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SMÍM PROSIT?

PLESOVÁ SEZONA V HLINSKU v Multifunkčním centru již začala. První, kdo mají již své plesy za sebou, jsou jako již tradičně každý rok absolventi kurzů tance a společenské výchovy. Jejich věnečky se
uskutečnily 13. a 20. prosince. Další plesy budou následovat – 11. ledna ples Ridendo, 17. ledna Studentský ples, 25. ledna Myslivecký ples, 15. února ples FC Hlinsko, 22. února Rybářský ples, 28. února
Studentský ples 2, 7. března Benefiční ples, 14. března 6. hlinecký dětský bál, 21. března Futsalový
ples a 27. března CDS Motýl Hlinsko. Foto: Radek Pavlík

Seznamte se s rozpočtem města
Hlinska na rok 2020
Více informací na str. 4 a 5

PŘÍŠTÍ ČÍSLO VYJDE:

5. února 2020

Slovo starosty
Milí spoluobčané, drazí
sousedé,
před docela
krátkým
časem jsme
začali psát
příběh roku
2020. Ve stejném
okamžiku se naopak rok 2019
stal součástí historie. Těší mne,
že do nového roku vstoupilo
Hlinsko opět s řádně schváleným rozpočtem. Můžeme tak
pokračovat v investicích i v
podpoře spolků, organizací a
sportovních oddílů – zkrátka lidí, kteří dokáží zvednout zadek
a dělají něco pro druhé zpravidla ve svém volném čase.
Rok 2019 byl pro Hlinsko
úspěšným rokem. Dařilo se nám
realizovat smysluplné a potřebné stavby i rekonstrukce
městského majetku. Máme nový dopravní terminál, zahájili
jsme stavbu koupaliště. Navíc
mne těší, že Hlinsko žilo a žije
pestrým sportovním a kulturním životem. Poděkování proto
patří všem organizátorům
těchto akcí. Z čeho ale jako starosta radost mít nemohu a nemám, je sílící tlak na to, aby se
vše rozhodovalo centrálně
v pražských kancelářích. Mnozí
politici v Praze si, bohužel,
myslí, že jen oni mají patent na
rozum. Ale tak to prostě není.
V našem regionu si o svých záležitostech umíme rozhodovat
sami a nemusí nám to nikdo
nařizovat zhora. O tom jsem
pevně přesvědčen. O to více si
vážím spolupráce se starostkami a starosty obcí a měst v našem regionu. Je to totiž ta
správná protiváha nesmyslným
snahám o pragocentrismus za
každou cenu.
Do roku 2020 přeji Vám všem,
milí přátelé, co nejvíce příležitostí k úsměvu. Přeji Vám, ať
Vás neopouští zdraví. Mějte
úspěšný rok 2020! A děkuji za
podporu. Miroslav Krčil
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Snížené DPH pouze vyrovná růst ostatních
nákladů, které stát vyvolává svými rozhodnutími
V prvních čtyřech měsících
roku 2020 zaplatí odběratelé na
Chrudimsku za vodné 45,11 Kč a
za stočné 38,84 Kč za m³ . Od 1.
května 2020 pak ceny za 1 m³
klesnou na 43,15 Kč u vodného a
na 37,15 Kč u stočného. U nejběžnějších vodoměrů do 2,5
m/hod. od května 2020 dojde
ke snížení pevné složky vodného a stočného z 841,80 na
805,20 Kč v případě vodného a
u stočného to bude pokles
z 883,20 na 844,80 Kč.
K této dohodě dospěli, po
zhruba dvouměsíčním vyjednávání, zástupci vlastníka vodárenské infrastruktury, společnost Vodovody a kanalizace
Chrudim, a. s. (VAK) a provozovatele, Vodárenská společnost
Chrudim, a.s. (VS).

JE TO MEDIÁLNÍ HRA
Snížení DPH o 5%, k němuž dojde až od 1. května 2020, tedy
pouze pokryje zvýšené náklady
na vodné a stočné, které svými
rozhodnutími způsobil vesměs
stát a které dopadnou na občany v prvních čtyřech měsících
příštího roku. Prohlášení, že
snížením DPH klesne cena za
vodné a stočné pro občany, je
tak pouze mediální hra ministerstva financí. Skutečnost je
jiná. Stát svými dalšími kroky
totiž zásadně zdražuje vstupy.

„Z pohledu provozovatele
vyjednávání o výši vodného a
stočného pro rok 2020 mezi
společnostmi VAK a VS Chrudim komplikovala tentokrát
navíc avizovaná změna DPH od
1. května 2020. Jako již tradičně
čelíme nárůstu cen vstupních
surovin. Stát zvyšuje poplatky
za odběr povrchové vody. Nově
má být povinností provozovatelů také uhradit poplatky v řádech milionů korun za vypuštění odpadních vod přes odlehčovací komory na některých
ČOV při přívalových deštích.
Oznámeno je zvýšení ceny
elektrické energie a dochází ke
zvýšení ceny chemikálií. Samozřejmě jsme se museli vypořá-

Den dětské knihy
V sobotu 26.10. se konala na
dětském oddělení Městské
knihovny akce pro širokou veřejnost s názvem Den dětské
knihy, které se zúčastnilo 71
návštěvníků. Příležitost, stát se
novým čtenářem a získat registraci zdarma, využilo 28 dětí.
Knihovna „praskala ve švech“,
zvláště když se přiblížila 10 hodina a všichni už se těšili na
představení loutkového divadélka Margit Vinklárkové – Pohádky víly Srdíčkové. Legrační
pohádka „Drak, co na kytaru
hrál“ plná písniček, pobavila
nejen děti. Někteří odcházeli
domů s vypůjčenou knížkou a
novou průkazkou do knihovny
a téměř všichni s úsměvem na
tváři.

Akce se opět vydařila a jsme
rádi za to, že se vrací zájem o
čtení knížek.
Více o akcích v knihovně najdete na webových stránkách
www.knihovna.hlinsko.cz
S. Procházková, Městská
knihovna – dětské oddělení

dat i s požadavkem na zvýšení
nájemného o 4 miliony korun,“
vysvětluje předseda představenstva VS Chrudim Roman
Pešek.
Stát si od 1. ledna 2020 z každého prodaného 1 m³ vody na
Chrudimsku vezme jen na
přímých poplatcích za podzemní a povrchovou vodu, odvodech za zaměstnance a DPH
více než 12 Kč. Další prostředky
navíc odčerpá nepřímo prostřednictvím zvýšených cen
energií, chemikálií a podobně. U
stočného si stát takto bere napřímo 7,40 Kč z 1 m³.

EFEKTIVNĚ HOSPODAŘÍME
„Jsme zástupci majitelů vodá-

renské infrastruktury, tedy
zejména měst a obcí. S prostředky z nájemného hospodaříme
maximálně efektivně tak, jak
jsme zvyklí z našich samospráv.
A rozhodně nejsme ti, kdo lidem zdražují vodu. Provozovatele nutíme hledat úspory především na jeho straně. Podle
našeho názoru je to jednoznačně stát, kdo stojí za zdražením
vodného a stočného. Vnějších
vlivů je ale mnoho, mezi nimi
například i rostoucí ceny stavebních prací. Proto jsme s péčí
řádného hospodáře na situaci
reagovali požadavkem na zvýšení nájemného na 104 miliony
korun,“ říká předseda představenstva VaK Chrudim Miroslav
Krčil.
Do obnovy vodovodních a
kanalizačních sítí směřuje drtivá většina prostředků, které
VaK Chrudim obdrží jako nájem
od provozovatele. „Investovat a
obnovovat infrastrukturu musíme, abychom zachovali její
stabilitu. Jednání nebyla jednoduchá, ale výsledek je velmi
dobrý kompromis. Dokázali
jsme totiž dopad všech možných negativních vlivů na občany jako konečné odběratele
minimalizovat,“ poznamenává
místopředseda představenstva
VaK Ivan Jeník.
Zdroj: Tisková zpráva VaK, a.s.

Místní poplatky se
v roce 2020 nemění
Ačkoli zastupitelstvo města
na svém zasedání dne 9. prosince vydalo nové obecně závazné vyhlášky o poplatku za
komunální odpad (č. 4/2019) a
o poplatku ze psů (č. 5/2019),
zachovává se stávající výše
těchto dvou místních poplatků i
jejich splatnost. Poplatek za
komunální odpad v roce 2020
tedy zůstává ve výši 560 Kč za
poplatníka a rok (příp. za rekreační objekt, byt či dům, v němž
není přihlášena žádná osoba) a
je splatný do 30. 4. Výše poplatku ze psů se tak jako dosud odvíjí od osoby poplatníka nebo
typu objektu, v němž držitel psa
bydlí, a je splatný do 31. 3.

Z důvodu novelizace zákona
č. 565/1990 Sb. o místních poplatcích však k některým úpravám v textu obou vyhlášek
přece jen došlo. Změny se týkají
např. okruhu osob osvobozených od poplatku nebo odpovědnosti za placení poplatku.
Podrobněji budeme o těchto
změnách informovat v následujících číslech Hlineckých
novin.
Nicméně text obou vyhlášek
je již dnes k dispozici na webových stránkách města
(http://www.hlinsko.cz/
mestsky-urad/pravni-predpisy).
Marta Nováková,
tajemnice MÚ
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Schválený rozpočet umožní pokračování
investic do komunikací, škol i zlepšování služeb
Rozpočet města na rok 2020
schválilo zastupitelstvo na
svém posledním zasedání
v loňském roce, tedy v pondělí
9. prosince.
Finanční plán počítá s příjmy zhruba 235 milionů, financováním ve výši 34 milionů a
výdaji zhruba 269 milionů
korun.
V rozpočtu na rok 2020 máme naplánováno zhruba patnáct větších investičních akcí a
oprav městského majetku. Jejich realizací se především snažíme zlepšovat občanskou infrastrukturu a snižovat náklady
na provoz majetku. Naším cílem
také zůstává efektivní rozvoj
všech částí Hlinska.

INVESTICE
V letošním roce chceme mimo
jiné dokončit stavbu nového
koupaliště, rekonstruovat bývalou administrativní budovu
ETY pro potřeby vzdělávání a
přestavět budovu hasičské
zbrojnice v Blatně. S podporou
již přiznaných dotací plánujeme
zmodernizovat vzduchotechniku ve Školní jídelně Ležáků,
udělat novou fasádu a zateplení
pláště budovy Na Zámečku a
vybudovat novou obslužnou
komunikaci do areálu průmyslové zóny v Poličské ulici.
V oblasti dopravy se chystáme rekonstruovat například
ulici Rubešovu, Drahý Růžek,
další z místních komunikací

v Chlumu i druhou etapu (včetně plynofikace) ulice Za Drahou.
V případě škol to budou nové
chlapecké toalety v ZŠ Ležáků,
kompletní odvlhčení objektu
ZUŠ i drobnější opravy na dalších školských budovách.

PROJEKTY
Oproti minulým letům jsme
v rozpočtu vyčlenili tentokrát
vyšší částku na přípravu projektových dokumentací na akce, které připravujeme na roky
2021 až 2023.
Konkrétně do projektů budeme investovat minimálně 2,2
milionu korun. Jde totiž o nezbytný předpoklad pro to,
abychom mohli i v následují-

cích letech efektivně investovat.

PŘÍJMY
Pokud jde o příjmy rozpočtu,
zvolili jsme stejný přístup jako
v předešlých letech. Tedy, držíme se na spodní hranici odhadů
zejména daňových výnosů. Ty
jsou totiž hlavním zdrojem financí. Celkově pak k rozpočtu
přistupujeme s velkou odpovědností.
Poděkování patří všem zastupitelům, kteří rozpočet podpořili i všem pracovníkům radnice, kteří finanční plán města
více než tři měsíce připravovali.
Miroslav Krčil, starosta

Tváře z depozitáře budou k vidění do 2. února

Po vánočním shonu nastává v měsíci lednu ideální chvíle
k návštěvě hlinecké galerie, kde
je aktuálně připraven zajímavý
výstavní projekt. Výstava TVÁŘE Z DEPOZITÁŘE nabízí výběr
z bohaté sbírky výtvarného
umění hlineckého Městského
muzea a galerie se zaměřením
především na portrétní, ale také figurální tvorbu. K vidění
jsou díla tvořená technikou malby, kresby i grafiky od
významných českých i méně
známých regionálních autorů,
ve velkorysém časovém rozmezí od 17. století po úplnou současnost. Titulním motivem výstavy je vzácná kresba BEATRIX

DOLOROSA od jednoho z nejvýznamnějších českých malířů
– Alfonse Muchy, pocházející z
pozůstalosti po hudebním
skladateli – hlineckém rodákovi
Bedřichu Voldánovi, ze které je
na výstavě vystaveno více rodinných portrétů. Z dalších autorů jsou zastoupeni Václav
Jansa, Anna Dvořáková, Oldřich
Kulhánek, Vladimír Komárek,
Tavík František Šimon, Gustav
Macoun a mnozí další.
Za zmínku jistě stojí nejstarší
trojice mědirytin Václava
Hollara z let 1645 až 1650, nebo
pozoruhodný soubor kresebných prací Antonína Malinského z druhé poloviny 19. století.

Století dvacáté je pak v expozici
prezentováno například studijními akty Karla Beneše z počátku století, nedatovanými skicami sochaře Karla Lidického,
nebo početnějším malířským
zastoupením Jaroslava Šmídry v
obrazech z let 1932 až 1952. Některé z vystavených historických obrazů byly pro tuto výstavu nově vyčištěny a zrestaurovány, další na svůj návrat k
původnímu lesku teprve čekají.
Tváře z depozitáře jsou dalším z
řady výstavních počinů hlinecké galerie představujících pestrost svých sbírek, navazujícím
na úspěšnou výstavu ZIMA –
zimní inspirace malbou i akva-

relem uspořádanou v roce 2017.
Výstava je zároveň dočasným
protipólem ryze krajinářsky zaměřené stálé expozici Prošli
zdejší krajinou, která se opět po
skončení rozsáhlé výstavy
Gustava Macouna vrátila na své
místo v přízemí galerie. Tváře z
depozitáře jsou k vidění ještě do
2. února tohoto roku. Otevřeno
je denně, kromě pondělí. V úterý až pátek od 9 do 12 a od 13 do
16 hodin. O víkendu v 10 – 12 a
13 – 16 h. Výstavní program
Městského muzea a galerie
Hlinsko na rok 2020 bude brzy
zveřejněn a už teď můžeme slíbit, že se bude na co těšit.
www.mmghlinsko.cz

4| Hlinecké noviny

leden| 2020

Schválený rozpočet města na rok 2020 (údaje v tis. Kč)
Příjmy celkem
Odbor sociálních věcí, školství a zdravotnictví
Příjmy od obcí komunitní plánování
Příspěvky od obcí na pohotovost stomatologů
Příjmy na lékařskou pohotovost
Odbor Kancelář tajemníka
Splátky půjček z FRB a ze SF
Místní a správní poplatky
Přijaté úroky z účtů města
Odbor životního prostředí
Odvody za odnětí půdy ze zeměděl. půdního fondu
Správní poplatky
Odbor investic a městského majetku
Městské lesy - prodej dřeva
Pronájmy včetně služeb: Výdejna obědů Máchova
Adámkova čp. 281
Blatno čp. 45
Adámkova čp.654
Poličská čp. 346
Smuteční obřadní síň
Polyfunkční dům na Poděbr. nám.
Sociální bydlení Olšinky
Teplárna
Správa městských bytů
Poliklinika Nádražní ul.
Rekreační zařízení města
Sportoviště města s.r.o.
Domy s pečovatelskou službou
Pohoda + Pohoda Cool
Pronájem nebytových prostor
Hřbitov, urnový háj
Veřejné WC
Ostatní pronájmy
ZŠ Ležáků - energie
Školní jídelna ZŠ Ležáků - energie
Poplatky za užívání veřejného prostranství
Příjmy za tříděný odpad
Věcná břemena
Prodej městských bytů
Prodej a pronájem pozemků
Prodej dřeva - městská zeleň
Příjmy z reklamy
Příjmy z parkování
Městská policie
Z toho příjem z parkovacích automatů
Odbor dopravy
Odbor finanční a ekonomický
Neinvestiční dotace na výkon státní správy
Daň z přijmů fyzických osob z kapitálových výnosů
Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti
Daň z příjmů OSVČ
Daň z příjmů právnických osob
Daň z příjmů města
DPH
Daň z hazardních her

233 973,95
1 481,65
70,00
101,40
1 310,25
11 783,00
585,00
11 175,00
23,00
120,00
20,00
100,00
27 842,70
1 452,00
240,00
464,00
101,80
190,30
13,20
735,00
403,40
200,00
786,00
8 200,00
3 333,00
25,00
5 083,00
2 453,00
179,50
136,00
270,00
50,00
78,50
178,00
120,00
100,00
750,00
50,00
758,00
1 200,00
120,00
106,00
67,00
1 170,00
600,00
14 795,00
175 641,60
21 906,60
3 045,00
37 000,00
750,00
30 000,00
3 500,00
69 000,00
5 000,00

Daň z nemovitostí
Místní poplatek ze psů
Ostatní poplatky a nedaňové příjmy
Prevence kriminality
Stavební úřad
Živnostenský úřad
Výdaje celkem
Odbor sociálních věcí, školství a zdravotnictví
Příspěvky na provoz: MŠ Rubešova
MŠ Budovatelů
ZŠ Resslova
ZŠ Ležáků včetně ZŠ Klíč
ZŠ Smetanova
Školní jídelna Ležáků
Základní umělecká škola
Dům dětí a mládeže
Domov seniorů Drachtinka
Granty do sociální oblasti
Oblastní charita Nové Hrady vyrovnávací platba
Příspěvky na pobyt v soc. zařízeních mimo Hlinsko
Odměna koordinátora komunitního plánování
Dotační program dětský lékař
Zubní pohotovost
Dotační program a zápůjčka pro stomatology
Pohotovost lékařů - LSPP
Senior taxi
Ostatní služby
Neškolské organizace zřízené městem + kronikář
Příspěvky na provoz: MKK Hlinečan
Městská knihovna
Městské muzeum a galerie
Sportoviště města s.r.o.
Kronikář města
Odbor Kancelář tajemníka
Fond rozvoje bydlení - poskytnuté půjčky
Občanské záležitosti
Granty pro zájmové organizace
Správa MÚ
Oddělení informatiky
Městský TV kanál
Sociální fond
Mikroregion Hlinecko (dotace + členský příspěvek)
Členský příspěvek MAS Hlinecko
Jednorázové příspěvky
Svoz komunálního odpadu
Svoz kontejnerů
Sběrný dvůr
Odbor životního prostředí
Odbor investic a městského majetku
Městské lesy
Zimní údržba komunikací a chodníků města
Jarní a letní úklid města
Technické služby - ostatní služby
Správa městských bytů
Správa městského majetku

5 200,00
200,00
40,00
20,00
900,00
220,00
268 804,85
23 161,10
1 050,00
1 000,00
1 700,00
2 910,00
1 720,00
1 500,00
160,00
350,00
6 000,00
650,00
700,00
100,00
150,00
200,00
138,00
2 800,00
1 788,10
150,00
95,00
22 248,00
8 000,00
2 700,00
2 500,00
9 000,00
48,00
79 433,60
2 000,00
525,00
1 100,00
54 559,60
3 535,00
500,00
1 963,00
1 248,00
78,00
4 300,00
8 160,00
165,00
1 300,00
180,00
120 895,25
1 429,80
2 000,00
140,00
250,00
5 755,00
1 345,00
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Schválený rozpočet města na rok 2020 (údaje v tis. Kč)
Koupaliště II. etapa realizace
Místní komunikace Chlum
Místní komunikace Rubešova
Místní komunikace Drahý růžek
Hasičská zbrojnice JSDH Blatno
Infrastruktura Za Drahou
Infrastruktura Drachtiny - přípravné práce
Administrativní budova Poličská
Obslužná komunikace průmyslová zóna Poličská
Zateplení objektu Adámkova č.p. 281
Zpevněná plocha Blatno
Bezbariérové WC - Pohoda, Pohoda COOL
Dětská hřiště - sídliště
Naučné oddychové trasy
Správa a údržba komunikací
Veřejné osvětlení
Dopravní značení
Úsek údržby a veřejná zeleň
Skládka Hamřík
Havárie
Veřejně prospěšné práce

20 000,00
1 400,00
5 000,00
3 000,00
15 000,00
2 500,00
100,00
20 000,00
3 000,00
3 000,00
400,00
400,00
300,00
150,00
2 000,00
3 120,00
200,00
7 375,70
50,00
500,00
836,00

Rozpočet 2020
34 830,90

233 973,95

Příjmy
Výdaje
268 804,85

Financování

Opravy a údržba: MŠ Rubešova
MŠ Budovatelů
ZŠ Resslova
ZŠ Ležáků
ZŠ Smetanova
Základní umělecká škola
Školní jídelna Ležáků
Sportoviště města s.r.o.
Multifunkční centrum
Budovy MÚ
Městský mobiliář
Smuteční obřadní síň
42 bytových jednotek Rataje
28 bytových jednotek Rataje
Běžkotrasy a cyklotrasy (traily)
Parkovací hala
Projektové dokumentace
Kouty - občanská komise
Chlum - občanská komise
Čertovina - občanská komise
Srní - občanská komise
Blatno - občanská komise

200,00
150,00
200,00
2 000,00
300,00
1 200,00
2 000,00
1 216,00
800,00
450,00
200,00
20,00
62,90
64,90
120,00
20,00
2 200,00
140,00
125,00
55,00
130,00
300,00

Dopravní přestupní terminál - provoz
Sociální bydlení Olšinky - provoz
Hřbitov, urnový háj - provoz
Veřejné WC - provoz
Hasičská zbrojnice Chlum - údržba
Hasičská zbrojnice Hlinsko - oprava sociálního zařízení
Městský úřad (Adámkova čp. 554) - provoz vč. oprav
Poličská čp. 346 - provoz vč. oprav
Administrativní budova Poličská ul. - energie
Školní jídelna Ležáků - energie
ZŠ Ležáků - energie
Blatno čp. 45 - provoz
Výdejna obědů Máchova čp. 860 - energie
Ubytovna Máchova - energie a vnitřní stavební úpravy
Adámkova čp. 654 - provoz a oprava střechy
Polyfunkční dům Poděbradovo náměstí - provoz
Adámkova čp. 281- provoz
Poliklinika Nádražní ul.- provoz
Osika, Trávná - provoz rekreačního zařízení
DPS Adámkova ul. - provoz
DPS Erbenova ul. - provoz
Teplárna - provoz
Centrum sociálních služeb Lidického čp. 1213 - provoz
Výsadba zeleně
Ostatní provozní náklady
Městská policie
Parkovací automaty - nákup a provoz
Provozní náklady na městskou policii
Kamerový systém, radary
Odbor dopravy
Provoz služebních automobilů
Příspěvek na dopravní obslužnost
Požární ochrana JSDH
Provozní náklady
Pořízení dodávkového automobilu
Odbor finanční a ekonomický
Úroky z úvěrů včetně poplatků peněžním ústavům
Platba DPH
Daň z příjmů města
Rezerva pro příspěvkové organizace
Finanční rezerva města v rámci schváleného rozpočtu
Krizové řízení
Krizová rezerva
Protipovodňové prostředky
Varovný systém
Prevence kriminality
Stavební úřad
Studie, posudky, územní plánování
Územní analytické podklady
Technická mapa
Financování celkem
Použití části zůstatku fondu rozvoje bydlení
Použití části zůstatků fin. prostředků z předchozích let
Splátky jistin z úvěrů
Přijaté spl. půjček od BD města Hlinska (42 a 28 BJ Rataje)

220,00
130,00
257,00
40,00
50,00
400,00
470,00
145,00
100,00
120,00
178,00
73,00
240,00
900,00
370,00
299,00
299,30
2 532,40
82,50
1 319,50
400,00
80,00
392,00
500,00
92,25
9 115,50
191,00
6 934,50
1 990,00
650,00
545,00
105,00
1 021,00
621,00
400,00
10 342,40
842,40
500,00
3 500,00
500,00
5 000,00
1 338,00
1 000,00
40,00
100,00
198,00
420,00
180,00
100,00
140,00
34 830,90
3 000,00
41 677,20
-10 831,80
985,50
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Dekubity ve 21. století: velmi citované téma
Domov seniorů Drachtinka
v rámci zdravotní péče o klienty
s dekubity (proleženinami) aktivně spolupracuje s MUDr. Hanou Polákovou, lékařkou, která
v České republice patří mezi
špičky v oblasti léčby a prevence dekubitů. Jde o lékařku s
dlouholetou praxí, zkušenostmi
a skvělými výsledky; lékařkou,
která je ochotna zdarma dojíždět do našeho domova,
abychom naše seniory ušetřili
cestování v sanitním voze spojené s vyčerpávajícím čekáním
v pardubické nemocnici.
Vzhledem k rozsáhlé problematice a mnoha dotazů, které
vyplývají z řad veřejnosti a rodinných příslušníků, jsme paní
doktorku poprosili, zda by tuto
problematiku krátce nepopsala.
Níže uvedený text nám byl zaslán a my se s ním s vámi, čtenáři, chceme podělit.
Dekubity, neboli proleženiny,
jsou dnes ve zdravotnictví a v
sociální sféře velmi citované a
citlivé téma. Dekubitem se rozumí poškození kožního krytu
nebo i dalších hlubších podkožních či svalových vrstev,
obvykle nad kostními výčnělky.
A pokud se jedná o dekubity
nejtěžšího stupně, ty mohou
zasahovat až ke kostním strukturám a vytvářet na nich zánětlivé změny. V počátečních,

méně závažných stádiích, se
jedná o bolestivé poškození.
Bolestivost se ale paradoxně
obvykle s těžším stupněm poškození zmírňuje nebo zcela
mizí. Některé dekubity však
mohou vznikat v hlubokých
vrstvách a postupují směrem
nahoru ke kožnímu krytu. Toto
poškození je velmi obtížné v
počátečních stádiích rozpoznat
a obvykle se pak jedná o rozsáhlé a závažné postižení.
Podstatou vzniku dekubitu
jsou místa neustálého tlaku a
kontaktu s podložkou, uzavření
krevních kapilár s rozvojem
poruchy zásobování tkání živinami a kyslíkem. To vede k následnému odumírání postižené
tkáně. Rychlost a závažnost odúmrti závisí na délce a intenzitě
tlaku, odolnosti organismu vůči
tlaku, na celkovém stavu nemocného a vlivům zevního
prostředí. Mezi ty řadíme například léky, tělesnou teplotu,
vlhkost pokožky, úpravu lůžka.
V celkovém stavu dominují závažná přidružená onemocnění
(cukrovka, těžká ateroskleróza,
imobilita, terminální stavy, nevyléčitelná onemocnění, poruchy duševního stavu, těžká
neurologická postižení, závažné
infekce ...). Dále mezi tyto faktory patří imobilita, poruchy
výživy ve smyslu podvýživy ale i

obezity; a samozřejmě vyšší
věk. To však nevylučuje možnost vzniku dekubitů i u mladých predisponovaných jedinců
v závažných stavech.
Dekubity se mohou objevit
kdekoli na těle nad kostní prominencí, nejčastěji však v dolní
polovině těla. A to v oblasti
kostí křížové, sedací, lopat kosti
kyčelní, velkých hrbolů kosti
stehenní, kotníků (hlavně zevních) a pat. Pokud se dekubity
vyskytnou v horní polovině těla, tak pak jsou především nad
trnovitými výběžky obratlů, na
temeni hlavy a na ramenou.
Jaká je prevence dekubitů?
Prevence zahrnuje mobilizaci a
rehabilitaci pacienta, jejich vysazování; správné polohování;
zmírnění tlaku v rizikových oblastech – a to správnou úpravou
lůžka; používáním antidekubitních pomůcek, které snižují
tlak v rizikových místech (lze je
zakoupit v prodejnách zdravotnických potřeb, některé lze zapůjčit, jiné předepsat – antidekubitní matrace, polohovací
postele); zabránění vzniku
střižných mechanismů při manipulaci s nemocnými po podložce. Mezi další preventivní
opatření řadíme správnou péči
o pokožku (nesmí být vlhká, ale
ani příliš vysušená); používaní
ochranných kožních krémů;

volba vhodných inkontinenčních pomůcek. V žádném případě ale nesmíme opomenout
to nejzákladnější, jako je vyvážená racionální strava přizpůsobená potřebám každého jedince.
A co říci na závěr?
Dekubity jsou a budou. Základem je jim přecházet. Jsou
zdrojem utrpení nemocných a
jejich léčba je dlouhodobá (někdy i měsíce, roky) a náročná. V
některých závažných případech
je vyléčit nelze. Jejich vzniku ale
ani v dnešní době u některých
osob nelze zabránit. A to i přes
použití všech dostupných preventivních prostředků a postupů a poskytované kvalitní péči.
Zvláště se jedná o těžce handicapované; imunitně oslabené a
imobilní pacienty; obvykle vyššího věku (ale to nemusí být
pravidlem); v těžkých stavech; s
těžkými probíhajícími infekcemi; v ischemickém terénu (tj. z
důvodu špatného prokrvení); u
pacientů s cukrovkou. A jejich
rozvoj může být v některých
případech velmi rychlý, v časovém intervalu několika hodin.
MUDr. Hana Poláková,
geriatr – GERMED, s.r.o.
Pardubice,
Eva Kunátová Holečková,
ředitelka DsD

Den prevence v Gymnázium K. V. Raise a SOU
VZPoura úrazům, Normální je
nekouřit, Opilý pozemšťan,
Tráva, Prsa a koule – i takto,
trochu provokativně, pojmenovali své přednášky a besedy
zástupci různých státních a nestátních organizací, kteří 31. 10.
již po šesté přijeli na Gymnázium K. V. Raise a SOU v Hlinsku,
aby se spolu s místními studenty věnovali různorodým tématům prevence rizikového
chování.
Pro žáky nižšího stupně
gymnázia a učně oboru Mlékař
byly zařazeny například programy o kyberšikaně (Policie
ČR), trestní odpovědnosti (Advokátní kancelář Pavliš Hlinsko) či závislosti na alkoholu
(Národní síť podpory zdraví).
Opět jsme přivítali zástupce Cizinecké policie Pardubice, ten-

tokráte dokonce i s technikou –
Schengenbus, speciálně vybavený vůz pro zjišťování pravosti
osobních dokladů.
Studenti vyššího stupně
gymnázia se zabývali například

nezaměstnaností a trhem práce
(Úřad práce Chrudim), anorexií
a dalšími poruchami příjmu
potravy (workshop Anabell
Praha), HIV a AIDS (Dům světla
Praha), stranou nezůstaly ani

„tráva“ a jiné taneční drogy
(Laxus Pardubice). Studenti
prošli velmi prospěšným kurzem laické resuscitace (Okresní
nemocnice Havlíčkův Brod) a
probrali i téma prevence karcinomu prsu a varlat (Krajská
hygienická stanice Pardubice).
Maturanti se seznámili se strategií řešení testů studijních
předpokladů (vyučující gymnázia).
Žáci jednotlivých tříd hodnotili své programy kladně, ocenili
získané informace a dovednosti.
Věříme, že i další ročníky proběhnou úspěšně. Všem zúčastněným lektorům a organizacím
děkujeme.
RNDr. Věra Freiová, školní
metodik prevence Gymnázium K. V. Raise a SOU, Hlinsko
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Hamerské poděkování lidem s dobrým srdcem
Na prahu domu pro maminky
s dětmi v Hamrech stojí dva
mladí lidé. Nakoupili nějaké základní potraviny a nesou je potřebným. Chtějí se tak podělit o
potřeby nejen hmotné, ale možná spolu s nimi nesou i kousek
svého srdce. Kousek dobré vůle a
štědrosti. Očekávají příchod adventu a Vánoc a věří, že to je
období, kdy dobrota srdcí nezůstává zapomenuta.
Koncem listopadu proběhla
v azylovém domě a v Centru Jana XXIII. sbírka potravin pro
potřebné maminky a děti
z azylového domu v Hamrech.
Touto cestou chceme poděkovat všem lidem, kteří se jí
účastnili. Obdiv patří také všem,
kdo přicházejí v průběhu roku a
nabízejí svou pomoc, otevřené
srdce a ruce a tvořivou mysl.
Potraviny jsou maminkám
velkou pomocí v případě, kdy
přicházejí do azylového domu
ve velké životní krizi, bez pod-

pory rodiny – která často ani
neexistuje nebo neplní roli
dobrého hnízda a zázemí. Mladé
ženy, které využívají pomoc
azylového domu, se často ocitají
v náročné nezáviděníhodné situaci již ve svém vlastním dětství. Nedostávají zázemí, láskyplný rodičovský vztah a dobré
vedení do praktického života.

Tato životní tíha je pak dovede
do situace, kdy se v rané dospělosti ocitají bez prostředků, bez
lásky, bez bydlení. Najednou
jim zůstane jen odpovědnost za
jejich dítě a oči pro pláč.
Přijetí těchto žen jako našich
„blízkých potřebných“ je
známkou velké lidské zralosti.
Smekám před každým člově-

kem, který jim kdykoliv nabídl
vstřícné slovo, podporu. Děkujeme všem, kdo poskytl „kus ze
svého“ v rámci potravinové
sbírky, nabídkou vánočních či
narozeninových dárků, tvořením pro maminky a děti, smysluplným využitím volného času
či finančním darem na provoz
našeho domu.
Děkuji všem, které jsme při
své práci mohli potkávat s postojem vstřícnosti, pomoci, dobrých nápadů. Jako významnou
vnímáme také nabídku pěkného
moderního oblečení – vždyť i
maminky a děti v tísni mohou
chodit pěkně upraveny. Děkujeme všem, kdo našim klientkám
přeje do budoucna lepší úděl a
podílí se na jeho vytváření.
Pavla Glogarová, vedoucí
azylového domu v Hamrech
glogarova@dlanzivotu.cz
Pozn.: Oblečení budeme přijímat opět od ledna 2020.
Děkujeme.

V Českých Budějovicích
by chtěl být každý
Dne 21. 11. 2019 se v Českých
Budějovicích v rámci výstavy
Gastrofest konala carvingová
soutěž „Dýňový šampionát.“
Mezi přihlášenými nechyběla
Diana Peškeová z Hlinska, která
soutěžila ve dvou kategoriích, a
to C – Halloween a D – Malá
dýně – volné téma.
V kategorii D byla zadáním
předem vyřezaná máslová nebo
hokkaido dýně, která mohla být
kombinována s dalšími doplňky. Diana zde zúročila své znalosti z kurzů vyřezáním máslové
dýně a papouška z bílé ředkve.
Výsledkem za její kompozici s
názvem „Poslední podzimní
květ a jeho čestná stráž“ byla
stříbrná medaile za provedení a
celkově třetí místo. Protože kategorie D byla určena začínajícím řezbářům, a v každé začátečnické kategorii lze soutěžit
pouze jednou, Dianu odtud v
příštím roce čeká přestup do
kategorie live carvingu – vyřezávání na místě v časovém limitu.
V kategorii C byla zadáním
dýně s halloweenskou temati-

kou. Přestože se jednalo o kategorii pro pokročilé a Diana s vyřezávanými obličeji neměla
žádné zkušenosti, utkala se zde
s řezbáři z Czech-Slovak Carving
Teamu (budoucími účastníky
kulinářské olympiády v únoru
2020 ve Stuttgartu). Ziskem
bronzové medaile za kompozici
„Hadí muž“ Diana Peškeová
dokázala, že s ní v budoucnu
musí i oni počítat jako se soupeřem. (PP)

Nabídka pronájmu
občerstvení
Město Hlinsko nabízí pronájem nově vybudovaných prostor občerstvení v areálu integrovaného dopravního přestupního terminálu v Nádražní
ulici v Hlinsku.
Celková plocha 14,55 m²,
z toho občerstvení 10,60 m²,
zázemí (úklid, WC) 3,95 m².
Minimální cena za pronájem
činí 800 Kč za měsíc bez služeb

spojených s užíváním prostor.
Nabídky podávejte v zalepené obálce označené heslem
„Občerstvení – terminál“ do
podatelny MÚ Hlinsko, Adámkova 554, Hlinsko.
Bližší informace poskytne
odbor investic a městského
majetku Městského úřadu
Hlinsko, tel. 469 315 328,
469 315 337. (OIMM)
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Plánování sociálních služeb
na Hlinecku
Číslo projektu:
Z.03.2.63/0.0/0.0/16_063/0006501
Projekt realizuje Místní akční skupina Hlinecko, z.s., další informace najdete na webových stránkách
www.mashlinecko.cz
Díl dvacátý třetí:
Naučme se naslouchat a pomáhat našim
blízkým a sousedům s handicapem.
Závěry z rozsáhlých dotazníkových šetření
uskutečněných během tvorby Komunitního
plánu sociálních služeb ve správním
obvodu ORP Hlinsko nám ukázaly, že osobám
s tělesným, smyslovým, mentálním, duševním,
či kombinovaným postižením a seniorům
mnohdy chybí vstřícný přístup od ostatních
občanů, ale i od pracovníků pomáhajících
profesí.
Lidé s handicapem mají právo na přiměřené,
nebo stejné podmínky pro svůj běžný život,
jako jejich zdraví vrstevníci. Potřebují
pociťovat
podporu a pomoc
při řešení
problémů, které přináší život s postižením,
či nemocí. V žádném případě se nejedná o
jakési pocity lítosti, či přehnaného soucitu. Jde
o to umět těmto lidem poskytnout
v každodenním životě šanci k co největší
soběstačnosti a spokojenosti, předejít tomu,
aby trpěli z důvodu svého postižení, nemoci,
či věku, sociální izolací.
A o toto se můžeme pokusit opravdu všichni
každý den v rámci svých možností, zkušeností,

znalostí a schopností empatie.
Pokusíme se zde nyní uvést příklady potřeb,
které uváděly oslovené osoby ve svých
odpovědích nejčastěji. Některé může vyřešit
jen pomoc odborníků a osob zainteresovaných,
některé může pomoci naplňovat každý z nás a
potřebuje k tomu jen „ vidět a slyšet srdcem“.

Víte co uvádí jako největší problémy osoby
s tělesným postižením v regionu Hlinecka?
Nedostatek zájmu o jejich problémy ze strany
zdravých a mladých lidí. Nedostatek vhodného
bydlení. Okolní prostředí s technickými
bariérami.
Chybí
nabídka
vhodného
zaměstnání
V čem potřebují pomoc osoby se zrakovým
postižením?
Nabídnutí pomoci na ulici
Zastavení autobusu u označníku zastávky
Ohleduplnost a pochopení okolí
Najít vhodnou pracovní příležitost
Bezbariérové úpravy (ozvučené semafory ..),
aby mohli být samostatní
Co pociťují jako problém rodiny osob
s mentálním postižením?
Nedostatek pochopení a tolerance okolí
Nedostatek míst v pobytových zařízeních
Víme, jak pomoci osobám s duševním
onemocněním?
Osoby s duševním onemocněním jsou nejvíce
ohroženy sociální izolací. Příčinou izolace

je základní onemocnění, následky jsou ztráta
kontaktů, posléze i zájem o ně a nastupující
pocit osamění, který nejsou schopni sami řešit.
Potřebují odbornou pomoc v oblastech:
 vztahů s blízkými
 vyrovnání se s nemocí a zvládání
jejích projevů
 hospodaření s financemi
 znovu začlenění do běžného života¨
 dostupného a vhodného bydlení
 dostupnosti vhodných sociálních
a návazných služeb.
Jako laikové jim můžeme poskytnout pomoc
tak, že nebudeme projevovat neopodstatněné
obavy z jejich společnosti a budeme naslouchat
jejich obavám a potřebám bez toho, abychom
je podceňovali, nebo jejich problémy
zlehčovali.

A co můžeme všichni poskytnout našim
seniorům, aniž by nás to cokoli stálo?
Vlídné slovo, zájem o jejich vzpomínky a uctivé
zacházení. Většina z nich toho ani víc nežádá.
Členové týmu komunitního plánování
sociálních služeb v ORP Hlinsko.
Komunitní plán sociálních služeb v ORP Hlinsko
byl zpracováván dva roky od roku 2018 a nyní se
až do září roku 2022 nachází v realizační fázi.
Text plánu je dostupný na www.mashlinecko.cz
a na webových stránkách města Hlinska a všech
obcí správního obvodu.

Představujeme držitele regionální značky Kvalita z Hlinecka (díl třetí)
Držitel certifikátu: Hana Holfeuerová
Certifikované ubytovací a stravovací zařízení: Roubenka s červenými okny
Roubenka se nachází v centru města Hlinska, v Památkové
rezervaci Betlém Hlinsko, která spadá pod Soubor lidových
staveb Vysočina. Stáří roubenky je odhadováno na 200 let.
V roce 2012 prošla rozsáhlou rekonstrukcí do dnešní
podoby a nyní nabízí útulné ubytování ve starém stylu až pro 8 hostů. V přízemí se
nachází velká společenská místnost (krajově nazývaná seknice) s kuchyňskou
linkou, lednicí a starodávnými kamny s pecí. Zde mohou návštěvníci v klidu trávit
společné dny a večery. Na peci se také pohodlně vyspí jedna dospělá osoba nebo
dvě děti. V přízemí je dále sprchový kout a dvě WC. V podkroví roubenky jsou dvě
ložnice jedna pro tři osoby a druhá pro čtyři osoby. Před roubenkou je příjemné
posezení pod vzrostlými stromy, děti si mohou hrát na nedalekém dětském hřišti.
V roubence lze celoročně trávit prodloužené víkendy, oslavit menší události anebo
si užít skvělou dovolenou. Ubytování je ideální i pro dvě rodiny nebo menší firemní
akce - více informací lze získat na www.stylovaroubenka.cz.
Podrobné údaje o jednotlivých certifikovaných výrobcích, službách a zážitcích naleznete na www.mashlinecko.cz v záložce Kvalita z Hlinecka.
Kancelář MAS Hlinecko
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Vánoční těšení na Ležákovce
Každoroční „Vánoční těšení“,
vítání vánočních svátků na Ležákovce, připadlo letos na 27.
listopadu. Od 16 hodin začalo
odpoledne věnované blížícím se
Vánocům s tradičním rozsvícením vánočního stromečku. Celá
škola byla slavnostně vyzdobena nejen obrázky, ale i výrobky
žáků s vánoční tematikou.
Všechny příchozí při vstupu do
budovy školy vítal slavnostně
vyzdobený vestibul s betlémem. Program zahájila úvodní
řečí paní učitelka Jana Řezníčková, poté si vzal slovo pan ředitel Tomáš Louda a pan starosta Miroslav Krčil, který nás
přišel podpořit jako i jiní významní hosté, vedoucí odboru
školství Martin Vtípil, ředitelé
hlinecký škol i školek. S radostí
jsme přivítali všechny rodiče,
prarodiče a ostatní návštěvníky.
Celou dobu nám dělali společnost Mikuláš, čerti a andílci,
kteří nestrašili zlobivé, ale spíše
obdarovávali děti sladkostmi.

Ve vestibulu školy mohli malí
nedočkavci napsat dopis Ježíškovi, co by si přáli najít pod
vánočním stromečkem, a pak
ho poslat „andělskou poštou“.
Po úvodních slovech pana
ředitele a pana starosty následovalo pásmo vánočních písní a
básniček od pěveckého sboru
žáků praktické a speciální školy
pod vedením Dagmar Kočové.
Pak jsme všechny pozvali do
výtvarných dílniček, kde si
mohly nejen děti, ale i jejich
rodiče vyrobit vánoční přáníčka, skřítky, ozdobit skleněnou
bambulku na stromeček. Nechyběly ani stánky školní družiny, Fokusu, žáků čtvrté a páté
třídy. Na stolech vonělo velké
množství vánočního cukroví,
ale i dalších dobrot, které napekly maminky, babičky, paní
učitelky a také šikovné děti.
O půl šesté jsme se všichni
zase sešli u vánočního stromečku, kde nám pan ředitel
Tomáš Louda popřál šťastné a

veselé Vánoce, které nejsou jenom o „vánočním šílenství“. Ale
jsou to především svátky klidu a
míru, kdy jsou všichni spolu
pohromadě. Na závěr vystoupil
pěvecký sbor Hlásek pod vedením paní učitelky Dany Chaloupkové s koledami. Poté nastalo odpočítávání a rozsvícení
vánočního stromečku Ležá-

Vaříme s chutí

Druzí ve střední Evropě
Přesto, že v září začala nová
taneční sezona, taneční klub
TKG Hlinsko se 30. listopadu
2019 zúčastnil s formací minulé
sezony kreativní soutěže „European Cup of Creative Ballroom Formations“ v Bratislavě.
Tanečníci se svou choreografií
„Sonáta o naději“ choreografa
Mgr. Petra Horáčka si v konkurenci tanečních týmů střední
Evropy vytančili nádherný pohár a vynikající 2. místo. Mezinárodní porota téměř jednomyslně ocenila taneční i výrazový výkon všech členů formace. Je to skvělá odměna pro
choreografa, vedoucí klubu a
samozřejmě tanečníky.
S příchodem roku 2020 se
otevírá pro taneční klub několik
významných akcí. Již 8. a 9.
února pořádá rozsáhlou dvoudenní mezinárodní soutěž v tanečním sportu Hlinecké a Únorové Géčko. Již nyní propozice
soutěže na stránkách Českého
svazu tanečního sportu a Svazu
učitelů tance zvou taneční páry
do Hlinska. V sobotu proběhne
od 10.00 hod celkem 16 soutěží
v kategorii mládež a dospělí tanečních tříd E, D, C, B a prestižní

A. V neděli potom budou soutěžit děti a junioři v různých
výkonnostních třídách. Odpoledne se k nim připojí páry
Hobby Dance ve všech věkových kategoriích, včetně seniorů. Během soutěží bude v nabídce taneční zboží a kosmetika, bude připraveno bohaté
občerstvení pro tanečníky i diváky.
V roce 2020 budeme dále pokračovat s přípravou nových

kovky. Všichni odcházeli vánočně naladěni před blížícím se
adventem a vánočními svátky.
Chtěli bychom poděkovat
všem, kdo s námi přišel zahájit
adventní čas a samozřejmě velké poděkování patří učitelům a
žákům, kteří se zapojili a pomáhali na „Vánočním těšení“.
Mgr. Michaela Stachurová

choreografií, účastnit se na
soutěžích plesových formací a
především to bude rok, kdy Taneční klub TKG Hlinsko oslaví
35 let své činnosti. Prožijte s
námi rok plný tance a dobré
pohody. Budete srdečně vítání
na každé naší akci a i na tanečním parketu, pokud se rozhodnete si tanec vyzkoušet.
Dr. Jana Malinová, TKG
Hlinsko

V letošním školním roce byla
dokončena rekonstrukce naší
školní kuchyňky. Stávající kuchyňské zařízení bylo vyměněno za nové, moderní.
Vznikla tři nezávislá pracoviště
vybavená novými sklokeramickými deskami, horkovzdušnými troubami a digestořemi. Dále v kuchyni máme také novou myčku a mikrovlnnou
troubu. Staré stoly a židle byly
nahrazeny novými, funkčními,
v moderním vzhledu.
Díky štědrému sponzorskému
daru mohlo být zakoupeno i
nové nádobí, obrázky i další
drobnosti k zútulnění kuchyňských prostor. Naši žáci již měli
několikrát možnost využít nových prostorů a to nejen
v rámci výuky vaření, ale také
při programu Zdravé pětky či
pečení vánočního cukroví.
ZŠ Resslova Hlinsko
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Počítačový minikurz pro začátečníky i mírně
pokročilé opět v Hlinsku
Centrum Jana XXIII. v Hlinsku bude podle zájmu veřejnosti opět pořádat počítačový
minikurz pro začátečníky i
mírně pokročilé (bez omezení
věku), nazvaný „Počítače se nebojíme“. Kurz bude probíhat
v počítačové učebně ZŠ Ležáků
v 10 lekcích po dvou výukových
hodinách, ve kterých se seznámíme nebo si prohloubíme základní znalosti obsluhy počítače
(notebooku) a s ním spojené
možnosti využití (i dle vašeho
zájmu). Setkání budou přátel-

ská, postupovat se bude dle potřeb a schopností účastníků.
Věříme, že se nám podaří odbourat bariéry k přístupu ovládání počítače a že vytvoříme i
přátelské prostředí, kde se
všichni budeme cítit pohodově.
Předpokládané znalosti: žádné!
Kurz je určen zejména těm, kdo
se chtějí seznámit se základními praktickými dovednostmi
obsluhy počítače či notebooku.
Dle počtu a úrovně znalostí zájemců se nabízí možnost rozdělení na začátečníky a mírně

pokročilé. Účastnický poplatek
za celý kurz (20 hodin) je 500
Kč. Lze využít i na Dárkový poukaz. Zahájení kurzu plánujeme
přibližně v polovině ledna.
Přesný termín ohlásíme včas.
Zaměření
Naučíme vás praktické věci:
pracovat s textem, vytvářet a
ukládat soubory, prakticky používat internet (prohlížet a
hledat internetové stránky, založit si e-mailovou schránku,
posílat zprávy, pracovat s foto-

grafiemi, stahovat a ukládat
data na externí zařízení a mnohé jiné.
Takže teď je rozhodnutí jen
na vás. Kurz bude zahájen pouze v případě, bude-li naplněn
alespoň 15 účastníky. Nutno se
přihlásit předem co nejdříve.
Volejte, pište včas. Informace a
přihlášky: Lída Pavlišová, email: jphlinsko@tiscali.cz, tel.:
734 435 485 (T-mobile).
Těší se na vás všichni známí
přátelé z Centra Jana XXIII.

Impresionisté v Praze
„Impresionismus je uchopením okamžiku ( ... ) je to otázka
instinktu.“ /Claude Monet
Na samém konci září jsme s
našimi žáky opět navštívili Národní galerii v Praze, tentokrát
výstavu Francouzský impresionismus. Kromě zhlédnutí obrazů předních představitelů francouzského impresionismu jsme
se zúčastnili animačního programu „Od světla k barvě“. Ten

nám přiblížil pomocí praktických pokusů vliv světla na barvy a jejich vnímání (věděli jste
třeba, že při zeleném osvětlení

vrhají věci červený stín?).
Cestou do NG a zpět na nádraží jsme si prohlédli několik
významných budov postavených v minulém století. Byly
pro nás inspirací, neboť 20. století je tématem příští výstavy
výtvarného oboru naší školy. Ta
bude probíhat jako každý rok
na Betlémě v Hlinsku od 12. 5.
do 7. 6. 2020.
Nové poznatky jsme si měli
možnost ověřit cestou domů,

při pohledu z oken vlaku na barevné proměny krajiny, během
západu slunce. Bylo to opravdu
nádherné.
„Šťastní ti, kdo vidí krásu na
obyčejných místech, tam, kde
jiní nevidí nic! Všechno je krásné, stačí jen umět se dobře dívat!“
/Camille Pissarro
Jana Kramperová,
ZUŠ Hlinsko

Mikuláš na ZŠ Poličská Předání daru

Ve čtvrtek 5. prosince k nám
na ZŠ Poličská zavítal Mikuláš
spolu s andělem a čerty. Naše
děti je netrpělivě očekávaly a
v jejich očích bylo vidět těšení,
ale i strach z čertů.
Mikuláš všem dětem řekl jejich dobré skutky, ale i hříchy a
na oplátku si od dětí poslechl
básničku nebo písničku. Za od-

měnu jim anděl nadělil mikulášskou nadílku a čertům děti
slíbily, že už budou jenom hodné. Děkujeme CDS Motýl za návštěvu v naší škole a na oplátku
je v úterý 10. prosince navštívily
naše děti I.třídy s vánočním
vystoupením. Přejeme všem
šťastný nový rok 2020.
Žáci a učitelé ZŠ Poličská

Dne 19.12.2019 pozvali Piráti z
Hlinska postižené děti ze Svazu
tělesně postižených dětí Hlinecka, i s jejich rodiči, na odpolední kávu a občerstvení. Této
akce se zúčastnil i poslanec Mikuláš Ferjenčík, který společně
se zastupitelem Romanem Rybáčkem předal hendikepovaným dar ve výši 10 000 Kč. Jedná se o peníze, které byly vy-

brány na akcích pořádaných
Piráty na území našeho města,
včetně finančního přispění p.
Ferjenčíka. Všichni děti také
dostali menší dárečky a něco
dobrého na zub. Závěrem bych
chtěl všem popřát krásné Vánoce a do roku 2020 hlavně
hodně zdraví, štěstí a vzájemné
tolerance. Roman Rybáček,
zastupitel města Hlinska
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KOLEKCE OBUVI ZIMA 2020
- SÁLOVKY, PØEZÙVKY, BAÈKÙRKY ATD
- ZDRAVOTNÍ OBUV CERTIFIKOVANÁ IQC ZLÍN
- STEEL EXCENTRIC YOUNG STYLES
- KABELKY, PENÌŽENKY, BATOHY
- ODÌVY
- TREKKING + SOFTSHELL SHOES
- MOTO FASHION SHOES
NAKUPUJTE U NÁS ZA VÝHODNÉ CENY !!

DÌKUJEME ZA VAŠI NÁVŠTÌVU
Péče o duševní zdraví má nové logo

Optika Petøíkovi
Dvoøákovo nábø. 269, Hlinsko
Pondìlí - Pátek 8,00 - 17,00, Sobota 9,00 - 11,00
Tel.: 736 535 055 a na

Organizace Péče o duševní
zdraví, která ve východních Čechách pomáhá žít lidem s vážným duševním onemocněním,
má nové logo. To však není jediná změna, kterou organizace
v roce 2019 prošla. Proměna vizuální podoby navazuje na její
nově otevřená Centra duševního zdraví v Pardubicích a
Hradci Králové. Otevření CDZ a
připojení k službám sociálním i
služby zdravotní přineslo do
organizace nový vítr a tedy i
potřebu změny její komunikace
navenek.
Logo navazuje zároveň
na budoucí výročí organizace,
v srpnu roku 2020 oslaví 25 let
svého působení. Tato dlouholetá tradice poskytování služeb

měla být přenesena právě i do
jejího nového designu. Organizace Péče o duševní zdraví si za
dobu svého působení získala lidové označení „PDZ“, a protože
její prioritou je práce s lidmi,
přidala těmto svým iniciálám
lidskou podobu a spojila je do
nepravidelného kruhu jedné
komunity. Právě tak vzniklo její
nové logo, kterým se vám nyní
představuje a doufá v jeho vřelé
přijetí. Bc. Michaela Vendová,
PR manažerka

Výpravná kniha
Nedávno vydaná kniha s
názvem
Hlinsko včera
a dnes je stále
v prodeji. Fotografická
kniha autora Radka Pavlíka doplněná texty Martina Horáka
nabízí srovnání historických a
současných pohledů na více či
méně známá místa ve městě.
Kniha je k dostání v Turistickém informačním centru nebo
v Městském muzeu a galerii za
250 Kč. TIC
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Pondělí: Bohoslužba 7.30 – 8.15 h; Výuka zpěvu s Monikou Maškovou 10 – 17.15 h (724 568 602); Cvičení Pilates dospělí 18.45 – 20 h
(paní Semerádová)
Úterý: Bohoslužba 7.30 – 8.15 h; Výuka zpěvu s Monikou Maškovou
10 – 17.15 h (724 568 602); Modlitební setkání 18 – 19 h
Středa: Bohoslužba 7.30 – 8.15 h; Výtvarná dílna pro dospělé 14 – 17
h; Intervalový trénink – 18.45 – 20 h
Čtvrtek: Bohoslužba 7.30 – 8.15 h; Netradiční techniky skládání
papíru s Vojtou Brabencem 15 – 17 h;
Cvičení Pilates dospělí 18.45 – 20 h
Pátek: Bohoslužba 7.30 – 8.15 h; Intervalový trénink – 18.45 – 20 h
Sobota: Bohoslužba 7.30 – 8.15 h
Neděle: Bohoslužba 7.30 – 8.30 h
Aktivity mimo harmonogram
Od 9. ledna bude zahájena výstava obrazů „Z tvorby Slávky Netolické“
Sobota 18. ledna od 9 do 15 h – Kurz olejomalby
Téma: krajina, příroda, lektor – Jitka Zvolánková, technika – olej,
plátno. Bližší info na tel.: 720 534 696.
Pátek 24. ledna od 18 h – Putování napříč Pobaltím – cestopisný
večer s Michalem Lošťákem
Minikurz Počítače se nebojíme – zahájení druhá polovina ledna
– přihlášky L. Pavlišová – 734 435 485, jphlinsko@tiscali.cz
V neděli 2. února od 13.30 h se v tělocvičně ZŠ Resslova uskuteční 9. ročník soutěže pro děti i dospělé Autíčkyjáda – závody
autíček na ovládání. S sebou boty na přezutí a závodní autíčka. Pro
ty, kteří autíčka nevlastní, bude na místě možnost zapůjčení. Startovné na osobu 20 Kč. Občerstvení zajištěno. Drobné odměny čekají na vítěze kategorií i pro všechny zúčastněné.
Více informací na www.cj23.cz, FB: Centrum Jana XXIII.
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Kino
21. úterý
13.30
Špindl 2 (Bio Senior)
Komedie ČR, 107 minut, 12-N, vstupné 60 Kč.
21. úterý
19.00
Můj příběh
Romantické drama ČR/SR, 90 minut, 12-N nevhodné,
vstupné 140 Kč.
Předprodej a rezervace vstupenek – TIC Hlinsko/Betlém 731
697 418, pokladna MFC nebo www.mfc-hlinsko.cz.
Vstupenky lze platit i kartou.

Knihovna
Oddělení pro dospělé
Po 8 – 12, 13 – 17
Út 8 – 12, 13 – 17
St zavřeno
Čt 8 – 12, 13 – 17
Pá 8 – 12, 13 – 17
So 8 – 11

Oddělení pro děti
13 – 17
8 – 12,
13 – 17
zavřeno
8 – 12,
13 – 17
13 – 15.30
zavřeno

Tel.: 469 311 263
Tel.: 469 311 197
www.knihovna.hlinsko.cz

Orlovna
Sobota 25. ledna od 19.30 h
SPOLEČENSKÝ PLES
Pořádá Orel Hlinsko. O hudební část se postará kapela Wječná žízeň, jako host vystoupí Markéta Maky Zdeňková. Dále se můžete
těšit na soutěž o ceny a bohaté občerstvení.
Vstupné 150 Kč, předprodej vstupenek zajišťuje paní Renata Kujínková, tel.: 774 187 178. Přijďte se pobavit!

Kameničky
Neděle 12. ledna od 16.00 h
Pátek 24. ledna od 19.00 h
Sobota 25. ledna od 18.00 h
NAŠI FURIANTI
Divadelní hra Ladislava Stroupežnického v podání ochotníků z divadelního spolku Mučidla Kameničky
Vstupné 100 Kč. Prodej vstupenek na OÚ v Kameničkách.

Vzpomínka
Dne 16. prosince by se dožila 70 let
paní Eva OBOLECKÁ, rozená
Dvořáková.
V listopadu 2019 uběhlo již 19 let
od jejího úmrtí.
Kdo jste ji měli rádi, věnujte ji
tichou vzpomínku.
Bratr s rodinou

leden| 2020
Multifunkční centrum
Sobota 11. ledna od 19 h
Fantom opery – ples TS Ridendo
K poslechu a tanci bude hrát kapela ARTUR, je pro vás připravena
skvělá soutěž o ceny od našich partnerů a sponzorů i fotokoutek.
13. ledna – 27. února
Výstava ilustrací Marie Snášelové Štorkové
Výstava je otevřená pondělí – čtvrtek od 8 do 16.30 hodin a při kulturních akcích dle programu MFC.
Úterý 14. ledna od 19 h
Divadelní komedie
Východočeské divadlo Pardubice
Komedie z divadelního zákulisí z(ne)važující smysl a úskalí divadelního úsilí….
Divadelní představení je v rámci podzimního abonentního cyklu
2019. Vstupné 350 Kč.
Pátek 17. ledna od 19 h
Maturitní ples Gymnázia K. V. RAISE
Čtvrtek 23. ledna od 18 h
Dědeček aneb musíme tam všichni
Uvede divadelní spolek DU:HA. Vstupné 100 Kč.
Sobota 25. ledna od 20 h
Myslivecký ples
K tanci a poslechu hraje kapela MAT4.
Úterý 28. ledna od 18 h
Havaj za hubičku
Během 3 měsíční sólo cesty po Havaji se dá stihnout ledacos. Cestovatelská beseda. Vstupné 100 Kč.
Středa 29. ledna od 17 h
Sluníčko – profilový pořad
Vystoupení dětského ministudia Sluníčko pro širokou veřejnost.
Čtvrtek 30. ledna od 18 h
Degustace vín – Vinařství Krist Milotice
Kavárna MKK
Objednávky na tel. čísle 731 151 774.
Připravujeme na únor
Neděle 2. února od 14 h
Dětský karneval – Veselá show animáků
Pořádá MKK a DDM Hlinsko.
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Muzeum v přírodě Vysočina
VESELÝ KOPEC
Sobota 1. února od 10 do 16 h
MASOPUST NA VESELÉM KOPCI
Masopustní obchůzku, která je již 10 let součástí světového kulturního dědictví UNESCO, předvedou obyvatelé ze Studnic
u Hlinska.
Návštěvní doba: Veselý Kopec je do zahájení nové návštěvnické
sezóny dne 25. 4. 2020 uzavřen. Výjimku tvoří pouze sobota 1. 2.,
kdy se koná Masopust.
BETLÉM HLINSKO
EXPOZICE MASOPUSTNÍCH OBCHŮZEK
A MASEK Z HLINECKA
V domku č. p. 362 jsou vystaveny dokumenty věnované zápisu
masopustních obchůzek z Hlinecka do světového nehmotného
dědictví UNESCO. Můžete si zde prohlédnout množství historických i současných fotografií masek, stejně jako originální masky
z Blatna, Hamrů, Studnice a Vortové. Součástí expozice jsou i promítané dokumenty, výtvarná dílna pro děti a speciální programy
pro školy.
ŽIVÁ HISTORIE, speciální program pro školy a veřejnost
Podrobnosti k bohaté nabídce programů naleznete na
www.betlem-hlinsko.cz v oddíle Živá historie. Na programy je
nutné objednat se předem.
Návštěvní doba: od úterý do neděle od 8.30 do 16 h, polední přestávka od 12 do 12.30 hodin.
Muzeum v přírodě Vysočina, Příčná 350, 539 01 Hlinsko, tel. a fax
469 326 415 – správa; E-mail: muzeumvysocina@nmvp.cz
Betlém Hlinsko – 469 311 429 (průvodci), Veselý Kopec –
469 333 175 (průvodci).
Oficiální webové stránky: www.nmvp.cz

Městské muzeum a galerie
Galerie

Středa 5. února od 19 h
Robert Křesťan a Druhá Tráva
Kapela Druhá tráva byla hned od svého vzniku řazena mezi špičku
na folk & country scéně nejen v České či Slovenské republice.
Vstupné 330 Kč přízemí, 290 Kč balkón.

Stálá expozice krajinářů nejen Hlinecka
PROŠLI ZDEJŠÍ KRAJINOU

Více informací na www.mfc-hlinsko.cz.
Předprodej a rezervace vstupenek – TIC Hlinsko/Betlém 731
697 418, pokladna MFC nebo www.mfc-hlinsko.cz.

Otevřeno: Út – Ne 9 – 12, 13 – 16 h, So, Ne 10 – 12 13 – 16 h

Vítanov a Stan
Sobota 1. února od 7.30 h
MASOPUST VE VÍTANOVĚ A STANU
Začátek obchůzky od KD Stan. Hraje dechová hudba Hlinečanka.
Pořádá SDH Stan.

do 2. února
TVÁŘE Z DEPOZITÁŘE

Muzeum
Stálá expozice: Nejstarší historie, školství, spolky, oděv a textilní
výrobky, zaniklá a živá řemesla – hrnčířství, hračky, sklo,
rodina Adámkových.
Otevřeno: Út – Pá 9 – 12, 13 -16
Městské muzeum a galerie, Havlíčkova 614, 539 01 Hlinsko
Tel.: 469 311 267, 731 151 777, e-mail: muzeum@hlinsko.cz;
www.mmghlinsko.cz, Facebook Městské muzeum a galerie
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Soukromá inzerce
Prodám několik párů běžeckých lyží i s holemi a botami. Dohoda
jistá. Tel.: 721 141 335.
Prodám dům se zahradou v Hlinsku, Rataje 259. Nemovitost se
nachází na krásném tichém místě v blízkosti Chrudimky. Celková
výměra pozemku činí 1 194 m². Cena k jednání. Tel.: 728 146 804.
Hledáme RD nebo chalupu. Jsme mladí a chceme se osamostatnit.
Financování zajištěno. Tel. 704 923 775.
Prodám motorovou sekačku s pojezdem, typ AK 53 5H GC V160,
motor Honda 5,5 HP, funkční, po servisu. Cena dohodou.
Tel.: 776 317 204.
Pronajmu byt 2+1 v rodinném domě v Hlinsku. Tel.: 777 108 939.
Zajištění manželé hledají byt pro nový začátek. Volejte nebo pište
737 192 329.
Pronajmu byt 3+1, 74 m² v ulici Rataje, částečně zařízený. Volný
ihned. Nájem 7.000 Kč + el. energie. Tel.: 606 674 401.
Hledám pronájem v Hlinsku a okolí. Tel.: 702 634 839.
Pronajmu byt 1+1 v Jiráskově ulici v Hlinsku. Volný od ledna 2020.
Cena dohodou. Tel.: 737 889 389.
Muž 55 let, štíhlé postavy, hodný, pracovitý, rozvedený, abstinent
a nekuřák by se rád seznámil se ženou. Tel.: 776 787 006.
Pronajmu byt 2+1 na sídlišti. Volný od února. Tel.: 777 644 868.

rozmìr 4,7 x 3,5 cm

Výkup železa, barevných kovù,
papíru, autobaterií atd.
Ekologická likvidace autovrakù
Místo zpìtného odbìru elektrozaøízení
Provozovna Hlinsko, Srnská ulice,
areál ÈD (5 kolej)
Tel.: 601 587 013
www.kovove-odpady.cz

+ nìkam logo

èištìní
kobercù
a èalounìného
nábytku
Mytí oken a ostatní úklid
pro domácnosti i firmy.
Kontakt: 777 13 16 13
vivere@hlinecko.cz
www.vivere.cz

kadeønictví
Edita Macková
Otevøeno dle objednání
tel.: 604 442 484
Trhová Kamenice
5. kvìtna 56

Dáváme plastu tvar, mimo jiné i za pomocí bio-odbouratelných a recyklovaných materiálù.
Jsme prùkopníci v plastikáøském oboru. Jsme na špici v inovacích a nových øešeních.
Pokud chcete vìdìt více, navštivte www.extruindustrie.cz

Hledáme nové zamìstnance
na obsazení pracovní pozice

Kde nás najdete?
• Prùmyslová 505, Ždírec nad Doubravou.

Koho hledáme?

STAVEBNÍ DÌLNÍK
Pøivítáme uchazeèe se znalostmi, dovednostmi a kvalifikací
v oboru výstavby komunikací, inženýrských sítí vèetnì zednických
profesí, ale i všechny, kteøí mají zájem o práci v naší spoleènosti.
Nabízíme pøátelskou podnikovou kulturu, zajímavou práci a dobré
hmotné zázemí, širokou nabídku benefitù, velmi dobré ohodnocení
Vaší práce.
Pøihlášky uchazeèù pøijímáme nejradìji e-mailem, telefonicky
nebo osobnì, ale i poštou, prostì o sobì dejte nìjak vìdìt.
Termín nástupu podle možností vybraných uchazeèù

• Operátor/ka výroby – 3smìnný provoz
• Seøizovaè – 3smìnný provoz
• Nástrojáø – 1smìnný provoz
• Údržbáø – 1smìnný provoz
• Podrobný popis volných pozic najdete na www.extruindustrie.cz

Co nabízíme?
• Práci se zajímavým pracovním ohodnocením.
• Možnost pracovního rùstu (zaškolení pro absolventy je u nás
samozøejmostí) a zvyšování kvalifikace.

• Pùsobení v mezinárodní spoleènosti (mluvíme èesky, slovensky, anglicky,
nìmecky a ukrajinsky) i možnost výuky cizích jazykù.

• Mnoho firemních benefitù (firemní akce, pøíspìvek na dopravu, docházkový
bonus, stravenky, motivaèní bonus, dny volna za odpracované roky,
bonus za doporuèení, odborný bonus, vìrnostní bonusy, nárùst
mzdy podle výkonù, mimoøádné odmìny, vánoèní dárek a jiné).
• Pøátelský kolektiv vedený zkušenými vedoucími.
• Možnost zapojení se i do nových inovativních projektech.

Kontakt:

Máte otázky?

Lenka Svobodová,
Ing. Vladislav Kropáèek,
tel. 723 688 948
tel.: 725 601 953
e-mail: lenka.svobodova@instav.cz e-mail: vladislav.kropacek@instav.cz

• Ozvìte se.

INSTAV Hlinsko a.s.
Tyršova 833
539 01 Hlinsko v Èechách

www.instav.cz
tel. 469 311 847
e-mail: info@instav.cz

Extruindustrie CR s.r.o.
Prùmyslová 505
582 63 Ždírec nad Doubravou

annonce@extruindustrie.cz

Tel.: +420 569 695 002 nebo 720 934 596 - p. Ing. Kadeøábek
Neváhejte a pøidejte se k nám .... poèet míst je omezený.
JSME ÚSPÌŠNÍ, INOVATIVNÍ, MÁME ZKUŠENOSTI A STÁLE ROSTEME.
Jsme tu už 22 let.
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Kam za sportem
Lední hokej
So 11. 1. Hl. – Nový Bydžov
Ne 12. 1. Hl. – Třebechovice p. O.
Ne 12. 1. Hl. – Česká Třebová
So 18. 1. Hl. – Třebechovice p. O.
Ne 19. 1. Hl. – Chotěboř
So 25. 1. Hl. – Choceň
Ne 26. 1. Hl. – Lanškroun
So 1. 2. Hl. – Opočno

Karate
17.00
9.00
17.30
17.00
17.30
9.30
17.30
17.00

junioři
žáci
muži
junioři
muži
žáci
muži
junioři

Volejbal muži – Krajský přebor I. třídy – Gymnázium Hlinsko
Ne 19. 1. SKO Hl. A – VK Litomyšl
10.00 a 13.00
Ne 2. 2. SKO Hl. A – VK Lanškroun
10.00 a 13.00

Bazén
PROVOZNÍ DOBA PLAVECKÉHO BAZÉNU
Po
15.00 – 21.00
Út, St
6.15 – 7.45
15.00 – 21.00
Čt
6.15 – 7.45
15.00 – 18.00
Pá
6.15 – 7.45
16.00 – 21.00
So, Ne
10.00 – 19.00
Ceny: dospělí 40 Kč/1 hod., děti do 15 let – 30 Kč/1 hod.
Tel.: 608 042 627.
Každý čtvrtek vždy od 18 a od 19 hodin probíhá cvičení
ve vodě. Cena 70 Kč/hod.
PLAVÁNÍ PRO SENIORY
– každé pondělí od 13 do 14 hodin
– cena 70 Kč/hod. – v ceně je zahrnuto 20 minut cvičení
+ 5 minut. whirlpool + volné plavání
PROVOZNÍ DOBA SAUNY
Po
zavřeno
Út
15.00 – 21.00 – ženy
St, Pá
15.00 – 21.00 – muži
Čt
15:00 – 20:00 – ženy
So
13.00 – 19.00 – společná
Ne
zavřeno
SQUASH
Po – Pá
8.00 – 20.00
So – Ne 10.00 – 19.00
Rezervace na telefonu 608 042 627.

Zdravý den s NW Chrudim
V sobotu 18. ledna 2020 nás čeká nenáročný 15 km dlouhý pochod.
Trasa vede z Chrudimi přes Sobětuchy na hrad Rabštejnek, kde nás
s plánem a průběhem oprav seznámí jeden z jeho majitelů, pan Vít
Novák. Potom zamíříme k Tyrolskému domku a do Slatiňan, někteří do Chrudimi. Za příznivého počasí nás cestou čeká PRIESSNITZ WALKING (info a mapa trasy na webových stránkách). Sejít se
můžeme u ranní kávy v Cukrárně 213 u nádraží, odchod v 9.20 hod.
odsud.
Kontakt pro přihlášení a rezervaci holí 739 031 081.
Těším se na vaši účast! Za NW CHRUDIM Pavla Šimonová

Mistrovství Evropy WUKF
Ve dnech 24. – 27. října se konalo Mistrovství Evropy v dánském
Odense.
Oddíl karate Hlinsko reprezentoval Michal Kyncl. Tohoto mistrovství se zúčastnilo 46 federací a naše skupina reprezentace z
České republiky obsadila 4. místo v celkovém počtu získaných medailí. Michal Kyncl získal v kumite jednotlivci stříbrnou medaili a
stal se tak vicemistrem Evropy. Byl i členem české reprezentace
v kategorii kumite týmů, který ve své kategorii vybojoval 1. místo a
zlatou medaili. Navštivte naše řady.
Mezioddílové závody karate v Blansku
Oddíl karate Hlinsko vyslal na mezioddílové závody do Blanska 5
závodníků.
Každý ze závodníků si přivezl medaili.
Filip Pospíchal – kat. 11-14 let bukumi – 3. místo
Tomáš Janeček – kat. 11-14 let bukumi – 1. místo
Adéla Pospíchalová – kat. 10-11 let kumite žákyně – 3. místo
Terka Janečková – kat. 15-16 let kumite žákyně – 3. místo
Adélka Breberová – kat. 2-14 let kumite žákyně – 3. místo
Miloslav Zdražil, Oddíl karate Hlinsko

Florbal
V neděli dne 24. 11. proběhl
v hale hlineckého gymnázia
turnaj mladších žáků ve florbalu. Šlo vlastně o další mistrovská utkání, která v mládežnických kategoriích probíhají formou turnajů. Do Hlinska dorazila družstva: TJ Lanškroun, Fbk Orlicko – Třebovsko (družstva A a B), Olymp
východní Čechy Pardubice a
samozřejmě domácí družstva A
a B Florbal Hlinsko.
Tentokrát byla v Hlinsku vytvořena opravdu bouřlivá atmosféra, o
kterou se postarali hlavně fanoušci z Pardubic. I díky této skvělé
náladě byly vidět opravdu vyčerpávající výkony u všech zúčastněných družstev. Nejen to přispělo k velké spokojenosti místních
příznivců a hlavně trenérů. Především výsledky obou našich družstev udělaly trenérům a fanouškům velkou radost, když Florbal
Hlinsko A obsadil první příčku a Florbal Hlinsko B příčku třetí. Na
druhém místě skončil Olymp Pardubice. Tento krásný výsledek jen
potvrzuje fakt, že oddíl Florbal Hlinsko v kategorii mladších žáků
disponuje opravdu širokým a vyrovnaným kádrem, o čemž svědčí i
poslední vyhecované utkání turnaje, kde oba domácí týmy odešly
smírně za stavu 3:3. Je jistě potěšující, že naši mladší žáci ještě v letošní sezoně nepoznali porážku, ale zároveň jsme si vědomi toho,
že máme pořád na čem pracovat.
Touto cestou bychom chtěli poděkovat všem, kteří se jakoukoliv
formou podíleli na tomto vydařeném turnaji. Zvláštní poděkování
patří našim trenérům Martinu Štorkovi a Martinu Poláčkovi, kteří
díky získané rozhodcovské licenci celý turnaj bez sebemenších
problémů odřídili. Pokud by se chtěl někdo seznámit s FLORBALEM Hlinsko osobně, pak má možnost každé páteční odpoledne na
místním gymnáziu, kde probíhají tréninky přípravek, elévů, mladších a starších žáků, či na našich webových stránkách www.florbalhlinsko.cz, kde se dozvíte spoustu dalších informací. Rádi vás
uvidíme a případně ochotně přivítáme v našich řadách.
Na závěr bychom za oddíl FLORBAL Hlinsko popřáli všem sportovním nadšencům v roce 2020 hlavně zdraví a mnoho sportovních
úspěchů. A městu Hlinsku ten správný krok k výstavbě nové sportovní haly. Mojmír Habart
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Fotbalisté hlineckého FC – skvělý půlrok!
Posledním zápasem v Letohradě 16. 11. a ziskem 2 bodů,
skončila pro hráče FC úvodní
polovina divizní soutěže, do
které se takřka po patnácti letech zeleno-bílí probojovali.
I pro zasvěcené se stala 8.
příčka v tabulce a zisk 22 bodů
obrovským úspěchem nováčka.
Vždyť pustit se do soupeření
s oddíly z měst jako je Kolín,
Kutná Hora, Trutnov a dalšími,
s takřka totožným kádrem,
s předpokladem daleko vyšší
finanční náročnosti, vyžadovalo
ode všech zainteresovaných
velkou odvahu a vyšší nasazení.
V průběhu podzimu se ukázalo, jak je důležité domácí
prostředí, když Hlinečtí uhráli
„doma“ 18 bodů a obsadili
v pomyslné tabulce 3. místo.
Ale ani ve venkovních zápasech nezklamali. Kromě
„zvláštního“ zápasu v Poříčanech výsledkově nepropadli a i
když několik zápasů prohráli
jen těsně o branku, ani v těch
nebyli výrazně horší. Výkony
jednotlivců není nutné hodnotit, tým se prezentoval kolektivními výkony. Za zmínku stojí
snad 7 branek střelce Vojty Kliky. Velká část kádru má své
lepší fotbalové roky před sebou,
když ve věku 18 – 22 let je hned
8 hráčů celku.
Velkou výhodou do jarní části
divizní soutěže je fakt, že
s takřka všemi celky z dolní
poloviny tabulky se Hlinečtí
poměří na domácí půdě v Olšinkách. Tento stadion je další
kapitolou, která stojí za zmínku.
Spoustě hráčů či funkcionářů,
kteří k nám do města zavítali,
doslova „spadla čelist“, když viděli skvělý trávník , tribunu
osazenou luxusními zelenobílými sedačkami či interiér šaten
a klubovny. Dík patří pracovníkům Městských sportovišť
v čele s Pavlem Kábelem. Do
takového prostředí, včetně zajištění bohatého občerstvení
Mirka Hebkého nebo programu
jednotlivých zápasů, o které se
postarali Mirek a Olina Bouškovi, se lépe chodí i divákům. Člo-

věk nemusí být velký počtář,
aby zjistil, že právě do Olšinek
přišla největší návštěva ze
všech byť výrazně větších měst.
Hráči, včetně trenéra Sigana,
byli za podporu diváků velice
vděční. Ještě jednou náš velký
dík všem věrným fanouškům!
Mužstvo se jako vždy začne
připravovat na jarní část divize
začátkem ledna. Čeká jej asi 5 –
6 přípravných zápasů. O nich a
dalších případných novinkách
budeme naše příznivce průběžně informovat.
Trenér – Daniel Sigan, vedoucí mužstva – Aleš Sláma,
masér mužstva – Petr Bidmon
Družstvo dorostenců (trenér
– Petr Netolický, ved. mužstva –
J. Drnec) skončilo na 7. příčce
krajského přeboru s čtyřbodovou ztrátou na medailové pozice. K oporám celku patří střelci
– Petrlík 9 gólů, Polívka 6 gólů,
Netolický 6 gólů. Rovněž i
brankaři Pilný a Horák, kteří se
potí při speciálních trénincích,
které vede brankař celku mužů
Marek Jech. Rovněž dorostenci
těží ze zápasů v domácím prostředí, když doma získali 19 bodů, což je řadí na 4. příčku
v soutěži.
Trenéři žákovských celků
v krajském přeboru:
Žáci starší – Bojan Vukliševič,
Mirek Bouška
Žáci mladší – Jiří Nekvinda,
Michal Štefl, Venda Krbálek,
Tomáš Dvořák
Vedoucí celků – Milan Černý
Obě družstva žáků přezimují
na prvních místech svých tabulek s náskokem 9 bodů na
druhé celky. Jejich skóre mluví
za vše: starší 81:5!!, mladší 107:7!!
Žákovské kategorie jsou další
chloubou oddílu a připravují se
v nich hráči, kteří budou v budoucnosti novou krví pro celek
dospělých.
Starší žák Milan Otradovský
se stal nejlepším střelcem celé
soutěže, když nastřílel úctyhodných 27 branek. O nic pozadu nezůstal v mladší kategorii

hráč Macháček se svými 18
brankami. Ten se stal
druhým nejlepším
střelcem své kategorie.
Kategorie U-12,
U-13 česká liga
žáků
V konkurenci
oddílů a měst jako
Hradec Králové,
Pardubice, Chrudim, Mladá Boleslav, Kolín, Viktoria Žižkov a dalších,
se obě družstva rozhodně neztratila. Pravidelně nastupovala s až
o dva roky mladšími hráči, a
přesto na své soupeře stačila.
Ročník 2007 U-13 6. místo
skóre 69:58, 24 bodů (8 vítězství)
Ročník 2008 U-12 5. místo
skóre 62:48, 19 bodů (6 vítězství)
Pro trenéry těchto kategorií a
některé hráče to byl velice náročný půlrok. Vždyť hráli dvě
soutěže, a tak to byli často dva
zápasy za víkend.
Střelci U-13 – Nekvinda 17,
Pešek 13, Macháček 12
Střelci U-12 – Tula 14, Štěpánek 9, Novotný 8
Do budoucna bude muset VV
FC zvážit, zda i nadále bude
možné pokračovat v praxi dvou
soutěží současně. Jedná se jak o
vytížení hráčských kádrů, tak i o
financování dvou soutěží. Na
závěr se sluší poděkovat všem,
kteří umí přiložit ruku a pomoci
hlineckému fotbalu. V první
řadě obětavým trenérům, vedoucím, výkonnému výboru,
pořadatelům nebo pokladním
při zápasech. Velký dík patří rodičům či prarodičům podporujícím své „hvězdičky“. Speciální
dík patří pracovníkům sportovišť v čele s Pavlem Kábelem.
Lze jen kvitovat práci dobrovolných pracovníků, kteří pracují ve prospěch zeleno-bílých
barev na úkor svého času. Dík
vám všem!
S výrazně navýšenými ná-

klady, zejména na dopravu
(autobus na jeden mistrovský
výjezd 10 -15 tisíc Kč) stoupá i
spolupráce FC s partnery či
sponzory oddílu. Jedná se prakticky o většinu hlineckých firem
či podnikatelů, kteří pomáhají
s financemi či jiným způsobem
a bez kterých by chod klubu byl
velice složitý. Nabízíme reklamní plochy, místa na dresech či inzerci na našich tiskovinách. Za velký zájem a velkou
podporu patří všem „přátelům“
náš velký dík!
Nezastupitelnou pomoc poskytne hlineckému fotbalu i
vedení města. Bez masivní
podpory radnice si vůbec neumíme existenci fotbalu ve
městě představit. Takřka 300
členů fotbalového oddílu si velice váží velkého zájmu vedení
města a přejeme si i nadále vídat na našich domácích zápasech představitele města.
A protože nejen prací živ je
fotbalista, tak na úplný závěr
bych si dovolil v roce 120. výročí
fotbalu v Hlinsku, pozvat
všechny sportovce, diváky a
příznivce FC na již 5. fotbalový
ples. Ten se bude konat 15.
února 2020 v MFC Hlinsko.
Těšte se na tradiční ARTUR a
jako host vystoupí populární JoJo Band. Na vás na všechny se
těší FC Hlinsko. S pozdravem –
Sportu zdar, fotbalu zvlášť . Za
VV FC Hlinsko Luboš Akrman
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