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Rodinný pivovar Bernard
v Humpolci v prosinci pomocí letáků s anketou seznámil veřejnost s
upraveným záměrem rozšíření
svého areálu v centru města.
,,Pivu z Humpolce se stále více
daří. K tomu, abychom zachovali
jeho vysokou kvalitu i do budoucna,
potřebujeme rozšířit ležácké a kvasné kapacity. V současném areálu už
pro patřičná zařízení není prostor.
K využití se nabízí sousední přiléhající pozemek ve vlastnictví pivovaru.
Územní plán města zde však výstavbu potřebných ležáckých sklepů a
kvasných tanků neumožňuje. Naše
firma proto podala žádost o změnu
územního plánu. Ta je v pravomoci
městského zastupitelstva, které náš
požadavek neodsouhlasilo. Obdrželi
jsme doporučení například k rozsahu
změny územního plánu, ke koncepci
dopravy a charakteru výstavby. Doporučení radnice plně respektujeme
a hodláme podat upravenou žádost,“
uvedli Stanislav Bernard a Josef
Vávra v informačním letáku pro veřejnost. Přitom původní návrh změny územního plánu o rozloze 1700
m2 pivovar zredukoval na 700 metrů
čtverečních uvažované plochy pro
zastavění. ,,Jedná se o výstavbu
nové budovy s ležáckými tanky pro
zrání piva a šesti kvasných tanků.
Jde o čistou a tichou výrobu za-
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jišující kvalitu piva. Vybudování
kvasných a ležáckých kapacit v současném areálu je pro dopravu v centru města nyní vhodnější než
umístění za městem. To by totiž navíc vyžadovalo převážení piva z varny v centru města k uležení za město
a pak zpět do centra do stáčíren lahví
a sudů. Zabývali jsme se i podílem

pivovaru na dopravě v Humpolci.
Z dopravního průzkumu vyplývá, že
po ulici 5. května projede denně
zhruba pět tisíc vozidel. Z toho do
pivovaru směřuje v průměru třicet
nákladních vozidel denně, to je necelé jedno procento z celkové dopravní
zátěže,“ uvedli zástupci pivovaru.

Městský úřad v Pacově prochází od nového roku velkou organizační reformou, která snižuje počet zaměstnanců o čtyři místa. Jedná se o
největší změnu od doby zániku Okresních úřadů a vzniku obcí s rozšířenou působností, mezi které se zařadil také pacovský městský úřad.
Přitom město Pacov je nejvýznamnějším zaměstnavatelem v Pacově, který zřizuje a provozuje
celkem jedenáct organizací a firem.
Město zaměstnává více než tři stovky
lidí. S otevřením Domu sociálních
služeb Pacov se jedná o 340 zaměstnanců. Pacovský městský úřad sídlí
v severním křídle zámku a v objektu
zdejší radnice. ,,Hlavním motivem
pro provedení organizačních změn
jsou finance. Přenesený výkon státní
správy a samosprávy s sebou nesou
náklady na platy zaměstnanců úřadu,

provoz budov, náklady na školení, telekomunikační služby atd. Přenesený
výkon státní správy by měl být finančně plně pokryt státem, ale není.
Prvotním impulzem pro organizační
změny ve fungování městského úřadu bylo zpracování analýzy s daty
roku 2019. S ohledem na moje vzdělání a předchozím zkušenostem jsem
tuto analýzu nezadával nějaké agentuře, ale zpracoval ji sám a nechal připomínkovat zastupitele a vedoucí
odborů městského úřadu,“ vysvětlil
starosta města Pacova Lukáš Vlček.
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Humpolecké městské zastupitelstvo
po celkem dlouhé a místy vyhrocené
diskuzi na listopadovém zasedání
neschválilo návrh na změnu územního plánu města, která by umožnila
realizovat původní záměr pivovaru.
Zastupitelstvo mělo k dispozici také
petici asi čtyř desítek odpůrců rozšíření areálu pivovaru, někteří se zapo-

jili do diskuze přímo na jednání
zastupitelů. Odpůrci v petici argumentují zhoršením životního prostředí i dopravní situace při realizaci
záměru pivovaru. Zastupitelé doporučili, aby Rodinný pivovar Bernard
podal novou žádost a vzal v potaz
především Územní studii Horního a

Dále uvedl, že cílem analýzy bylo
zjistit, kolik prostředků nákladově
stojí město Pacov přenesený výkon
státní správy v porovnání s příjmy,
které jsou v souvislosti s výkonem
státní správy realizovány. ,,To, že je
Pacov obcí s rozšířenou působnosti
s sebou nese řadu pozitivních aspektů. Občané nemusí dojíždět za agendami do okolních větších měst. Dále
pracovní příležitosti pro obyvatele
s vyšším vzděláním, smysluplné
využití objektů v majetku města a
větší význam a prestiž Pacova. Výstupem analýzy je schodek příjmů a
výdajů ve výši zhruba 2,4 milionu korun,“ uvedl Lukáš Vlček. ,,Proto rada
města schválila nutné organizační
změny fungování Městského úřadu
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V Černovicích v novém roce pokračuje rekonstrukce Mariánského náměstí. ,,Letos nás čeká ještě náročnější
rok než loni. Během jara nepůjde na
náměstí prakticky vůbec zaparkovat.
Chci požádat, aby lidé co dojíždí do
práce parkovali dále od centra a nechali tak těch pár parkovacích míst
k dispozici zákazníkům obchodů. Obchodníci na náměstí to už tak nemají
jednoduché,“ apeluje na řidiče starosta
Černovic Jan Brožek. Ten plánuje, že
na začátku léta se situace zlepší a míst
pro parkování bude dostatek. K dispo-

zici bude 37 parkovacích míst a čtyři místa pro invalidy. ,,Až stavba
skončí úplně, změní se i režim autobusů. Na náměstí budou autobusy
stát jen pro nástup a výstup, ale na
dlouhé parkování se přesunou za
budovu úřadu. Čtyři parkovací místa vzniknou i před učňovskou školou a další ve Svatavské ulici, kde
zboříme dnes opuštěné obchody a
upravíme opěrnou ze,“ doplnil informace černovický starosta Jan
Brožek. V této souvislosti starosta
požádal občany o trpělivost. (zp)

Svìt kostièek
Kulturní zařízení města Počátky a
Petr Šimr zvou na výstavu s názvem
Svět kostiček, aneb stavebnice
CHEVA: Český fenomén. Jedná se o
první výstavu tohoto druhu v České
republice. Vernisáž se uskuteční 30.
ledna od 17 hodin v Galerii nad Knihovnou. Výstava potrvá do 28. března a lze ji shlédnout vždy v otevírací
době počátecké knihovny.
(zp)

Dolního náměstí a lokality Zichpil,
Koncepci dopravy města a doporučení městské komise pro architekturu a urbanismus. Na veřejné besedě
zástupci Rodiného pivovaru Bernard
vyvrátili obavy z rozšiřování pivovaru až do lokality Zichpil a ke hřbitovu. Dále uvedli, že by šlo o
poslední rozšíření areálu v centru.
Na posledním loňském zasedání
Městského zastupitelstva v Humpolci 18. prosince se zmíněná změna
územního plánu neprojednávala. Na
dotaz zastupitelů starosta města Karel Kratochvíl odpověděl, že radnice
zatím novou žádost neobdržela. Zástupce pivovaru Bernard uvedl, že
pivovar není limitován lhůtou pro
podání žádosti a zatím nejsou rozhodnuti. Na sociálních sítích se
ozvali příznivci pivovaru Bernard,
objevila se řada různých příspěvků.
,,Když v privatizaci pan Bernard
kupoval ty ruiny, kterým se říkalo pivovar, asi netušil, jaké bude mít te
starosti. Fandím mu,“ uvedl například Václav N. ,,To je pořád dokola,
centrum města, zelená louka… Přitom starých hal a továren, které jen
straší, je tady dost…,“ sdělila Lucie
J. ,,Humpolec je znám pouze díky
Hliníkovi, který se tam onehdá odstěhoval, a pivovaru Bernard. Tak by si
alespoň toho zdejšího pivovaru měli
místní vážit,“ míní Kateřina V. (mr)

Reisér Kumák hraje krále Miroslava
Oblíbený Divadelní soubor Rynárec se 31. ledna prvně představí s volně zpracovanou pohádkou od Boženy
Němcové Pyšná princezna, kterou
herci zahrají do 28. března celkem osm n áck rát. V režii Miro slav a
Kumžáka, který si také zahraje krále
Miroslava, bude účinkovat patnáct

herců. V roli princezny Růženky
bude vystupovat Lenka Šimánková, dále královna matka Kateřina
Čakovská, královský syn Adolf Janáček, komoří Jiří Šlechta, šašek
Jan Brož a další. Předprodej vstupenek byl zahájen 16. ledna na
zdejším Obecním úřadu. Foto (ds)

Zprávy z regionu
NejvÌce nehod se zvÌ¯aty
Nový speciálně upravený Renaul
Master přibyl v minulých dnech k sanitkám v pelhřimovské nemocnici.
Moderně vybavený sanitní vůz za
témě milion 200 tisíc korun zakoupila
nemocnice díky milionové dotaci od
města Pelhřimov. Jedná se již o osmé
vozidlo zakoupené s finanční podporou města. Sanitní vůz je speciálně
upravený pro potřeby zdravotnické
přepravy. V osmimístném voze je
možné transportovat najednou čtyři
sedící pacienty a jednu osobu ležící.
Sanitní vůz bude sloužit pro přepravu
pacientů, kteří mají nárok na využítí
sanity nebo pro pacienty se speciálními požadavky. Nemocnice Pelhřimov je jednou ze dvou těchto zařízení
v Kraji Vysočina, která provozují a
zajišují vlastní dopravu pro pacienty.

P a c ov. J e dná se o zm ěn u
organizační struktury a snížení počtu zaměstnanců úřadu o čtyři pracovní místa. Odejdou dva úředníci
do důchodu. Související organizační změnou je ukončení samostatné
právní subjektivity Městského kulturního střediska a přechodu aktivit
zaměstnanců této organizace přímo
pod Městský úřad Pacov. V únoru
bude uvedeno do provozu nové Komunitní centrum Pacov, a oblast
kultury tak dostane nový impulz,“
informoval dále pacovský starosta.
Doplnil, že se přesune pacovské
pracoviště Úřadu práce Pelhřimov
do objektu zdejší radnice. Město
pro jeho zachování poskytne zdarma prostory a zaplatí energie. (pz)

Policisté apelují na veřejnost, aby
nečinila smyšlená volání a nedocházelo tak ke zneužívání tísňových linek. K
tomu došlo v sobotu 28. prosince kolem druhé hodiny ráno. ,,Policisté integrovaného operačního střediska
přijali na tísňovou linku oznámení o
fyzickém napadení v jednom z podniků v Pelhřimově. Muž uvedl, že byl fyzicky napaden nožem a zraněn.
Operační důstojník na místo ihned vyslal policejní hlídky a přivolána byla
také zdravotnická záchranná služba.
Policisté 42letého muže na místě nalezli. Žádná viditelná zranění na sobě
neměl a ostatní osoby v podniku uvedly, že zde k žádnému incidentu nedošlo.
Následně se opilý muž přiznal, že si
vše vymyslel. Dechová zkouška naměřila 2,91 promile alkoholu v dechu,“
uvádí se v policejní zprávě. Opilec tak
skončil na protialkoholní záchytné stanici k vystřízlivění a bude se zodpovídat ze zneužití tísňové linky.
(pol)

V polovině ledna došlo k úpravě
jízdních řádů autobusové regionální
dopravy. Změna se týkala pouze tří
stávajících linek obsluhujících vždy
Humpolec a byla reakcí na odůvodněné podněty cestujících v této lokalitě.
Jde například o řádově minutové posuny, které zajistily pohodlný přestup
cestujících na navazující spoje. Na lince Humpolec-Havlíčkův Brod byla na
ranním spoji doplněna zastávka ve
Věži z důvodu přeplněnosti jiného
spoje. Úprava se týká přímého spoje
z Humpolce do Havlíčkova Brodu,
který odjíždí z Humpolce v 7.24 hodin. Tento spoj nově zastavuje i ve
Věži, stejně jako spoj, který vyjíždí na
trasu v 7.16 hodin. Na lince Světlá nad
Sázavou-Humpolec byl upraven jízdní řád z důvodu zajištění možnosti přípoje na spoje na Jihlavu. Úprava se
týká jednoho spoje, a to ranního autobusu ze Světlé nad Sázavou, který ponovu odjíždí o deset minut dříve

v 6.15 hodin. Do Humpolce nyní přijíždí v 6.57 hodin, takže je pohodlný
přestup na spoj do Jihlavy v 7.03 hodin. Na lince Kejžlice-Humpolec byl
upraven jízdní řád z důvodu ranního
přípoje na spoje na Jihlavu a odpoledního ze směru od Jihlavy a Pelhřimova. U ranního spoje došlo
k pětiminutovému posunutí odjezdu autobusu tak, aby se stihl přípoj na Jihlavu
v 7.03 hodin. Odpoledne jeden spoj do
Kejžlice ponovu odjíždí o třináct minut později, aby tento autobus stihli
cestující přijíždějící od Jihlavy a od
Pelhřimova. ,,Tyto dá se říci kosmetické úpravy nijak nenarušily už fungující spoje autobusů ani nezasáhly do
celkového systému organizace veřejné dopravy. Další dílčí úpravy jízdních
řádů mohou být, stejně jako v minulých
letech, zpracovány v řádných termínech změn jízdních řádů. První
z možností je 1. března 2020,“ uvedl
aktuální informace krajský úřad. (th)

K nejvyššímu meziroènímu nárùstu
støetù s lesní zvìøí došlo v loòském
roce v rámci Kraje Vysoèina na silnicích našeho okresu. Policisté u nás
loni zaznamenali 372 tìchto nehod.
V porovnání s pøedešlým rokem to
bylo o 108 pøípadù více. Napøíklad
v roce 2016 to bylo v našem regionu
180 støetù se zvíøaty, co je zhruba
polovina proti loòskému roku.

HasiËi dov·ûejÌ vodu do vodojem˘
Také obce v okolí Èernovic se potýkají s velkým suchem. Situace je tak
kritická, e kvùli nedostatku vody
musejí hasièi do obecních vodojemù
dováet vodu z mìsta i v zimì. Problémy s vodou na Èernovicku pøiblíila
v minulých také Èeská televize.

Stezka kolem ¯ÌËky Kamenice
V Kamenici nad Lipou mohou zájemci vyrazit po stezce, která propojuje veškeré aktivity spojené s volným èasem tráveným v tomto mìstì
a okolí. Projekt zahrnuje tok øíèky
Kamenice jako symbolické tepny
mìsta. Pøi procházce po bøezích jsou
k vidìní historické a kulturní památky. Po celé délce procházkové trasy
se nacházejí odkazy na místa s dalšími zajímavostmi.Trasa procházky po
stezce je rozdìlena na ètyøi úseky.

NejstaröÌ traktor v knize rekord˘
Na pelhøimovském Masarykovì námìstí se pøedstavil více ne 65 let starý traktor Z 25A bez kabiny, který
má za sebou unikátní cestu za
kadého poèasí dlouhou 3085 kilometrù a vyjel i v rakouských Alpách
na nejvýše poloenou horskou silnici. Nejzcestovalejší traktorista Èeské
republiky Martin Havelka ze Škrdlovic byl v Pelhøimovì minulý týden
zapsán do Èeské knihy rekordù.

V Ryn·rci zruöili zpravodaj
Zastupitelstvo obce Rynárec koncem
minulého roku odsouhlasilo ukonèení vydávání Rynáreckého zpravodaje. Dùvodem k tomuto kroku je
pøedevším neochota obèanù a místních spolkù podílet se na jeho vydávání. Rynárecký zpravodaj vycházel
ètvrtletnì. V Rynárci slouí k informování obèanù také webové stránky
obce, úøední deska a mobilní rozhlas.

OchotnÌci p¯ipravujÌ muzik·l
Pelhøimovský Spolek divadelních
ochotníkù Rieger pøipravuje pro letošní sezónu muzikál Nìkdo to rád
horké. Premiéra muzikálu na motivy
stejnojmenného filmu se uskuteèní 9.
bøezna v pelhøimovském divadle.

»Ìst bude zaËÌnajÌcÌ spisovatelka
V Mìstské knihovnì v Humpolci se v
24. ledna od 17.30 hodin uskuteèní
autorské ètení v rámci Ètenáøského
klubu knihovny. Zaèínající spisovatelka Kristýna Bláhová tady pøedstaví
svoji druhou knihu s názvem Temná
tváø minulosti.Svùj nový pøíbìh autorka ji pokøtila v prosinci v Mìstské
knihovnì v Humpolci. První knihu
napsala Kristýna Bláhová ji ve tøinácti letech jako ákynì Základní
školy Hálkova v Humpolci. Nyní se
jako støedoškolaèka zapojuje do
mnoha literárních soutìí.Email: kristyna.blahova5a@seznam.cz.

