možné na prkně zkoušet různé triky (skoky, točky, apod.)
Jak se těmto místům říká?

A) lyžařské areály
B) snowparky
4. Ledová plocha je potřeba i k zimnímu
sportu, který se nazývá curling. Jedná se o
týmový sport, ve kterém se hráči snaží do-

Středně těžké

pravit po ledu své kameny co nejpřesněji do
vyznačeného prostoru. Ze které země tento
zimní sport pochází?

A) Skotsko
B) Irsko
5. Mezi české národní sporty určitě patří i
hokej. Český národní tým získal na zimních
olympijských hrách zlatou medaili. Kdy a
kde se to stalo?

A) Nagano – 1998
B) Salt Lake City – 2002

Těžké

6. Na lyžích se dá běhat, sjezdovat, ale i skákat. Skáče se z různě vysokých můstků. Jde
nejen o to doletět co nejdál, ale také skok
technicky zvládnout. Kde v České republice
můžeme skokanské můstky vidět?

A) v Harrachově
B) ve Špindlerově Mlýně

ŘEŠENÍ: 1B, 2B, 3B, 4A, 5A, 6A
občasník
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