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PEVNÉ ZDRAVÍ A MNOHO RADOSTI
V NOVÉM ROCE 2022!

Hlinsko pokračovalo ve vysokém
tempu investic i v roce 2021.
Více na stranách 4 a 5

PŘÍŠTÍ ČÍSLO VYJDE:

4. února 2022

Slovo starosty
Nastane-li v
našich životech nějaká
významnější
událost,
zpravidla si
pomyslíme:
„Jak ten čas
letí“. A vstup
do každého
nového roku
nepochybně
k takovým milníkům patří.
Skutečně ale představuje čas tu
rozhodující veličinu našich životů? Nemyslel si to například
římský filozof Seneca. Podle
něho totiž život měříme činy a
ne časem. Je pravda, že čas můžeme promrhat, aniž bychom
něco užitečného vytvořili. A pak
to může být prázdný a smutný
pohled. Čas vrátit nelze, ale na
rozdíl od času skutky zůstávají.
Mám radost z každého povedeného projektu u nás v Hlinsku
nebo v regionu. Z každého činu,
díky němuž není ono ohlédnutí
zpět smutné a prázdné, ale naopak dělá druhým radost. Připadá mi, že se pak i tak nějak
snadněji dokážeme vyrovnat s
větou: „Jak ten čas letí.“ Co
myslíte?
Děkuji za rok 2021, i když nebyl
jednoduchý. Musím přiznat, že
je pár událostí, kdy jsem si říkal:
Kdyby tak čas šel vrátit. Děkuji
také za spolupráci celému našemu týmu. A když už tak společně přemýšlíme o čase, pak si
Vám dovolím na závěr předložit
ještě jeden citát na toto téma.
Myslím, že je v něm velký kus
pravdy a v naší společnosti je
mimořádně aktuální. Britský
teoretický fyzik Stephen Hawking řekl: „Pokud si stále stěžujete a jste naštvaní, lidé na vás
nebudou mít čas.“ Přeji Vám
úspěšný rok 2022. Přeji Vám
dobrou náladu a dostatek pozitivní energie. Přeji Vám, aby na
Vás měli lidé čas. Přeji nám
všem pevné zdraví! A děkuji za
podporu. Miroslav Krčil
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Město Hlinsko nabízí další stavební pozemky
Město Hlinsko zahájilo prodej
stavebních pozemků v lokalitách Rataje a Pod urnovým hájem. Celkem dvanáct parcel je
určeno k výstavbě rodinných
domů.
„Zastupitelstvo města Hlinska schválilo záměr prodeje
stavebních parcel v lokalitě Pod
urnovým hájem, kde je k dispozici osm stavebních pozemků. A dále pak záměr prodeje
parcel v lokalitě Rataje, kde na-

bízíme čtyři pozemky. Základní
cena byla stanovena na 650
korun za metr čtvereční. Pokud
se ovšem sejdou dvě a více žádostí na danou parcelu, bude
prodej probíhat formou elektronického nabídkového řízení.
Stejně tomu bylo i u prodeje
pozemků v lokalitě Drachtiny.
Zájemci se mohou hlásit do 10.
ledna 2022,“ uvedl Miroslav Krčil, starosta Hlinska. Parcely by
měly být k dispozici nejpozději

do konce měsíce září 2022 a
noví majitelé by tak mohli začít
stavět na podzim příštího roku.
Zájemci mohou zasílat své žádosti o stavební pozemky na
adresu Městského úřadu Hlinsko, Poděbradovo nám. 1, 539 23
Hlinsko do 10. 1. 2022 do 17:00
hodin včetně. Situační výkres
stavebních pozemků a formulář
žádosti jsou rovněž k dispozici
na webových stránkách města
Hlinska.

Vedení města Hlinska v současné chvíli také připravuje
studii stavebních parcel v lokalitě Chlum, zároveň schválilo
záměr o prodeji osmi stavebních parcel v Srní. V Srní je
kupní cena stanovena na 550
korun za jeden metr čtvereční.
Prodej těchto parcel by se měl
uskutečnit v druhé polovině
roku 2022 z důvodu projektování zasíťování pozemků.
Zdroj: www.ihlinsko.cz

Cena vody se na Hlinecku výrazně nemění
Žádný dramatický cenový
nárůst se u vodného a stočného
na Chrudimsku a Hlinecku v
roce 2022 konat nebude. Cena
za metr krychlový kvalitní a
bezpečné pitné vody se změní
pouze v řádech několika málo
desítek haléřů. Ve srovnání se
skokovým růstem cen energií a
plynu jde tedy pro obyvatele
regionu jednoznačně o pozitivní zprávu. Dosáhnout se tohoto
výsledku podařilo po dvouměsíčním vyjednávání mezi vlastníkem vodohospodářské infrastruktury a jejím provozovatelem.
„Jsem rád, že se nám podařilo
vyjednat cenu vody s úpravou
pouze o necelá 3,5%. Považuji to
za úspěch pro nás, řadové odběratele. A to zvlášť v této době,
kdy rostou ceny energií o desítky procent, zvyšují se také ceny
chemikálií a stoupá inflace,“
uvedl Miroslav Krčil, starosta
města Hlinsko.

Cena za vodné a stočné bude i
v roce 2022 dvousložková. Po 1.
lednu 2022 zůstane nezměněna
pevná složka vodného a stočného u všech odběratelů. Tam,
kde je instalován nejběžnější
typ vodoměru s průtokem do
2,5 m³ /hod., zůstává u vodného
tato cena na úrovni 805,20
Kč/rok, u stočného na úrovni
844,80 Kč/rok, vždy včetně DPH
10 %.
„Se zástupci provozovatele se
nám podařilo vyjednat celkový
růst ceny vodného a stočného
pro rok 2022 o pouhých 3,48 %,
což je výrazně pod inflací roku
2021, i pod předpokládanou výši
inflace pro rok 2022. Cena pohyblivé složky za pitnou vodu
se pro odběratele mění o 2,06 %
(to je o 0,93 Kč/m³ ), v případě
stočného je to o 5,07 %, což
představuje částku 2,04 Kč/m³,
všechny ceny jsou uvedeny s
DPH 10 %.“ uvádí předseda
představenstva společnosti VAK

Chrudim Ivan Jeník.
„Vyjednávání o výši vodného
a stočného pro rok 2022 mezi
společnostmi VAK Chrudim a
VS Chrudim byla obtížná. V
úvahu bylo nutné vzít řadu
skutečností. Postupně dochází
ke zdražování vstupních surovin, zvyšují se ceny chemikálií
používané při čištění vody surové i odpadní a nejistá zůstává

především otázka budoucích
cen za elektrickou energii a
plyn,“ vysvětluje předseda
představenstva VS Chrudim
Roman Pešek.
¨„Naše společnost má sice
zasmluvněnu cenu těchto
energií i na budoucí období, ale
vývoj na trhu je v současnosti
naprosto nevyzpytatelný,“ dodává Roman Pešek. (red)

Pardubický kraj podporuje těžbu kůrovcem
napadeného dřeva
Projekt na podporu těžby
kůrovcového dřeva pro vlastníky lesů do 50 hektarů bude na
území Pardubického kraje pokračovat i v roce 2022. Kraj v
rámci svého rozpočtu vyčlenil
na tyto dotace 4 miliony korun.
Majitelům lesů do rozlohy 50
hektarů na těžbu dřeva napadeného kůrovcem přitom poskytl Pardubický kraj podporu i
v předchozích letech. „Podpora

právě malých vlastníků lesů je
efektivním nástrojem, jak
kůrovcovou kalamitu brzdit.
Podle mého názoru právě oni
potřebují finance, aby napadené dřevo dostali z lesa co
nejdříve a aby se tak dalšímu
šíření kůrovce zamezilo,“ uvedl
starosta Hlinska Miroslav Krčil.
„Výskyt kůrovce na Hlinecku
je různý. V částech regionu jsou
místa více zasažená, jinde odo-

lávají porosty lépe. Hodně záleží
právě na tom, jak rychle se ohnisko podaří odhalit, napadené
dřevo odtěžit a dostat z lesa.
Kůrovec se samozřejmě nevyhýbá ani našim městským lesům,“ dodal starosta.
Krajská dotace na těžbu
kůrovcového dřeva činí 200 Kč
na jeden kubický metr. Podávat
žádosti je možné letos opět až
do konce září.
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VRACÍME DO HLINSKA
ODBORNÉ ŠKOLSTVÍ!
VŠEOBECNÉ VZDĚLÁNÍ I MLÉKAŘ I TRUHLÁŘ I ELEKTRIKÁŘ

GYMNÁZIUM K.V.RAISE
A STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ HLINSKO
STŘEDNÍ VZDĚLÁNÍ
S MATURITNÍ ZKOUŠKOU

STŘEDNÍ VZDĚLÁNÍ
S VÝUČNÍM LISTEM

(osmileté, čtyřleté)

(tříleté)

Výrobce potravin (Mlékař)
Elektrikář
Truhlář

Gymnázium

Fakultní škola Přírodovědecké fakulty
Univerzity Palackého v Olomouci

PŘÍPRAVNÉ KURZY
na přijímací zkoušky od ledna/února 2022

red@gymhlinsko.cz
469 311 292, 469 311 190

Adámkova třída 55
539 01 Hlinsko

www.gymhlinsko.webnode.cz
Gymnázium K. V. Raise, Hlinsko,
Adámkova 55
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Hlinsko pokračovalo ve vysokém
tempu investic i v roce 2021

VÍCE NEŽ 30 STAVEBNÍCH PARCEL v lokalitě Drachtiny už má své majitele. V současné době chystá Hlinsko zasíťování pozemků v dalších
třech lokalitách.
SPORTOVNÍ HALA V HLINSKU už začala sloužit veřejnosti. Zařízení
disponuje kromě jiného moderním povrchem, který výrazně tlumí zátěž
na klouby sportovců.

NOVÉ VÍCEÚČELOVÉ HŘIŠTĚ vybudovalo město Hlinsko v místní části
Chlum. Sloužit bude jak sportovcům tak široké veřejnosti.

BUDOVA BÝVALÉHO TECHNICKÉHO ÚSEKU FIRMY ETA už slouží žákům nových učebních oborů truhlář, elektrikář a mlékař. Střední odborné
školství v Hlinsku nyní disponuje nejmodernějším zázemím v regionu.

SOUČÁSTÍ NOVÉHO KOMPLEXU SPORTOVNÍ HALY jsou kromě jiného také dvě třídy a centrální šatny ZŠ Resslova. Přímo v šatnách si žáci
mohou například procvičovat periodickou soustavu prvků.
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REALIZACÍ DRUHÉ ETAPY výstavby kolumbária v areálu městského
hřbitova reagovala hlinecká radnice na zvýšenou poptávku po této službě.

MĚSTO HLINSKO POKRAČUJE v modernizaci veřejného osvětlení. Cílem instalace nových svítidel je snížení provozních nákladů.

NA CELKEM DEVÍTI NOVÝCH STANOVIŠTÍCH budou moci obyvatelé
Hlinska odložit tříděný odpad do podzemních kontejnerů.

NOVÝ POVRCH KOMUNIKACE, opravené chodníky a parkovací místa
před prodejnou SD Jednota. To vše bylo součástí rekonstrukce Kavánovy ulice.

JEDNOU Z DALŠÍCH ULIC, která v roce 2021 prošla celkovou rekonstrukcí, je ulice Máchova.

GENERÁLNÍ REKONSTRUKCÍ prošla v roce 2021 kanalizace v centru
Hlinska, konkrétně v ulici Komenského, Čelakovského a v památkové
rezervaci Betlém. Investorem této akce byla společnost VaK Chrudim.
Město Hlinsko se podílelo na financování nových povrchů.
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Aktivity komunitního plánování sociálních
služeb v roce 2021
Město Hlinsko nadále podporuje obce správního obvodu v
oblasti sociální pomoci a spolu s
poskytovateli sociálních služeb
a souvisejících aktivit potřebnou pomoc rozvíjí. Pokračuje
tak v plnění aktivit Komunitního plánu na období let
2019–2022. To je možné jen díky finančnímu přispění většiny
obcí na pozici koordinátora.

ZAČÁTEK JE V RODINĚ
Sociální pomoc začíná v rodině,
potažmo v rámci místního společenství (komunity) v místě
bydliště. Proto je zásadní, aby
měla veřejnost a vedení obcí
aktuální informace o řešení
nejrůznějších obtížných situací
a o nabídce pomoci. V tomto
směru pravidelně informujeme
starostky a starosty, resp. jimi
pověřené zástupkyně a zástupce pro sociální věci (např. o investičních dotacích pro sociální
oblast, o možnostech pomoci
lidem zasažených energetickou
krizí, o odlehčovacích a dalších
službách pro občany. Poskytli
jsme konzultace (např. k využití
budov pro sociální účely, provozu komunitního centra, odlehčení rodinnému pečujícímu,
k uspořádání setkání s paralympionikem), ale také třeba
pomohli zprostředkovat preventivní divadelní představení
pro seniory Chraň se, seniore!
Spravujeme facebookovou
stránku Síť sociálních služeb a
souvisejících aktivit Hlinecka,
kde zveřejňujeme užitečné informace pro širokou veřejnost i
zajímavosti pro odborníky. Staráme se rovněž o aktualizaci
online Katalogu sociálních služeb a souvisejících aktivit, kde
lze jednoduše vyhledat místně

dostupné sociální služby a volnočasové aktivity, které přispívají k sociálnímu začlenění.
Sociální služby pomáhají ve
chvíli, když si člověk ani jeho
blízké okolí sami s obtížnou situací neporadí. Další sociální
aktivity (centra, kluby, střediska, svazy, …) přispívají k začlenění dětí či dospělých, často s
různými hendikepy, do běžné
společnosti. Je důležité, aby poskytovatelé služeb a provozovatelé aktivit měli zajištěny
dobré podmínky pro svou činnost, navzájem znali své možnosti a aktivně spolupracovali.
Organizacím jsme pomáhali s
publicitou jejich aktivit, celokrajskému poskytovateli jsme
zajistili zázemí pro konzultaci s
klienty v Hlinsku, s místním
klubem pro mládež jsme konzultovali další rozvoj jeho činnosti. Na podporu spolupráce
jsme uspořádali setkání organizací, které se věnují péči o seniory, a také setkání služeb a
institucí, které mohou usnadnit
matkám a dětem z hamerského
azylového domu přechod do života na Hlinecku.

péči a obstarání související finanční a materiální pomoci, tak
i díky zajištění návazné péče,
která může péči na krátkou či
delší dobu odlehčit. Naším cílem je zabezpečit péči v co největší možné míře v domácím
prostředí. V naší síti služeb aktuálně schází pobytová odlehčovací služba, která umožní na
jeden či více dní zabezpečit péči
o blízkého tak, aby se mohl rodinný pečující zregenerovat a
věnovat se rovněž sobě, svému
zdraví a ostatním členům rodiny. Její zřízení vyjednáváme.
Stejně tak nyní jednáme o zřízení pobytové služby – domov
se zvláštním režimem, kde by
mohli žít lidé, se sníženou
soběstačností, nejčastěji z důvodu rozvíjející se demence, u
nichž jejich blízcí již nejsou
schopni zabezpečit péči v domácím prostředí.
Poslední dva covidové roky
jen umocnily potřebu psychosociální podpory, která nám na
Hlinecku chybí. Snažíme se
proto vyjednat podmínky, za
jakých by bylo možno v Hlinsku
zřídit pracoviště ambulantní
krizové pomoci pro veřejnost.

PODPORA PEČUJÍCÍCH

DOTAČNÍ PROGRAM

Velkou výzvou komunitního
plánování je podpora rodinných
pečujících, tedy osob, které pečují o někoho blízkého, nejčastěji z rodiny. Demografická
prognóza poukazuje na výrazné
stárnutí, a tedy i nárůst počtu
příjemců příspěvku na péči.
Proto nyní spolu s partnery vytváříme na Hlinecku systém
pomoci, kterým budeme
schopni včas nabídnout podporu rodinným pečujícím, ať již
prostřednictvím poradenství k

Proměnou letos prošel dotační
program Města Hlinsko pro oblast sociálních služeb a souvisejících aktivit sociálního charakteru. Změny se týkají způsobu vyhodnocování žádostí.
Ten je orientovaný na kvalitu
poskytovaných aktivit, účelnost
vynaložených financí a místní
potřebnost. Rozdělení finanční
podpory bude transparentnější
pro poskytovatele dotace i pro
samotné žadatele. Je to i cesta k
tomu, abychom do budoucna

Novoroční přání senátora Jana Tecla
Před několika dny
začal nový
rok a s ním
přichází nová očekávání. Díváme
se dopředu,
dáváme si
nová předsevzetí. Zároveň se

však ohlížíme zpět. Rok 2021
byl pro mnohé velmi náročný.
To pozitivní je dobré přenést do
dalšího roku a naopak, z toho
negativního se poučit. Jsem
přesvědčen, že by nám prospělo
více tolerance, pochopení a
sounáležitosti. Zkusme i přes
rozdílné názory naslouchat
druhým a hledat věci, jež nás

spojují. Až budeme bilancovat
nad rokem 2022, přál bych si,
abychom ho mohli vyhodnotit
jako krásný a úspěšný rok v našich životech.
Vážení občané Hlinska, přeji
vám i vašim nejbližším hodně
zdraví, štěstí, pohody a vzájemného pochopení.
Váš senátor Jan Tecl

mohli vyjednávat s vedeními
obcí správního obvodu o možnosti jednotného společného
financování těchto služeb podle
jasných kritérií. To by vedlo ke
snížení administrativy pro obce
a jednotlivé poskytovatele služeb a přineslo na Hlinecko více
pomoci potřebným.
Na realizaci aktivit, které se
nám letos nepodařilo splnit
bude, doufejme, vhodná doba v
následujícím období. Jsme rádi,
že se vícero priorit z Komunitního plánu letos dostalo do
Strategie komunitně vedeného
místního rozvoje MAS Hlinecko
na období 2021–2027, na níž by
měly být navázané prostředky z
fondů Evropské unie. Finančně
náročné rozvojové aktivity by
nebylo jinak možné v zamýšleném rozsahu realizovat. V příštím roce nám končí platnost
aktuálního komunitního plánu
a nastane tedy doba vyhodnocení jeho přínosu a naplánování
rozvoje další potřebné pomoci.

DÍKY FINANČNÍ PODPOŘE
Komunitní plánování sociálních služeb a souvisejících aktivit ve správním obvodu ORP
Hlinsko pokračuje jen díky finanční podpoře jednotlivých
obcí. Prostředky, z nichž je zabezpečena činnost koordinátora poskytly obce: Dědová, Hlinsko, Holetín, Jeníkov, Kladno,
Krouna, Otradov, Pokřikov, Raná, Trhová Kamenice, Tisovec,
Včelákov, Vítanov, Vojtěchov,
Vortová, Všeradov, Vysočina.
Děkujeme!
Mgr. Jaroslav Marek, koordinátor komunitního plánování, Městský úřad Hlinsko
email:
rozvojsluzeb@hlinsko.cz

Tříkrálová sbírka
Tři králové přijdou k vašim
dveřím dne 8.1. Lze přispět několika způsoby:
1. Při návštěvě koledníků můžete přispět do našich pokladniček
2. Zasláním daru na účet – číslo
účtu 66008822/0800, VS 777
3. dárcovská SMS – DMS KOLEDA 30,60 NEBO 90 NA ČÍSLO 87
777. Farní charita
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Zahraniční stáže v Nizozemsku a Finsku
Před více než rokem se naše
Resslova škola zapojila do projektu Síťování základních škol v
oblasti čtenářské gramotnosti.
V rámci tohoto projektu jsme
oslovily kolegyně z ostatních
základních škol v Hlinsku
(Smetanovy a Ležáků) a kolegyně z Trhové Kamenice. Setkaly jsme se se vstřícností a
chutí se do našeho projektu zapojit. Vzniklo tak centrum kolegiální podpory, kde jsme se
scházely a seznamovaly se s inspirativními materiály na podporu čtenářské gramotnosti.
Bohužel však většina našich
schůzek musela proběhnout
on-line.
Součástí tohoto projektu byly
i zahraniční stáže. V říjnu 2021
jsme se zúčastnily první stáže a
podívaly se tak do města Zwolle
v Nizozemsku. Celý týden jsme
navštěvovaly křesťanskou školu
daltonského typu – Christelijke

Daltonschool Koninging Emma.
V této škole se vyučují děti od
1. do 8. ročníku. Do školy však
nastupují již ve čtyřech letech.
Od naší klasické základní se tato
škola liší hlavně v přístupu k
žákům. Na žáky je totiž přesouvána velká část odpovědnosti za

získávání znalostí a vědomostí.
Dítě si samo plánuje, kdy bude
jednotlivé činnosti v rámci týdne plnit. Učitel zde plní funkci
jakéhosi průvodce –mentora.
Překvapilo nás také rozdělení
vyučování do bloků bez pevně
daných přestávek a udivila nás
všudypřítomná znalost angličtiny (od nejmenších dětí po dospělé).
Týden, který jsme ve škole
strávily, byl zrovna věnován
rozvoji četby. Jednalo se o celostátní projekt, do něhož bylo
zapojeno mnoho škol. Proto
byla v celé škole výzdoba věnována knihám a v několika hodinách jsme se setkaly s projekty zaměřenými právě na
čtenářskou gramotnost.
Na konci listopadu 2021 jsme
zavítaly do Finska, kde proběhla
druhá stáž. Tentokrát jsme navštěvovaly vesnickou školu. Do
vesnice Lemi (3 000 obyvatel)

Poděkování

Poděkování ZŠ Resslova
27. listopad 2021 byl pro naši
školu významný den. Po osmnácti měsících po slavnostním
poklepání základního kamene
byla dokončena výstavba sportovní haly. Její součástí jsou ale i
nové školní prostory, na které
škola dlouho čekala. Došlo k
výraznému zlepšení v možnosti
využívání nových učeben, společenské místnosti, venkovní
učebny, šaten, kabinetů, skladových prostor a sociálního zařízení. Samotné sportovní zázemí pro naše žáky je vysoce
nadstandardní a nové školní
prostory jsou velmi atraktivní.
Součástí investice byla i zásadní
rekonstrukce garáží a venkovních ploch na školní zahradě.
Touto investicí dochází i k ucelenému uzavření školního areálu a k navýšení parkovacích
míst v blízkosti školy.
Chtěl bych touto cestou velmi
poděkovat našemu zřizovateli
za realizaci této investice. Děkujeme panu starostovi Miroslavu Krčilovi, DiS. a všem zastupitelům města za odvážné
rozhodnutí ze dne 8. 6. 2020.
Velké poděkování vyjadřujeme
i všem pracovníkům městského
úřadu, kteří se na tomto díle
jakkoliv podíleli. Jsme si vědomi

velké odpovědnosti, náročnosti
i složitosti realizovat toto velké
dílo v náročných ekonomických
podmínkách a v době celosvětové pandemie. O to více si všeho vážíme.
Další poděkování patří i realizační firmě PS Brno, a.s.,
zvláště panu stavbyvedoucímu,
se kterým byla po celou dobu
velmi dobrá spolupráce. Zvláště
oceňujeme ohleduplnost při
plánování nejhlučnějších prací
v době školního vyučování, kdy
tyto práce byly odkládány na
odpolední hodiny. Děkujeme
rovněž všem obyvatelům Šafaříkovy ulice, kteří trpělivě snášeli různá omezení.
Nový vchod do školy zdobí
busta učitele národů J. A. Komenského a deska s jeho citátem „Takový je příští věk, jak
jsou vychováváni příští jeho
občané.“ Velmi děkujeme Lomu
Matula Hlinsko, a.s., který nám
tuto investici zajistil.
I školní zahrada doznala terénních úprav a vybudování
chodníků. Zimní doba nám již
neumožnila instalovat fitness
soupravy, které budou mít naši
žáci k dispozici a škola je získala
jako sponzorský dar v hodnotě
přibližně 200 000 Kč. Další jar-

jsme dojížděly z města Lappeenranty, kde jsme byly ubytované. Finské školství je dle našeho
názoru velmi podobné českému. Rozdílnosti jsme ale samozřejmě zaznamenaly také. Velký
důraz je ve školách kladen na
pracovní vyučování, kdy již od
útlého věku děti pletou, šijí na
šicích strojích, vaří či v dílnách
svářejí. Také je zde kladen důraz
na zdravý životní styl, v rámci
něhož tráví děti všechny přestávky venku za každého počasí.
Zahraniční stáže byly pro nás
velmi inspirativní a věříme, že
některé prvky využijeme i ve
vlastní učitelské praxi. O své
zážitky a postřehy jsme se podělily nejen v našem centru
kolegiální podpory, ale i v naší
škole, kde jsme své povídání
doplnily i prezentací fotografií.
Iveta Vodová a Petra Zavřelová, ZŠ Resslova Hlinsko

ní překvapení na zahradě čeká
naše nejmenší žáky v podobě
instalace velkého herního prvku v hodnotě 230 000 Kč. Podstatnou částku na nákup tohoto
prvku nám věnovala Nadace
Agrofertu. Za tyto dary pro naše
žáky dárcům velice děkujeme.
Moje osobní poděkování (a
úmyslně tak činím i touto veřejnou cestou) patří všem našim zaměstnancům. S velkým
nasazením, ochotou a vstřícností snášeli všechna omezení a
snažili se pracovat, jako kdyby
se nic v bezprostřední blízkosti
nedělo. Zajistit kvalitní výuku,
bezpečnost zvídavých žáků a
řešit operativně všechny problémy nebylo jednoduché. Navíc vše umocněné problémy, se
kterými se potýkaly všechny
školy. Vše jste, vážení kolegové,
zvládli na výbornou a já si toho
velmi vážím. Samotný výsledek
stavby je pro nás všechny velkou odměnou.
Přeji všem sportovcům, občanům Hlinska i blízkého okolí,
našim žákům i zaměstnancům,
aby jim tato stavba dobře sloužila, abychom si ji všichni ve
zdraví užívali a hala tak přispívala k dalšímu rozvoji města.
Petr Culek, ředitel školy

Jménem obecně prospěšné
společnosti KONTAKT Ústí nad
Orlicí, která zřizuje krajskou
Linku důvěry Ústí nad Orlicí,
bychom chtěli poděkovat za
vaši finanční podporu, kterou
jste nám v roce 2021 poskytli.
Této podpory si velmi vážíme.
Bez podpory měst a obcí a Pardubického kraje bychom nemohli poskytovat služby v neomezeném provozu, jako je poskytujeme doposud, již 26 let.
Linka důvěry je sociální službou
s posláním podpořit a krátkodobě provést člověka situací,
které přesahuje jeho momentální přirozené zdroje. Tuto pomoc poskytujeme telefonicky,
přes Skype nebo e-mail. Bližší
informace o naší službě naleznete na webových stránkách
www.linkaduveryuo.cz.
V roce 2021 se na nás lidé obraceli nejen s osobními, vztahovými a dalšími otázkami, ale
také s tématy spojenými s aktuální koronavirovou situací v
souvislosti s onemocněním Covid 19.
Přejeme vedení města Hlinsko a
občanům pevné zdraví, štěstí a
spokojenost v roce 2022.
Jarmila Hrušková,
ředitelka o. p. s.
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Jiří Vaněk – Humor
nejen vánoční
Městské muzeum a galerie
Hlinsko (MUZEUM)
11.12. 2021 – 30.1. 2022
Výtvarník a karikaturista Jiří
Vaněk (* 1939) se narodil v
Hlinsku, kde dodnes žije a tvoří.
V letech 1954 – 58 vystudoval
Střední uměleckoprůmyslovou
školu v Brně. Po studiích byl
určitou dobu zaměstnán, ale
jelikož je všestranným umělcem, brzy se vydal tzv. „na volnou nohu“. Od dob studií inklinuje ke kreslenému humoru,
kde si vystačí s vtipnou jednoduchou kresbou, ale věnuje se
také malbě obrazů ve snově –
poetickém duchu. Je členem
Unie výtvarných umělců, se
kterou také vystavoval. Do
svých řad Jiřího Vaňka přijala
Česká unie karikaturistů, s níž
se zúčastnil desítek výstav doma i v zahraničí. Nad jeho univerzálním humorem se tak
mohli zasmát diváci v Itálii, Kanadě, Bulharsku, Belgii nebo v
Japonsku. Svým poetickým humorem je blízký tvorbě Miroslava Bartáka, Jiřího Slívy nebo Vladimíra Renčína. Vaňkovy
kresby nacházeli čtenáři pravidelně v Mladém světě, Mladé
frontě, Literárních novinách,
nebo Mezinárodní politice. Vystavené práce pocházejí z letité

spolupráce Jiřího Vaňka s posledně jmenovaným periodikem – časopisem Mezinárodní
politika. Autor s vtipem sobě
vlastním zpracovává témata
jako vztah Čechů a Slováků, Evropská unie, ropa, zbrojení,
ekologie, volby, bankovnictví,
ale i obecnější psychologické a
sociální jevy. Vážnost témat
však Jiří Vaněk nekompromisně
nadlehčuje svým milým humorem a i přes provedení kreseb v
jednoduché černobílé lince,
pojednává o minulém i současném světě neskutečně barvitě.
Výstava ve velkém sále muzea potrvá ještě do 30. ledna
2022. Otevřeno bude vždy od
úterý do pátku mezi 9 a 12 a 13 a
16 hodinou. V sobotu a neděli
pak pouze odpoledne od 13 do
16 hodin.
www.vanekjiri.cz
www.mmghlinsko.cz

Kdo má málo, dává mnoho
V listopadu se uskutečnila potravinová sbírka pro potřebné z Azylového domu pro těhotné maminky v tísni v Hamrech a další
rodiny v nouzi z Hlinecka. Sběrnými místy
byl právě azylový dům v Hamrech a Centrum Jana XXIII. v Hlinsku.
Důležitou postavou potravinové sbírky byla
i letos paní Liduška Pavlišová z Centra Jana
XXIII. na sídlišti, která zde sbírku koordinovala. Proto jsme se jí zeptali, jaké dojmy si z
„darovacích setkání“ odnesla. Vyprávěla, že byla vděčná nejen za
milá – byť v této době rychlá a krátká – setkání s dárci, ale také za
možnost objasnit lidem problematiku klientek azylového domu. S
tou se Liduška seznámila za léta své dobrovolnické činnosti pro
azylový dům. Ví, že bída, se kterou se maminky z azylového domu
ve svém dosavadním životě potkávaly, jim mnohdy nehezky zamotala život. O to náročnější pro ně je se z bludného kruhu „vymotat“ a začít zcela od začátku. Na závěr uvedla i milé ocenění:
„Bylo krásné, že přicházelo tolik starých lidí. Je vidět, že ten kdo má
málo, může dát mnoho.“
Děkujeme Lidušce za její službu i vám všem, kteří jste otevřeli svá
srdce i peněženky a sklonili se k těm, kdo potřebují pomoc.
Pavla Glogarová
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OSTOZPĚT
nová rubrika přinášející pohled do minulosti prostřednictvím
100 let starých článků z hlineckého dobového tisku

Hlinsko a okolí:
K stížnosti sboru dobrovolných hasičů ohledně přípřeží k ohni
usneseno pro příští rok zavázati povozníka, jemuž zadáno bude vození pro obec, že v případě potřeby musí půjčiti koně k
dopravě stříkačky k ohni. Sbor bude vyzván, aby držitelé koní,
kteří odpírají půjčení koní, oznamoval městskému úřadu k potrestání dle zákona z 25. V. 1876 č. 45. z. z.
Z musea okresu hlineckého:
Sbírky musejní rozmnoženy byly v uplynulém roce jednak
koupí, jednak dary... Pan R. Hanus, ruský legionář, daroval
ulitu křídlatky ze Singapuru a 4 vzácné nerosty z oblasti Semipalinské a Semirječenské v Sibiři,… p Fr. Fidler celou svoji
sbírku numismatickou, obsahující 116 mincí stříbrných, měděných, bronzových i mosazných, namnoze velmi starých a
vzácných, p. MUDr. Č. Ježdík praeparát zárodku lidského a
dřevěnou sošku Jana Nepomuckého s baldachýnem…. Všem
dárcům děkuje jménem musea za podporu snah musejních
správce sbírek a prosí, aby občanstvo z Hlinecka pamatovalo
dary předmětů starožitných, přírodních a j. na naše museum.
Schůze okresní správní komise v Hlinsku:
Zamítnuta byla stížnost Josefa Vyčichla ze Všeradova do rozhodnutí okresní správní komise ve příčině požadované náhrady za lihové nápoje při požáru na účet obce.
Zasláno:
K lokální zprávě pardubického „Východočeského obzoru“
„Práce přes čas“, ze dne 6. ledna t. r. v rubrice „Hlinsko“ uvádím naší veřejnosti neoprávněné výtky p. dopisovatele na pravou míru. V mé továrně se přes čas nepracuje a topič p. Otradovský, který topí, aby práce přes den pro zákazníky vyhotovená vyschla, jest placen řádně, čehož důkazem jest fakt i výplatní kniha…, o čemž se může pisatel článku kdykoliv přesvědčiti. Samuel Slavík, parní barevna a bělidlo v Hlinsku
Zloději řádí:
V noci na středu 11. t. m. vloupali se zloději do místností obchodní společnosti „Terra“ v Hlinsku. Ukradli zásobu vlasů a
garnitury hedvábných šátků. Příruční kovovou pokladnu nechali nepovšimnutu. Vloupání jest tím smělejší, že stalo se v
hlavní ulici na nejfrekventovanějším místě. Téže noci bylo
ukradeno obchodníku panu Palečkovi přes tucet kůží. Četnictvo hlinecké zavedlo úsilovné pátrání.
(Hlasy Českomoravské vysočiny č. 1 – 5, ročník VI., 1922), připravilo: MMG Hlinsko

Talent Hlinecka
Ve spolupráci s městem Hlinskem připravujeme talentovou
soutěž pro žáky druhých stupňů
základních škol a prvních stupňů
víceletých gymnázií. Její spuštění by mělo proběhnout v průběhu
měsíce února 2022, kdy bude zahájen sběr nominací. Odborně složená komise bude hodnotit nominované žáky ve třech oborech: v
humanitním, technicko-přírodovědném a sportovním. Vyhlášení
pak proběhne na konci školního roku. Hlavními hodnotícími kritérii budou účasti a úspěchy na soutěžích za uplynulé dva roky,
všestrannost a zájem o osobní rozvoj. Pro umístěné budou připraveny hodnotné motivační ceny. Cílem je podpořit práci, píli a cílevědomost mládeže v jejich školním i mimoškolním snažení. Aktivita je připravována v rámci projektu financovaného z OP VVV s
názvem Místní akční plán rozvoje vzdělávání ORP Hlinsko II s registračním číslem CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0009503.
MAS Hlinecko
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Pozdravy z Hlinečánku
Rok 2021 je za námi a Mateřské
centrum Hlinečánek i přes nelehkou situaci v loňském roce
prosperuje. Na chodu našeho
centra se aktivně podílí více než
10 maminek! Díky tomu se podařilo rozšířit otvírací dobu na
každý pracovní den a mnohé
víkendy. V průběhu roku nám
přibyly nové aktivity, které těší
členy Hlinečánku, rodiny s
nejmenšími dětmi i s dětmi
staršími.
Začátkem roku, kdy nebylo
možné fungovat v běžném provozu, jsme připravovali venkovní hry pro veřejnost, dařilo
se tak aktivizovat rodiny v co
největší míře. Našim příznivcům jsme nabídli službu „individuální poradenství“, jedná se
o pomoc s vyhledáním odborné
pomoci a zajištění kontaktu na
odborníky (psychologa, zdravotní specialisty, konkrétní sociální službu, právní či finanční
poradenství, volnočasové aktivity pro rodiny s dětmi na míru
apod.).

AKTIVITY PRO STARŠÍ DĚTI
V letošním roce jsme ve spolupráci s Médeou – z. s. vůbec poprvé uspořádali letní kemp pro
školní děti. Ten měl podobu
příměstského tábora a nesl se v
duchu integrovaného záchranného systému.
Od září opět funguje oblíbený
kurz anglického jazyka pro děti
od 4 let vedený naší dlouholetou lektorkou. Od října pak díky
naší spolupráci s MAS Hlinecko
přibyl nový kurz angličtiny s
rodilou mluvčí Pam. V měsíci
listopadu se u nás vůbec poprvé
rozběhl kurz s názvem „Malá
technická univerzita“. Jedná se
o kurz v 10 lekcích, určený pro
předškolní děti a děti v mladším
školním věku. Kurz za pomoci
stavebnice LEGO® DUPLO pomáhá rozvíjet technické dovednosti a znalosti dětí.
V loňském roce jsme také
uspořádali dva velké autobusové zájezdy: v červenci výlet do
Zoo Jihlava a v říjnu výlet do
Rodinného parku Robinson
rovněž v Jihlavě.

AKCE I BESEDY PRO RODIČE
V našich prostorách proběhly v
červnu dvě zajímavé besedy: ve
spolupráci s Mostem pro, o.p.s.
beseda „Finance a hospodaření
v rodinách“ a dále beseda s

psycholožkou, kterou zajistil
Azylový dům v Hamrech, na téma „Život v době covidové“.
Podařilo se zrealizovat další
zajímavé aktivity: kurz první
pomoci s lektorkou z Českého
červeného kříže, zapojit se do
Festivalu pro rodinu s naším
dětským dnem a burzou rostlin
s názvem „K Hlinečánku pro
rostlinku“. Od srpna u nás opět
funguje již tradiční předporodní
kurz a cvičení pro těhotné, vše s
individuální podporou zkušené
porodní asistentky. V měsíci
říjnu jsme v našem centru přivítali lektorku, která představila
všem zájemcům možnosti a
přínosy látkových plen. Dále
proběhla beseda na téma zelené
potraviny a jejich přínos pro
naše zdraví. V prosinci proběhla
beseda s ÚP na téma „Jak sladit
zaměstnání a rodinný život“. V
srpnu a říjnu ženy potěšil kurz
obličejové jógy.
Každou druhou středu v měsíci se koná sraz maminek se
zájmem o kontaktní rodičovství. V rámci srazů, ale i individuálně dle domluvy, nabízíme
laktační poradenství.
Úterky a některé pátky patří v
našem centru cvičení. Kromě
zmíněného cvičení pro těhotné
nabízíme aerobní cvičení pro
maminky, které je garantováno
fyzioterapeutkou.
Od září mají naši návštěvníci
v herně možnost připojit se k
wifi.

AKTIVITY PRO NEJMENŠÍ
Pro tuto kategorii návštěvníků
máme zajištěný pravidelný
program. Rodiče nejmenších
dětí zveme na naši tvořivou
hernu, hudební hernu nebo
volnou hernu. Jednou měsíčně
se v Hlinečánku koná sraz rodičů a dvojčátek.
Velmi oblíbená jsou cvičení
pro děti s certifikovanou lektorkou (úterý odpoledne a pátky dopoledne). Tato cvičení
dbají na správnou manipulaci a
rozvoj psychomotorického vývoje dětí. Cvičení je rozděleno
do jednotlivých kurzů podle
věku dětí.
V červnu děti potěšil dětský
den plný odměn, v prosinci mikulášská herna s překvapením a
vánoční herna.
Děkujeme našim sponzorům
a všem organizacím za spolupráci
Naše snažení nese ovoce i díky velké podpoře od města
Hlinska, Pardubického kraje a v

neposlední řadě díky dotačnímu programu „Rodina“ z MPSV.
Materiálně a finančně nás podpořily i další subjekty, a to
zejména Tatra Mlékárna Hlinsko, ovoce a zelenina manželů
Novotných a papírnictví Prokopův dům.
V červnu se MC Hlinečánek
stal členem MAS Hlinecko. O
letních prázdninách nám MAS
Hlinecko zapůjčila 3D tiskárnu,
která dala vzniknout několika
užitečným předmětům a zajímavým dárkům pro nejmenší a
potěšila i děti o letním kempu.
Díky MAS Hlinecko máme v
nabídce lekce angličtiny s rodilou mluvčí Pam.
Všem našim podporovatelům
ze srdce děkujeme! Naše díky
patří hlavně maminkám a dětem, které k nám chodí. Jejich
radost je největší odměnou za
naši práci.
Děkujeme a věříme, že nám
zachováte přízeň i v příštím roce. Maminky z Hlinečánku
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Sekce neregistrovaných tenistů
v Hlinsku v roce 2021

Finanční úřad:
Nechoďte –
volejte – podejte
Využívejte infolinky k podávání
informací a pomoci s vyplněním daňových přiznání k dani z
nemovitých věcí.
Finanční úřad pro Pardubický
kraj zveřejňuje telefonní čísla,
na kterých vám nabízí informace a pomoc s vyplněním daňových přiznání k dani z nemovitých věcí tak, abyste nemuseli podstupovat rizika spojená s dopravou a osobní přítomností na finančním úřadu a
jeho územních pracovištích
(dále jen „ÚP“).

Amatérský neregistrovaný
tenis samozřejmě v letošní sezoně také sice nezahálel, ale
hlavně z kraje roku se některá
opatření proti šíření pandemie
COVID – 19 dotkla i jejich akcí či
zamýšlených setkání. Zimní
halový turnaj v hale v Olšinkách
s nominací ze svazu nemohl
proběhnout v žádném možném
termínu, a tak Famózní trychtýř
je v plánu na únor 2022. Tenisté
prakticky reprezentovali v letním i podzimním období a na
některých zimních soustředěních. Ve dvouhře a čtyřhrách se
zúčastňovali různých turnajů ve
Skutči, Havl. Brodě, Chrudimi,
Poličce, Třemošnici, Bezděkově,
Losenici, Krucemburku, Hamrech, Kladrubech, na Dřevíkově, na Seči, v Heřmanově
Městci, Ždírci i jinde. Za normálního stavu se trénovalo
hlavně ve všední dny, někdo
preferoval dvouhru a hlavně
probíhaly čtyřhry – pro všechny
jsou také vyhovující zápasy v
mixech. Na domácích kurtech
na sportovištích v Hlinsku pořádá Sekce neregistrovaných
tenistů dva vlastní venkovní
turnaje – nyní čtyřhrové akce v

autodoprava@email.cz

červenci a srpnu či v září.
Tradiční příběhy letního
charakteru jsou veřejnosti známy pod názvem ,,Memoriál
Franty Akrmana a Pepíka
Kudláčka“ – letos se konal 24.
ročník, celkově 38. od začátku
působení sekce v Hlinsku. Na
prvním turnaji vystoupilo 11
natěšených, tenisuchtivých a
spontánních párů, které soutěžily po celý pěkný den. Po krásném zápolení zvítězil pár Sparťanské spanilé kavalerie (Štěpán a David Bonaventurovi –
otec a synek) nad svými přemožiteli ze skupiny Jirkou kik
Markem a Bédou Fr. Trávníčkem 6:3. Přepište dějiny! Podrobná reportáž z akce právě na
níže zmiňovaných internetových stránkách www.tkhlinsko.cz/neregistrovani. Také
druhého turnaje OPEN 11. září
se zúčastnilo 11 napumpovaných a vytříbených dvojic – závodníků z regionu. Ve finále
potom vyhráli pardubičtí Tichý
se Sýkorou nad skutečskými
Dvořáčkem se Stříteským 6:1,
když ve skupině to bylo obráceně 2:6. Celkové 3. místo obsadil pár známých bratrů Pocho-

 
 

přijme

ŘIDIČE NÁKLADNÍCH SKLÁPĚCÍCH AUTOMOBILŮ.
Nabízíme práci se zaměřením na zemní práce a stavebnictví.
Požadujeme řidičské oprávnění skupiny C(+E), profesní průkaz.
Praxe, strojnický průkaz výhodou.

Provádíme:
- výstavba a opravy komunikací, lesních a polních cest
- inženýrské sítě – vodovody – kanalizace
- zakládání a přípravné práce pro stavby, realizace staveb
- terénní úpravy – meliorace – čištění rybníků
- práce autojeřábem, kráčivým rypadlem

Ždírec nad Doubravou

www.zemni-prace-matejka.cz

pových z Přibyslavi, kteří zdolali
v tomto zápase hlinecké L. Víška s Jirkou Nevolem Haberou
6:2. Konečné 5.-8. místo: Š. Bona
a D. Bona měli našlápnuto k
dalšímu titulu po vyhrané skupině, když porazili oba finalisty
6:0 a 6:1!, ovšem ve čtvrtfinále
jim dali stopku Habera s Víškem
6:4 (zkrat asi jako někdy SPARTA!). Další hlinecké dvojice L.
Puchýř – Vl. Saifr Včelín, P. Severýn – L. Majerčík, Roger
Škarvada – P. Žabža Blažek, J.
Ježek – Latimír, J. Marek – M.
Adámek.
Tečkou za vydařenými akcemi bylo slavnostní vyhlašování
vítězů a předávání cen od Města
Hlinska a drobných sponzorů
při pivečku a laskominách, které se nesly v kamarádském až
žoviálním duchu.
Všechny výsledky turnajů,
podobných akcí, domácí hraní a
novinky v oblasti kultury či v
jiných sportech jsou pokud
možno hned komentovány na
našich webových stránkách.
Připomeňme alespoň normální turnaj 9 párů v Bezděkově v červnu, kde náš obvyklý
pár D. Bona – J. Habera Nevole
porazil v boji o 3. místo pár L.
Víšek -J. Marek 6:3. O 1. místo:
Mazel – Sýkora (Žďár) – Kubát,
Zvolánek 7:6 (9:7).
Ve spřátelené Skutči na memoriálech Tomáše a Jirky Paulusových byl ve dvouhře David
Bona ve finále, kde podlehl R.
Dvořáčkovi. Čtyřhra se stala
kořistí našich tradičních vítězů
D. Bona – L. Víšek, kteří porazili
ve finále přepracovaný pár pardubických hochů Tichý – Sýkora 7:5.

Pokračování na str. 15

ÚP v Chrudimi, Pardubická
275, 537 59 Chrudim – 469 658
111
ÚP v Pardubicích, Hronovická
2700, 530 02 Pardubice – 466
033 500
ÚP ve Svitavách, T. G. Masaryka 15, 568 02 Svitavy – 461
553 111
ÚP v Ústí nad Orlicí, T. G. Masaryka 1393, 562 01 Ústí nad
Orlicí – 465 550 111
ÚP ve Vysokém Mýtě, Tůmova 178, 566 01 Vysoké Mýto –
465 454 111
ÚP v Žamberku, Pionýrů
1360, 564 01 Žamberk – 465
678 111
Vyřizující územní pracoviště je
určeno především podle místa
pobytu poplatníka.
Pokud se místo vašeho pobytu
nenachází v Pardubickém kraji
a nevíte, které územní pracoviště je ve vašem případě tím
vyřizujícím, volejte na telefonní
číslo územního pracoviště, v jehož obvodu se nachází příslušná nemovitost, nebo volejte na
telefonní číslo 466 713 111.
Ve věci daně z nemovitých věcí
se vám zaměstnanci Finančního úřadu pro Pardubický kraj
budou na uvedených telefonních číslech věnovat ve dnech
od 3. ledna 2022 do 7. února
2022 každý pracovní den, vždy v
době pondělí, středa 8:00 –
16:30 hod., úterý, čtvrtek 8:00 –
15:00 hod., pátek 8:00 – 13:30
hod.
Mgr. Ivana Wasserbauerová,
tisková mluvčí
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èištìní
kobercù
a èalounìného
nábytku

OBUV TEXEVO
pro domácnosti i firmy

Měříme zrak pro brýle
i kontaktní čočky

Kontakt: 777 13 16 13
vivere@hlinecko.cz
www.vivere.cz

Poličská 342,
Hlinsko
www.texevo.cz

KOLEKCE ZIMA 2021

Optika Petříkovi
Dvořákovo nábř. 269, Hlinsko
Tel.: 736 535 055

www.optika-petrikovi.cz

Studio Oxygen
KOSMETICKO - ESTETICKÉ STUDIO

Kosmetické ošetření pleti, krku a dekoltu
Hydrodermabraze & ultrazvuková špachtle
IPL - fotoomlazení pleti
LPG omlazení pleti
Na Chmelnici 609
Radiofrekvenční lifting
Chotěboř
Mikrojehličková radiofrekvence
Mikrojehličkování / microneedling
Permanentní make-up
+420 734 743 978
BB Glow & BB Lip
IPL trvalá epilace EFB Anthelia
Odstranění pigmentových skvrn
Odstranění popraskaných žilek
Studiooxygen@seznam.cz
Odstranění tetování
Redukce jizviček po akné
Prodlužování řas
studiooxygenchotebor.
Lash lifting & botox
webnode.cz
Brow Bar & laminace
Kryolipolýza - liposukce mrazem
Laserová lipolýza
Studio Oxygen Chotěboř
Vacupres & kavitace
Radiofrekvence
Brazilská depilace
Masáže
Online rezervace myFox
Přístrojová lymfodrenáž
Tělové zábaly OLIGOSPA
Solárium vertikální

Těší se na Vás
team Oxygen

Dárkové poukazy

- zdravotní obuv certifikovaná IQC Zlín
- trekking + softshell shoes
- moto fashion shoes
- steel excentric young styles
- oděvy brandit
- sportovní obuv
- kabelky,peněženky, batohy
výhodné ceny!!!

DĚKUJEME ZA VAŠI NÁVŠTĚVU
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MC Hlinečánek
Pondělí
od 8 do 12 h – herna s tvořením (vstupné 40 Kč/rodina)
od 13 do 14.40 h – hrátky s angličtinou (nutná rezervace)
od 17.30 do 19.30 h – předporodní kurz s porodní asistentkou
Úterý
od 9 do 11 h – herna s písničkou (vstupné 40 Kč/rodina)
od 14.30 do 15 h – cvičení s miminky 3 – 9 měsíců
od 15 do 15.30 h – cvičení s dětmi 9 – 12 měsíců
od 15.30 do 16 h – cvičení s dětmi 12 -18 měsíců
od 15.55 do 16.45 – cvičení pro děti od 3 let
od 17 do 17.45 h – cvičení pro maminky s dětmi
od 17.45 do 19 h – cvičení pro těhotné s porodní asistentkou
(cena lekce 70 Kč)
Čtvrtek
od 8 do 11 h – volná herna (vstupné 40 Kč/rodina)
od 15.30 do 16 h – angličtina s Pam (nutná rezervace)
od 16.30 do 17.30 h – kurz Malá technická univerzita
Pátek
od 8.30 do 9.30 h – cvičení s dětmi 18 měsíců a více
od 9.30 do 10.30 h – cvičení maminek s dětmi
od 9 do 12 h – 1x měsíčně setkání dvojčátek (vždy druhý pátek v
měsíci)
od 15 do 17 h – setkání maminek – volná herna (vstupné 40
Kč/rodina)
Další připravované aktivity
Beseda o správné manipulaci s miminkem – termín bude upřesněn
Středa 12. 1. od 14 h – Dítě na srdci – ukázky úvazů
Středa 19. 1. od 17.15 h – Spontánní tanec – taneční meditace pod
vedením lektorky D. Breberové
Laktační poradenství dle dohody.
Bližší info na hlinecanek@email.cz, tel.: 728 460 403,
www.hlinecanek.cz, nebo na Facebooku. Změna vyhrazena.

Kino
5. středa
19.00 Kingsman: První mise
Akční komedie VB/USA s čes, titulky, 131 minut, 12-N, vstupné 140 Kč.
7. pátek
19.00 Krotitelé duchů: Odkaz
Akční fantasy komedie USA, dabing, 124 minut, P, vstupné 140 Kč.
8. sobota
16.00 Dračí princezna
Rodinná pohádka Norsko, dabing, 82 minut, P, vstupné 90 Kč
děti/130 dospělí.
15. sobota
16.00 Tři přání pro Popelku
Rodinná fantasy pohádka Norsko, dabing, 87 minut, P,
vstupné 90 Kč děti,130 Kč dospělí.
21. pátek
19.00 Srdce na dlani
Komedie ČR, 95 minut, P, vstupné 150 Kč.
Předprodej a rezervace vstupenek – TIC Hlinsko/Betlém 731 697
418, pokladna MFC nebo www.mfc-hlinsko.cz. Vstupenky lze platit
i kartou.
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Centrum Jana XXIII.
Pondělí: Výuka zpěvu s Monikou Maškovou 10 – 17 h (obj. předem
na tel. 724 568 602); Cvičení Pilates dospělí 17.15 – 19.30 h (paní Semerádová)
Úterý: Bohoslužba 8 – 9 h; Výuka zpěvu s Monikou Maškovou 10 –
17 h; Modlitební setkání 18 – 19 h
Intervalový trénink – 19.15 – 20.15 h
Středa: Výtvarná dílna pro dospělé 14 – 16.30 h; Výtvarná dílna s
Janou 17 – 18.30 h – každá sudá středa; Intervalový trénink – 19.15 –
20.15 h
Čtvrtek: Cvičení Pilates dospělí 17.15 – 19.30 h
Pátek: Bohoslužba 8 – 9 h
Sobota: Bohoslužba 16.30 – 17.30 h
Neděle: Bohoslužba 8 – 9 h; Spolčo dívek 13 -15 let 17.30 – 19 h
Více informací na www.cj23.cz, FB: Centrum Jana XXIII. Program je
odvislý od vládních nařízení.

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

Oddělení pro děti
13 – 17
9 – 12, 13 – 15.30
13 – 17
9 – 12, 13 – 17
ZAVŘENO
ZAVŘENO

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

Tel.: 469 311 197

Městské muzeum a galerie
Galerie
do 30. ledna
TOMÁŠ HONZ – SÁM V LESE
Otevřeno: Út – Pá 9 – 12, 13 – 16 h, So – Ne 13 – 16 h
PROŠLI ZDEJŠÍ KRAJINOU
Stálá expozice krajinářů nejen Hlinecka.
Otevřeno: dle otevírací doby aktuálních výstav (viz výše)
Muzeum
do 30. ledna
JIŘÍ VANĚK – HUMOR NEJEN VÁNOČNÍ
Otevřeno: Út – Pá 9 – 12, 13 – 16 h, So – Ne 13 – 16 h
Stálá expozice: Nejstarší historie, školství, spolky, oděv a textilní
výrobky, zaniklá a živá řemesla – hrnčířství, hračky, sklo,
rodina Adámkových.
Otevřeno: dle otevírací doby aktuální výstavy (viz výše)
Twenty One Gallery (v MFC)
do 6. února
TEREZA KAVKOVÁ – KONFLIKT
Otevřeno: během kulturních akcí v MFC a otevírací doby
zdejší kavárny
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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Multifunkční centrum
Úterý 18. ledna od 19 h
Moje hra
Divadlo Kalich Praha
Moje hra je komedií o životě, jakkoli hlavnímu hrdinovi jeho život
právě protekl mezi prsty.
Divadelní představení je v rámci divadelního předplatné jaro 2020.
Vstupenky zůstávají v platnosti.
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Vzpomínky

Dne 8. ledna 2022 uplynul 1 rok,
co nás opustila paní Marie BÍŠKOVÁ
z Hlinska.

Čtvrtek 27. ledna od 17 h
Sluníčko – profilový pořad
Vystoupení dětského ministudia Sluníčko určené pro širokou veřejnost.

Vzpomíná manžel a synovec
s rodinami.

Více akcí a informací k uvedeným představením a rezervace vstupenek naleznete na www.mfc-hlinsko.cz

Muzeum v přírodě Vysočina
VESELÝ KOPEC
Sobota 5. února od 9 do 16 h
MASOPUST
Tradiční masopustní obchůzka, která je součástí světového dědictví UNESCO, v podání vesnické skupiny ze Studnic u Hlinska.
Návštěvní doba:
Veselý Kopec bude do 5. února uzavřen.
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.

Dne 2. prosince 2021 uplynul jeden
smutný rok, kdy nás navždy opustil náš
milovaný manžel, tatínek a dědeček,
pan František DUŠEK z Hlinska.
S láskou vzpomíná rodina.

Dne 13. ledna 2022 uplyne smutný rok,
kdy navždy odešel pan Pavel CHMELÍK
z Hlinska.
S láskou vzpomínají manželka Věra
a dcery s rodinami.

ŽIVÁ HISTORIE, speciální programy 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: Úterý až neděle od 8.30 do 16 h, polední přestávka
od 12 do 12.30 h.
Prosíme, sledujete webové stránky, kde se zveřejňují aktuální informace. Při návštěvě muzea je třeba dbát platných opatření s
ohledem na zamezení šíření nákazy COVID 19.
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 MP Vysočina:
www.nmvp.cz; www.facebook.com/Muzeum-v-přirodě-Vysočina

Dne 8. ledna 2022 uplyne jeden rok,
kdy nás navždy opustila naše milovaná
manželka, maminka, dcera a babička,
paní Olga PALEČKOVÁ z Vítanova.
Se smutkem v srdci a s láskou
vzpomínají, manžel Ladislav, dcera
Olga a syn Ladislav s rodinami.

Soukromá inzerce
Daruji koťata do domku se zahrádkou. Mouraté a bílo-mouraté.
Tel.: 721 460 036.
Prodám zachovalou Škodu Felicia 1,3 MPI, 50 KW, GLXi, rv. 1997,
najeto 132xxx, střešní okno, mlhovky, tažné zařízení, střešní nosiče, sada zimních a letních kol na discích, 2. majitel, EKO neuhrazeno (3000 Kč), při prodeji nová STK. Tel.: 732 806 569.

Poděkování
Děkujeme všem, kteří se přišli naposledy rozloučit s panem
Vladimírem KOUDELKOU.
Děkujeme též za květinové dary a slova útěchy.
Manželka a synové.
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Soukromá inzerce
Koupím obrazy Františka Kavána a Gustava Macouna. Platba v
hotovosti, solidní ceny. Kontakt: tel. 728 452 967, email: jakub.hruska@geology.cz.
Koupím staré rádio. Tel.: 721 876 816.
Prodám naštípané jasanové a smrkové dřevo v délce 30 cm. Cena
dohodou. Tel.: 721 876 816.
Muž hledá ženu do 50 let. Tel.: 723 212 134.
Prodám osobní auto OPEL ASTRA 2,0DI , koupeno v ČR, první majitel, najeto 125 000 km, r. výr. 1999, nová baterie, STK do 08/2023,
spolehlivé. Cena 25 000 Kč. Tel.: 720 183 598.
Prodám byt 2+1 v Hlinsku, ul. ČSA, balkón a lodžie, 3 NP, s výtahem, po částečné rekonstrukci. Cena 2 200 000 Kč. RK nevolat!
Tel.: 775 156 809.
Koupím staré pohlednice do roku 1945. Stačí SMS, zavolám. Tel.:
608 420 808.
Prodám byt 4+1 na sídlišti v Hlinsku. Tel.: 773 520 798.

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
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202

Děkujeme Vám za přízeň, kterou jste
nám projevili v uplynulém roce.
Do nového Vám přejeme hodně štěstí, zdraví,
spoustu pozitivní nálady a hlavně abyste měli
vždy po boku parťáka, na kterého
se můžete spolehnout.
Na spo
lupráci
i v roce
2022
se těší
kolekti
v
Cukrár
ny Čist
á duše

eĎ
59,-
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Sekce neregistrovaných tenistů
v Hlinsku v roce 2021
Černých, přátelům z Pivovaru
Rychtář (pan R. Jůn), kamarádům Vl. Škarvadovi, Jardovi
Hudečkovi, M. Blažkovi, M. Filipusisovi, M. Věžníkovi, Standovi
Akrmanovi juniorovi, rodině
Dufkových i Terezce s Adélkou
Wasserbauerovým a dalším
nejmenovaným a skutečně vyzdvihnout velmi působivou a
nezištnou úroveň spolupráce se
všemi přáteli a menšími sponzory, kteří nám i přes těžkou
koronavirovou nepěknou dobu
pomáhají v činnosti – mezi pa-

Dokončení ze str. 10
Zde nás reprezentovali i Latimír s Rogerem Škarvadou a pak
Štěpex Bona s kámošem ze
Žďáru R. Schneiderem, kteří
bojovali se střídavými výsledky
a dokonce jako jediní sebrali
vítězům bod za prohru 5:6.
Krucemburská klika proběhla
10.8. a zde zvítězil zkušený pár
R. Škarvada s juniorem D. Bonou, kteří ve finále porazili 6:2
pár L. Víšek, J. Nevole Habera. O
3. místo: Fr. Trávníček, J. Marek
– M. Havel, M. Ročárek 6:2. Š.
Bona soutěžil zase s Latimírem
a byli nakonec pátí. Oblíbený
pohár PROSTATA CUP 2021 v
Chrudimi 31.7., kde bylo 14
účastnických dvojic, se stal kořistí domácího páru Šedivý,
Procházka, druzí byli také domácí Rybišar, Vojtíšek. Z našich
plejerů obě dvojice Š. Bona –
Roger Škarvada a J. Nevole Habera – Latimír podlehli v následujících kolech karlovarskému
uskupení M. Filipusis, K. Sokol
4:6. Letos v poli poražených
skončili i svratečtí M. Kalous, P.
Bureš. V tradičním prostředí
havlíčkobrodské kotliny se
uskutečnily 3 turnaje – 21.8.,
26.9. a 4.12. v hale (Čertovský).
Poprvé bylo 13 párů a silný tým
M. Filipusis s K. Sokolem se
museli ve finále sklonit před
párem Zvolánek, Novotný z
Chotěboře. Š. Bona s Latimírem
byli 6. Podruhé z 12 dvojic vyhrál M. Kubát (Chotěboř) s
Vampolou (Žďár) před protřelou
dvojkou z Pardubic Sýkora –
Tichý. V nabité konkurenci brali
naši Š. Bona s R. Lendlem pěkné
5. místo a šestí byli J. Marek s M.
Blažkem a manželé Blažkovci z
Vepřové byli 2. v soutěži útěchy.
Závěrečný třetí turnaj v hale

4.12. se stal přehlídkou amatérského tenisu a vyhrál překvapivě pár M. Kubát – Novotný z
Chotěboře před Sýkorou a Borovcem (Pardubice), třetí byli
Hladík s Ullrichem z Havl. Brodu a náš staronový ždírecký
soubor R. Lendl – P. Blažek
skončil na pěkném 9. místě,
neboť vyhrál soutěž útěchy.
Hlinečtí reprezentanti také
zkusili ve Skutči na pozvání
turnaj v RAKETLONU (badminton, líný tenis, pinec). Dne
13.11. se výpravička Sevča, David
Bona a nestor Štěpex Bona vydala do akce a úspěšně se celkem vypořádali s nástrahami
tohoto podniku, když v kategorii HARD D. Bona a Sevič obsadili 6. a 7. místo z 10 závodníků a
veterán otec Š. Bonaventura
dokonce byl na bedně v kategorii MEDIUM celkově 3., když
líný tenis a ping-pong dokončil
vždy také 3. z 11 účastníků. Neuvěřitelný veteránský výkon,
který byl asi ojedinělý?!
V našem státě a bílém sportu
bude snad v budoucnu daleko
příznivější situace a konkurence se bude neustále zvyšovat a
mládnout a pozná se i spousta
dalších kamarádů a přátel – navazují se nové mimopracovní
styky třeba i do mixů – stará
otřepaná poučka z minulosti a
svatá pravda zní: „Radost je třeba umět nejen rozdávat, ale i s
pokorou přijímat (admirál Canaris, Tukan, pták NOH, Zverimex, Garnýrák, Já tady věčně
nebudu a O princezně Mlsalce)“.
Na závěr každoročního bilancování bychom chtěli poděkovat za přízeň Městu Hlinsku,
TK Hlinsko a laskavým hráčským sponzorům panu Luďku
Puchýřovi, Standovi a Radkovi

rádní příznivce našeho bílého
sportu patří Včelařství Babákov,
firma Regulus, Vinotéka U
Soudku, Doktor Max, grafik
Ross, Mlékárna Hlinsko, Waran
a další.
Do budoucna si přejme
všichni hodně zdraví a spokojenosti ve všech oblastech našich životů a aby se situace vyřešila blahodárně a mohlo se
sportovat a žít v obvyklých
bezvadných podmínkách.
Š. Bona – hrající jednatel
Sekce

Kam za sportem
Lední hokej
So 8. 1.
So 8. 1.
Ne 9. 1.
St 12. 1.
So 15. 1.
So 15. 1.
So 16. 1.
Ne 23. 1.

Hl. – Polička/Lanškroun
Hl. – Žďár nad Sázavou
Hl. – Opočno
Hl. – Polička
Hl. – Litomyšl
Hl. – Ledeč
Hl. – Pardubice
Hl. – Trutnov

9.30/11.30
17.00
17.30
18.30
9.30
17.00
9.00/11.00
17.30

2. tř./3.tř.
junioři
muži
muži
žáci
junioři
4. tř./5.tř.
muži

Volejbal muži – Krajský přebor I. třídy – Gymnázium Hlinsko
So 22. 1. SKO Hl. A – TJ Energetik Chvaletice
10.00 a 13.00

Bazén
PROVOZNÍ DOBA PLAVECKÉHO BAZÉNU
Po
15.00 – 21.00
Út – St
6.30 – 7.45 15.00 – 21.00
Čt
6:30 – 7:45 15:00 – 18:00
18:00 – 20:00 – cvičení pro ženy
Pá
6:30 – 7:45 16:00 – 21:00
So, Ne
10.00 – 19.00
Ceny: dospělí 50 Kč/1 hod., děti do 15 let – 40 Kč/1 hod.
Tel.: 608 042 627.
PLAVÁNÍ PRO SENIORY
– každé pondělí od 13 do 14 hodin
– cena 80 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.
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Přání Ježíškovi aneb úspěšná sezona tenistů
Hlinečtí tenisté se mohou
pochlubit skvělou sezonou 2021
plnou mnoha cenných úspěchů.
Historickým úspěchem pro
hlinecký klub je umístění
mladších žáků v celorepublikovém žebříčku mladších žáků,

kde pro sezonu 2021/2022 budou odchovanci našeho klubu
Michal Rakouš a Pavel Oliver
Dufek figurovat na prvním a
druhém místě v rámci celé ČR.
Pája se po jeho zatím nejlepší
sezoně chystá přestoupit do tenisového velkoklubu TK Agrofert Prostějov, kde bude spolu s
Míšou Rakoušem tvořit základ
týmu pro mistrovská utkání v
sezoně 2022. Ještě před svým
odchodem do jihomoravského
klubu pomohl Pája k historickému úspěchu tenisovému výběru východních Čech, kdy
spolu s Matyášem Maršíkem
(TK Česká Třebová) a Markem
Mikešem (TK Světlá nad Sázavou) zvítězili v juniorském Davis cupu a poprvé tak od doby
vzniku poháru přivezli trofej do
Východních Čech. Výběrového
klání se zúčastnilo 8 krajských
výběrů s nejlepšími mladšími
žáky z celé ČR.
Dalším neskutečným bonbónkem za prací tenisového klubu
je historický úspěch našich minitenistů, kteří na MČR v Praze
obsadili neuvěřitelné druhé
místo, když nestačili pouze na
výběr pražských klubů a vklínili
se tak na bednu mezi děti TK
Sparta Praha a TK Agrofert Prostějov. Náš tým nastoupil ve
složení: Mrkvičková Josefína,
Halamka Filip, Zerzán Vojtěch,
Pražák Jakub, Hayek Denis a

naše nejmladší bojovnice Kamilka Janáčková, která zdatně
vzdorovala i starším hráčům.
Klub TK Hlinsko aktuálně čítá
186 členů a 91 dětí ve věku od
4–19 let. Tento rok jsme díky
náboru přivítali 25 nových tenistů. Zároveň jsme posílili tým
o nové trenéry, kteří se dále
vzdělávají a tvoří pro náš klub
nové hvězdy a hvězdičky, aby i
nadále všechny velkokluby a

vstoupil i do zimní sezony,
Anička Jančaříková (r. 2011),
která získala také 3x 1. místo na
turnajích v kat. C, Josefína
Mrkvičková (r. 2014) a Filip Halamka (r. 2014), kteří válcovali v
loňské sezoně soupeře po celé
ČR a nyní je čeká přechod do
starší kategorie, Aleš Kozel (r.
2008), který již pomalu svádí
boje v dorosteneckých kategoriích s výrazně staršími soupeři,
Nela Dostálová (r. 2012) – 2.
místo na Východočeských přeborech, účast na MČR, Josef
Malinský (r. 2012) – 2. místo na
Východočeských přeborech,
účast na MČR a nespočet stříbrných medailí z turnajů kategorie babytenis. A spousta dalších nadějných tenistů.
Výsledky mistrovských
utkání letní sezony 2021

celá tenisová ČR věděli, kde je
TK Hlinsko a co jejich svěřencům hrozí, když narazí na Hlinečáka.
Dalším velmi úspěšným odchovancem našeho klubu, který
hraje za TK Agrofert Prostějov,
patří Majda Smékalová (r. 2006)
– 17. místo na žebříčku v ČR, 4.
místo ve svém ročníku, která se
pomalu snaží prosazovat ve

Minitenis (5-7 let) – vítězové
základní skupiny, vítězové Východočeské oblasti, 2. místo na
MČR
Hráči: Mrkvičková Josefína,
Zerzán Vojtěch, Halamka Filip,
Janáčková Kamila, Pražák Jakub, Hayek Denis, Novotná
Eliška
Babytenis (8-9 let) – 3. místo
v Krajském přeboru
Hráči: Malinský Josef, Dostálová Nela, Janáček Mikuláš, Halamka Šimon, Mrkvičková Josefína
Mladší žactvo (10-13 let) – 4.
místo v Krajském přeboru
Hráči: Nevole Vojtěch, Bříza
Ondřej, Adámek Alexander,
Mrkvička František, Marešová
Nela, Uchytilová Silvie

velkém tenise a sbírá první bodíky i na mezinárodních ženských turnajích ITF.
Stále rostoucí formou potvrzují na stupních vítězů Peťa Lelek (r. 2010), který 3x zvítězil na
turnaji v kat. C. a velmi úspěšně

Starší žactvo (14-15 let) – 7.
místo v Krajské soutěži
Hráči: Lelek Petr, Nevole
Vojtěch, Bříza Ondřej, Adámek
Alexander, Hubáčková Tereza,
Jančaříková Anna, Marešová
Nela
Dorost – (16-19 let) – 5. místo

v Krajské soutěži
Hráči: Feofanov Lev, Smetánka Tomáš, Šulc Jan, Kavalír
Tomáš, Dufková Nela, Havlová
Gabriela

PODĚKOVÁNÍ
Děkujeme našim hráčům za
skvělou reprezentaci klubu a
také města Hlinska, které nás
výrazně podporuje. Grantová
podpora města nám umožňuje
velmi efektivně připravovat
naše děti, realizovat tréninky s
nejnovějšími koordinačními
pomůckami a tenisovými míčky, které se pravidelně obměňují. Díky podpoře města Hlinska, Pardubického kraje a Národní sportovní agentury můžeme nabídnout tenisové tréninky široké veřejnosti za velmi
rozumné ceny a našim nejlepším tenistům nabídnout velmi
kvalitní, téměř profesionální
zázemí pro jejich přípravu.
Velké díky patří přímo i
představitelům města a městských sportovišť, kteří nám věnují prostor ve svém nabitém
programu a hledají s námi společně cesty k rekonstrukci a
rozšíření již nevyhovujících
kurtů. Kurty jsou bohužel
schopné jen velmi omezeně
odvádět vodu z hracích ploch a
po skončení dešťů jsou tak i
několik dní kluzké, nebezpečné
a prakticky nehratelné.

SPOLEČNÉ PŘÁNÍ

Přesto si troufáme říci, že i přes
velmi zastaralé hrací plochy,
které patří k těm nejstarším v
rámci celé ČR, se stále opíráme o
velmi silnou podporu ze strany
města Hlinska, která není ve
většině měst samozřejmostí.
Na dopis v klubovně jsme
proto napsali naše společné vánoční přání a bedlivě budeme
čekat, zda se Ježíšek zastaví. Do
roku 2022 přejeme všem hodně
zdraví, tenisového i osobního
štěstí.
Váš TK Hlinsko (Pavel a
Pavel, Tereza, Bohouš, Standa, Andrea a tým trenérů)
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