Pozn. red.: Článek je zveřejněn v plném znění,
nebyl nijak redakčně krácen či upravován.

Vážení,
obracím se na Vás s prosbou o zveřejnění následující úvahy o současném stavu a rozvoji
našeho města.
Inspiroval mne leták, s názvem „Změna k lepšímu“, s jehož obsahem se nemohu jako občan
tohoto města ztotožnit. Jako Hlinečák, kterému bude za pár měsíců 85 let, si dobře pamatuji
jak se město v průběhu času od předválečné republiky přes nacistickou a komunistickou
totalitu do dnešních dnů proměňovalo. Dovolím si shrnout, co se vše změnilo za posledních
25 let od pádu komunistického režimu.
Po prvních svobodných volbách v roce 1990 zvolené zastupitelstvo jmenovalo za starostu
pana Jaroslava Štorka a jeho zástupce pana J. Hladkého, kteří byli ve funkci dvě volební
období. V tomto období došlo k podstatným změnám, které byly zásadní pro další rozvoj
našeho města. Pan Štorek, původním povoláním vodohospodář, si uvědomoval, že pro další
rozvoj města je důležitá kanalizace a příslušná čistící stanice. Při této příležitosti je na místě
vzpomenout pana PaedDr. Jos. Hejska, který jako poslanec České národní rady se velmi
angažoval při zajišťování finančních prostředků na výstavbu uvedené čistírny odpadních vod.
Rozkopané ulice a chodníky se staly předmětem nespokojenosti našich spoluobčanů.
Obdobná situace vznikla při budování celoplošné plynofikace. Musím připomenout jaké
ovzduší panovalo ve městě při inverzi. Stačilo, když pořádně zatopil pivovar a bylo
nedýchatelno. Dnes, po dvaceti letech, kdo si vzpomene na to velkorysé dílo, které není vidět.
Následně se rekonstruovaly ulice Hálkova, Komenského, Nerudova a další. Provedla se
rozsáhlá přestavba hasičské zbrojnice, postavila se nová tělocvična a šatny pro gymnázium,
vybudoval se složitý podchod pod státní silnicí v ul. Poličská. Důležitý především pro
bezpečný přechod školáků do základních škol ze sídliště. Před tím na přechodu přes
frekventovanou ulici došlo k několika smrtelným úrazům.
Zajišťovala se rekonstrukce městské části zvané betlém, která se měla změnit na historický
skanzen podle představ tehdejších propagátorů pana Komínka a paní PhDr. Ilony Vojancové,
která zaštíťovala realizaci z historického hlediska. Největší investiční akcí však byla výstavba
krytého plaveckého bazénu, ale i v tomto případě se opět vyskytla celá řada nespokojených
občanů, kteří by raději chtěli opravovat chodníky, stavět byty apod. Ale i na ty byty došlo.
Stavěly se nástavby na stávající činžáky a začala výstavba dvou nových činžovních domů na
Ratajích. Nezapomínalo se ani na sociální byty. Byla provedena celková rekonstrukce a
nástavba bytů v areálu (U Jandů), ve kterém bydleli senioři. Postavil se vedle radnice
multifunkční dům, ve kterém sídlí úřady sociálního zabezpečení a práce.
Nezapomínalo se ani na přilehlou městskou část Blatno. Postavila se lávka pro pěší podél
stávajícího mostu s pokračujícím chodníkem do středu místní části. Byly vytvořeny první
územní plány. Vytvářel se finanční fond na výstavbu zimního stadionu. Dokončila se
přestavba základní školy Ležáků a výstavba přilehlé tělocvičny. Firma „Plus“ postavila
obchodní středisko.
V dalším volebním období se stal starostou pan RNDr. R. Dvořáček a jeho zástupcem se stal
pan Ing. Robert Vokáč. V počátku tohoto volebního období se rekonstruovala Husova ulice a
posléze začala rekonstrukce náměstí. Započala výstavba zimního stadionu. Po dvou letech se
pan Dr. Dvořáček vrátil na místo ředitele gymnázia a starostou se stal pan Ing. R. Vokáč a
jeho zástupcem pan Ing. V. Sajfr. V této éře byla dokončena výstavba zimního stadionu a
bytových domů na Ratajích včetně rekonstrukce náměstí s kašnou. Zajistila se výstavba
několika startovacích bytů pro mladé rodiny v budově bývalého soudu. V následujícím

volebním období pokračoval ve funkci starosty pan Ing. Vokáč a jeho zástupkyní se stala paní
PhDr. Magda Křivanová.
V tomto období byl postaven dům s pečovatelskou službou. Vybudovalo se pro základní
školy Smetanova a Ležáků krásné hřiště s umělým povrchem a atletickou dráhou, které je
využíváno i místním hasičským sborem. V té době se pan Ing. R. Vokáč navíc stal poslancem
sněmovny ČR a podařilo se mu získat značnou finanční dotaci na výstavbu lyžařského areálu,
který nám jistě závidí téměř celý kraj a navíc přivedl do Hlinska během zimní sezony tisíce
návštěvníků. Zajistila se generální rekonstrukce zdevastované budovy bývalého soudu pro
potřeby rozšířené působnosti Městského úřadu.
Opět, jak je u nás zvykem, objevily se kritiky na nevhodně vynaložené finanční prostředky.
Pokračovala modernizace kanalizační sítě, komunikací a chodníků v Blatně. Byla zahájena
výstavba obchodního domu Penny Market. Rekonstrukce bývalé zemědělské školy rozšířila
možnosti hlineckého základního školství.
Současné dvě volební období je starostkou paní PhDr. Magda Křivanová a jejím zástupcem
pan Ing. P. Šotola, který však byl před dvěma roky zvolen do krajského zastupitelstva a
nahradili jej pan Mgr. Dušan Boháč a pan Mgr. Josef Remeš. Nadále lze zaznamenat
významné investiční akce jako jsou výstavba velkého domova důchodců s odpočinkovou
zahradou. Realizovala se modernizace komunikací Šafaříkova, Smetanova, včetně vodovodní,
plynové a kanalizační sítě. Další výstavba obchodního centra Lidl přinesla navíc likvidaci
chemického zamoření pro celou oblast až k Drachtince. Výstavba Multifunkčního centra je
nejnáročnější investicí za posledních 25 let a bez získání dotace z evropských fondů by si
Hlinsko nemohlo splnit letité přání všech po kultuře toužících občanů, kteří kritizovali, že
město více upřednostňuje sportovce. Přesto je opět slyšet sýčky, kteří tvrdí, že zvolené místo
je nevhodné, nikdo tam nebude chodit atp. Realita je však jiná, každá divadelní představení
jsou předem vyprodaná. Společenské události jako jsou plesy, výstavy apod. jsou na vysoké
úrovni, které umožňuje velký prostor předsálí, sociální zázemí a možnost občerstvení. Ani
sportovci nepřišli zkrátka. Revitalizoval se areál šaten, umýváren a kluboven fotbalistů FK
Hlinsko. Vybudovaná cyklostezka na Čertovinu vyřešila bezpečnost chodců a cyklistů, že
nemusí již používat frekventovanou silnici.
Jak jsem se dočetl v minulém čísle Hlineckých novin tak ještě letos proběhne generální
rekonstrukce Rokycanovy ulice včetně kanalizace, vodovodu, plynovodu a chodníků. Nové
chodníky bude mít i Komenského ulice.
Vedení města úspěšně vyřešilo spor s VAKem Chrudim o způsobu zajišťování pitné vody ze
zdroje Hamerské přehrady. VAK investoval několik milionů Kč do úpravny vody v Hamrech.
Město nevzdalo boj o řešení učňovského školství, které v Hlinsku skončilo na základě
rozhodnutí Krajského úřadu pro nedostatek učňů. Postupně se mi vybavují další akce, jako
například zateplování škol, rekonstrukce lávky přes Chrudimku, oprava regulace Chrudimky
včetně zábradlí, obnova zděného plotu na hřbitově, renovace bytového domu vedle gymnázia
a málem bych zapomněl na generální revitalizaci skanzenu Betlém.
Záměrně jsem se snažil popsat události ve městě za posledních 25 let, neboť nedovedu
pochopit jak pánové ze „Změny k lepšímu“ mohou napsat, že radní včetně starostky nejsou
s městem spjati. Přestože většina radních jsou místními patrioty. Marně se snažím pochopit
pro koho jiného, než pro své spoluobčany se radní tak snažili. Navíc mne zaráží, že uvedení
pánové, jako bývalí zaměstnanci městského úřadu, mají pochybnosti o kvalifikovanosti svých
bývalých spolupracovníků. Vždyť vedoucí odboru, která má na starosti parky a zeleň je ing.
Zahradní architekt, a že by neuměla správně vyhodnotit oprávněnost zásahu? Nevím jakou
mají kvalifikaci uvedení kritici, ale zdá se mi, že jde o laickou kritiku vedenou pouze snahou
politicky se zviditelnit. Doufám, že rozumně uvažující občan vezme v úvahu, že město se ve
skutečnosti intenzivně zabývá novými parky. Viz. zdařilá revitalizace parku před Karou, na
Tylově náměstí, před Orlovnou, plánovaná revitalizace parku Technolenu, park před

plaveckým bazénem, zahrada u Domova důchodců a v současné době se realizuje nový park
na Drachtince včetně dětských hřišť. Provádí se obnova stromových alejí podél ulic
Adámkova, Rváčovská, Hřbitovní, Wilsonova atd.
Pominu nesmyslné úvahy, že město se má postarat o zřizování nových pracovních příležitostí,
třeba vytvářením průmyslových zón. Jak to dopadá vidíme na příkladu Chrudimi, kde byla
vytvořena zóna za desítky milionů Kč a do dnešního dne žádný zájemce. A průmyslová zóna
u Hulína, která stála téměř 2 miliardy Kč a zeje již léta prázdnotou. Navíc město Hlinsko
nevlastní žádné vhodné pozemky. Co Hlinsku skutečně chybí jsou podnikaví lidé s vizí, kteří
by dovedli využít prázdných průmyslových budov k perspektivní výrobě.
Co říci na závěr. Snad to, že voliči města Hlinska, si zvolili své zastupitele dobře. Na tom nic
nezmění populistická výzva na změnu, která je podle mého názoru, změnou zřejmě
k horšímu.
Děkuji a jsem s pozdravem
Josef Horák, Poličská 184, Hlinsko

