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STAVBA KOUPALIŠTĚ

PRÁCE NA STAVBĚ KOUPALIŠTĚ V HLINSKU pokračují podle harmonogramu. Budoucí vstup do
areálu už má jasné obrysy. V současné době provádí dodavatel rozsáhlé terénní úpravy, pokládá venkovní dlažbu a v plném proudu jsou stavební činnosti uvnitř objektů. V minulých dnech bylo zahájeno
napouštění a následovat bude výstavba oplocení areálu. Dokončení stavebních prací je plánováno na
první polovinu května.

Koronavirová nákaza – důležitá
opatření, informace, omezení

PŘÍŠTÍ ČÍSLO VYJDE
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Více na str. 2 a 3

Slovo starosty

Milí spoluobčané, snad každý
den uplynulého měsíce přinesl
nějakou novou situaci. Naše
společnost se vypořádává s
problémem s názvem koronavirus a s tím souvisí zákazy,
příkazy a omezení. Ze všech
stran se na nás valí prakticky
nepřetržitě spousta informací.
A mnohdy je těžké se v nich
vyznat.
Z toho všeho však vnímám jako
jednu z nejdůležitějších věcí
nepropadnout strachu a panice.
K situaci musíme přistupovat s
respektem, ale rozhodně ne v
zajetí strachu. Respekt a odpovědnost přitom znamená maximálně dodržovat současná
nařízení. Řídit se jimi i když víme, že jsou nepříjemná. A o to
bych vás všechny chtěl požádat.
Základ tedy je: rouška a její
správné používání, důsledná
hygiena, omezení pohybu na
veřejnosti. Vydržme to, prosím,
ještě potřebný čas a pak bude
zase dobře!
Moje poděkování patří zdravotníkům, pracovníkům v sociálních službách, hasičům, policistům, ale stejně tak například
i prodavačkám a prodavačům.
Všem Hlinečákům, ale i Vám,
našim sousedům z okolních
obcí, pak mnohokrát děkuji za
to, jak společně zvládáme tuhle
nelehkou situaci. Jak se drtivá
většina z nás snaží, i když občas
děláme chyby. Jsem na občany
našeho regionu hrdý. Myslím na
ty, kteří pomáhají, děkuji jim za
skvělý přístup. A vím, že to
zvládneme! Mějte úspěšný duben a děkuji za podporu.
Miroslav Krčil
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Poděkování patří všem,
kteří pomáhají ostatním

Město Hlinsko zavádí systém
nákupů pro seniory, chronicky
nemocné a handicapované
Město Hlinsko ve spolupráci se spotřebním družstvem Jednota,
Městskou policií Hlinsko a jednotkami sboru dobrovolných hasičů
města Hlinska nabízí od 17. 3. 2020 hlineckým občanům – seniorům, handicapovaným a chronicky nemocným osobám – zajištění
nákupů. Objednávky nákupů jsou možné v pracovní dny v době od
8:00 do 10:00 hodin na níže uvedených telefonních číslech. Rozvoz
bude probíhat v den objednávky v době od 13:00 do 15:00 hodin.
Jednotlivý nákup je omezen na max. 10 položek.
Kontakty pro objednávky:
Odbor sociálních věcí, školství a zdravotnictví, tel.: 469 315 370 –
paní Myšková, 469 315 356 – paní Víšková.
Předání nákupu bude bezkontaktní na adrese uvedené objednavatelem.
Úhrada nákupů objednavatelem proběhne po ukončení mimořádných opatření. Bc. Martin Vtípil DiS., vedoucí odboru sociálních
věcí, školství a zdravotnictví

Chcete si promluvit?
Vážení obyvatelé Hlinecka, mnohé kontakty jsou kvůli koronaviru
omezeny, ale některé možnosti nám zůstávají. Možná máte všeho
dost a padá na vás smutek. Možná vám něco udělalo radost a nemáte to komu říci. Nebo si jen chcete s někým popovídat, a zrovna
není nikdo po ruce. Pokud chcete, můžete zavolat mně na telefon
604 284 774 nebo napsat e-mail: cejkovanadeje@seznam.cz.
Těším se na ty, kteří se ozvou. Naděje Čejková, evangelická farářka

Několik desítek dobrovolníků se zapojilo do šití roušek v Hlinsku
díky iniciativně, která vznikla na sociálních sítích a kterou podpořilo také město Hlinsko. „Vše zafungovalo velmi rychle. Sešli jsme
se se zástupci iniciativy a domluvili systém. Nakoupili jsme jako
město materiál i s pomocí několika dárců, zajistili jsme jeho rozvoz
k dobrovolníkům a následně pak svoz hotových roušek. Roušky
jsme nechali vyprat a pak jsme je distribuovali potřebným – do
obchodů, hasičům, do sociálních služeb i jednotlivcům. Vážím si
každého, kdo se nějakým způsobem podílel nejenom na této iniciativě, ale jakkoliv přispívá svým dílem k tomu, abychom situaci
zvládli,“ uvedl starosta Hlinska Miroslav Krčil.
V šicí dílnu se na čas proměnila například také jedna z kanceláří
vedení hlinecké radnice. Do šití roušek se kromě jiných zapojili i
zaměstnanci a pracovnice Školní jídelny Ležáků.
Město Hlinsko také nechává pravidelně z preventivních důvodů
dezinfikovat některé veřejné prostory – polikliniku, autobusové
nádraží i zastávky nebo prostory u bankomatů. Touto činností byli
pověřeni hlinečtí dobrovolní hasiči.
Poděkování tedy patří VŠEM, kteří vyráběli a vyrábí ochranné pomůcky nebo jakýmkoliv způsobem tak pomáhají ostatním.
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Důležitá provozní
opatření MÚ v době
nouzového stavu

V souvislosti s přijímanými
mimořádnými opatřeními vlády a omezením svobody pohybu byla přijata tato provozní
opatření, o jejichž dodržování
vás až do odvolání žádáme:
1. Omezení provozní doby
městského úřadu pouze na
tyto úřední dny a hodiny:
pondělí 8:00 – 11:00 hodin
středa 13:00 – 16:00 hodin
V těchto hodinách se budou
vyřizovat opravdu pouze neodkladné záležitosti, ostatní lze
odložit nebo vyřídit telefonicky
či elektronicky (e-mail, datová
schránka). Kontaktní údaje
jednotlivých pracovišť úřadu,
kde je i v těchto dnech zajišťován omezený provoz, jsou uvedeny na stránkách úřadu.
Při osobní návštěvě je
v zájmu ochrany zdraví zaměstnanců i v zájmu osobním
nutno vstupovat do budovy
s rouškou, případně šálou, šátkem nebo jinou vhodnou alternativou, dodržovat odstup od
dalšího klienta a omezit předávání písemností či dokladů.
2. Přijímání žádostí o občanské nebo řidičské průkazy je
na základě stanoviska Ministerstva vnitra ČR dočasně pozastaveno. Obdobně to vzhledem k nemožnosti vycestovat
platí i pro cestovní doklady.
3. Dojde-li z důvodu nouzového stavu k promeškání
lhůty ve správním řízení (nemožnosti učinit v zákonné lhůtě úkon, dostavit se k jednání
nebo odeslat písemnost), je
možno za určitých podmínek do
15 dnů po skončení nouzového
stavu požádat správní orgán o
prominutí lhůty.

4. Vítání občánků a návštěvy
jubilantů se odkládají. Svatební obřady v době omezení svobody pohybu nelze konat.
5. Platby místních poplatků –
ze psů a za komunální odpad
doporučujeme až do odvolání
provádět bezhotovostní platbou (převodem z účtu), čímž
odpadne nutnost návštěvy pokladny MÚ. Platby zadávejte
nikoli hromadně, ale po jednotlivých poplatnících a s použitím variabilního symbolu,
který byl každému poplatníkovi
v minulosti přidělen. Číslo účtu
je: 19-0000623531/0100. Pokud
nemáte k dispozici svůj variabilní symbol, lze jej zjistit u paní
Hubené (tel. 469 315 334,
e-mail: hubena@hlinsko.cz)
nebo Ing. Kratochvílové (tel.
469 326 127, e-mail:
kratochvilova@hlinsko.cz).
Upozorňujeme poplatníky, že
poplatky za r. 2017, které nebyly
ani přes písemnou výzvu MÚ
k dnešnímu dni uhrazeny, vyměřil MÚ hromadným předpisným seznamem.
Všechny informace jsou průběžně aktualizovány na webu
nebo v mobilním rozhlase, jehož užívání nyní nabylo na významu a k němuž si i nyní můžete zřídit bezplatně přístup na
adrese: www.hlinsko.mobilnirozhlas.cz.
Děkujeme za podporu a za to,
že se v této pro nás všechny
nelehké době chováte zodpovědně a respektujete zavedená
bezpečnostní omezení.
Společně to zvládneme.
Marta Nováková,
tajemnice MÚ

Zacházení s rouškami
z hlediska odpadu
Kromě zdravotníků, policie,
hasičů, prodavaček, pošťaček,
jsou tu i zaměstnanci Technických služeb Hlinsko, s.r.o., kteří
každodenně zajišťují to, co je
naprostou samozřejmostí – odvážejí komunální odpad.
Prosím proto občany, aby v
této složité době, měli o to víc
na paměti jak zacházet s odpady a tím i předcházet šíření jakýchkoliv infekčních nemocí,
tím spíše šíření nového typu
koronaviru.
Pokud používáte jednorázové
roušky, nebo kapesníky, je třeba
s nimi zacházet, jakoby to byl
infekční odpad, měly by skončit
v uzavřeném plastovém pytlíku
a odhozené by měly být v nádobách určených na komunální
odpad (popelnice), případně
kontejnerů určených na komu-

nální odpad!
Tento odpad
v žádném
případě nesmí
končit v kontejnerech na papír nebo v jakémkoliv jiném kontejneru na
separovaný odpad!!! S tímto
odpadem dále naši zaměstnanci
pracují a třídí, tedy s ním přichází do přímého styku.
Pokud se i naši zaměstnanci
nakazí jakýmkoliv infekčním
onemocněním a budou nuceni
zůstat v izolaci nebo v karanténě, nikdo vám váš odpad neodveze k likvidaci.
Děkujeme, že jste zodpovědní
jak k sobě, tak k ostatním, a že
k tomuto problému přistoupíte
aktivně.
Technické služby Hlinsko

Zkrácení otvírací doby
pošty v Hlinsku
Pošta Hlinsko v Čechách,
Adámkova 1094, 539 01 Hlinsko
oznamuje dočasnou změnu otvírací doby vzhledem k mimořádné situaci a vyhlášenému
nouzovému stavu na celém
území ČR od 19. 3. 2020.
Otevírací doba pošty bude:
Pondělí – pátek: od 8.00 do
12.00 hodin a od 13.30 do 16.00
hodin

V souvislosti s tímto
opatřením
budou od 21.
3. 2020 do
odvolání
všechny pošty v SOBOTU a v
NEDĚLI uzavřeny.
Děkujeme za pochopení.
Pošta Hlinsko v Čechách
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Bytový dům na ulici Ležáků je před dokončením
Bytové družstvo Erbenova
Hlinsko, jako investor stavby,
zahájilo na podzim v roce 2018
výstavbu BYTOVÉHO DOMU
s 29 bytovými jednotkami,
včetně 16 vnitřních garážových
a 17 venkovních parkovacích
stání na ulici Ležáků v Hlinsku,
v blízkosti centra města a veškeré infrastruktury. V současné
době je možné vidět výstavbu
ve velmi pokročilé fázi, která
odpovídá blížícímu se termínu
kolaudace a předání bytů do
užívání. Toto datum je dle plánu směřováno na konec června
2020. Rozestavěnost, dispozice
bytů a jejich vybavení můžete
sledovat přímo na místě za našeho doprovodu, ale také na
webových stránkách, které se
aktualizují a přináší vám komplexní informace o bytovém
domě.
Již jsme přinesli informaci, že
generálním dodavatelem stav-

by je místní firma INSTAV
Hlinsko a.s., člen českého stavebního holdingu Enteria a.s., a
také informaci, že se jedná o
družstevní výstavbu, kdy stavba
je financována z dalších členských vkladů družstevníků a
úvěrových prostředků České
spořitelny a.s.
Bytové družstevnictví oslovuje širokou skupinu obyvatel,
kteří plánují investovat do
vlastního bydlení, bez omezení
věku, příjmu a bez řady podkladů, které jsou nutné k hypotečnímu řízení. Rádi vám zodpovíme a vysvětlíme vše o družstevním bydlení.
Každý družstevník může dle
svých finančních možností a
v souladu se stanovami družstva převádět svůj družstevní
podíl vážící se k bytu bez omezení, je oprávněn si kdykoliv
požádat o převod bytu do osobního vlastnictví při splnění

všech povinností. V případě jakýchkoliv vašich dotazů, nezávazné poptávky po bytech, prohlídky bytů nás kontaktujte na
telefonních číslech 606 619 736,
777 445 734, e-mailech
burdova@zburdova.cz,

Proti lži bojovat pravdou
Obyvatelé města Hlinska, kteří
po mnoho desítek let a několik
generací pracovali ve firmě
Elektro – Praga Hlinsko a u jejích nástupců, nevěří, co vše je
možné.
Každý zaměstnanec, občan
města Hlinska, si považuje svého zaměstnavatele a očekává
totéž ze strany firmy a zaměstnavatele. Ze srdce blahopřeji
každému, kdo má to veliké
štěstí, že má solidního a slušného majitele firmy a zaměstnavatele. A to proto, že více než
třetinu aktivního života trávíme v práci. Pro každého není
možnost být OSVČ.
Občané města Hlinska a okolí
si nezaslouží, aby firma, která
měla jméno ve světě a byla vybudována poctivou prací několika generací, nyní sloužila jako
nástroj vyvolených k obchodu
s chudobou občanů jiných národností. Velmi negativně to
ovlivní i život ve městě, když
české zaměstnance nahradí cizinci.
Naše poctivá práce nebyla
vynaložena k obchodu s chudobou pro obohacení jednotlivců.
Zahraniční vlastníci většinou
ani nevědí, co vše české vedení

jejich jménem činí. Když činí ve
prospěch majitele, zaměstnanců a občanů, patří jim poděkování.
Je ale moc smutné pokud odpovědní tvrdí, že zisk společnosti stojí a padá například na
tom, kdy si zaměstnanec čipuje
příchod a kdy si čipuje odchod
z a do práce.
Je to rok, co se objevily informace, že není nutné bát se přílivu zaměstnanců z ciziny, že
pracovní místa českých zaměstnanců nejsou ohrožena.
V těchto dnech se setkáváme
s realitou. Nejedná se o jednotlivce nebo o desítky zaměstnanců, je to mnohem vyšší číslo. Zaměstnanec přijde do práce,
odpracuje směnu a najednou je
nepotřebný z minuty na minutu. Hezky se ohne zákon a člověk podepíše dohodu a je venku. Kde se berou peníze na odchody stovek nepohodlných lidí? Nepohodlných zaměstnavateli, protože ti, kterým se nechtělo pracovat, tak takoví už
tady dávno nejsou.
Co je horší, že je pošlapána
lidská důstojnost. Podepíšeš,
nebo si na tebe něco najdeme.
Moc kapitálu a nadřazenost
nadřízených je již neúnosná a

nejde k této situaci mlčet.
Lidi v Hlinsku byli vždy pracovití a spolehliví. Co víc, v porovnání s nejmenšími příjmy
v Pardubickém kraji a s průměrnou mzdou v České republice se to nedá vůbec srovnávat.
Mnozí po 30 i 40 letech poctivé
práce nechali ve fabrice svoje
zdraví. Nemoc, ta se trestá. Krácením peněz, benefitů a i vyhazovem. Nejen nemoc se trestá.
Trestá se kouření, telefonování
a další. Trestá se pro ten pocit
strachu, nadvlády, moci a nadřazenosti.
Nesmíme se vzdát. Nesmíme
po 30 letech nabyté svobody
přijmout moc a nadřazenost lidí, kteří si myslí, že nebyla zrušena robota a že si můžou díky
penězům všechno dovolit. Je
nás pořád ještě dost lidí, kteří
žijí a rozhodují na základech
demokracie, porozumění, odpuštění, slušnosti a harmonie.
V každé činnosti dbáme na lidské zdraví. Budeme se bránit
fenoménu zla.
Alena Šírová,
členka Rady města Hlinska,
předsedkyně odborové
organizace KOVO

jan.burda@mourenin.com.
Bližší informace o projektu a
cenách jednotlivých bytů, parkovacích stání naleznete na
www.bderbenova.cz.
Ing. Dagmar Bálková,
Bytové družstvo Erbenova Hlinsko

ZŠ Resslova
děkuje rodičům
Již několik týdnů platí v naší
republice zvláštní režim, který
se bezprostředně dotýká nás
všech. V naší škole, tak jako
v jiných, jsme museli nastavit
režim výuky, jaký historie českého základního školství nepamatuje. Jde o velkou zátěž, ale i
zkoušku pro všechny pracovníky školství. Ale v tomto momentě nejde jen o nás. Plně si
uvědomujeme zátěž, která je
kladena na rodiče našich žáků
ze všech stran. A samozřejmě
nejde jen o školní záležitosti.
Po několikadenní zkušenosti
víme, jak aktivně a smysluplně
přistoupili naši rodiče k problému „vzdělávání na dálku“. A
my bychom jim za to chtěli
opravdu poděkovat. Vedle
svých povinností ještě pomáhají s tímto způsobem výuky.
Máme dostatek zpětných vazeb.
Chtěli bychom jim sdělit, alespoň touto cestou, že si toho
opravdu vážíme a obdivujeme
je. Věříme, že velmi náročnou
situaci všichni zvládneme.
Základní škola Resslova Hlinsko
přeje všem občanům města i
blízkého okolí vše dobré a především zdraví.
Ředitelství ZŠ Resslova Hlinsko
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Potravinová pomoc pomáhá
samoživitelům, rodinám i seniorům
Na Hlinecku je dostupná potravinová pomoc lidem, kteří se
nacházejí v tíživé finanční situaci. Jen během poslední poloviny roku 2019 pomohla dodávkou základních potravin a
drogerie 165 osobám z toho 90
dětem. „Počet podpořených
osob je i pro nás překvapivý“,
sděluje vedoucí hlineckého sociálního odboru Martin Vtípil.
Dotazníkové šetření mezi
občany a sociálními pracovníky
v minulých letech ukázalo, že
jsou mezi námi lidé, kteří se sami nebo spolu se svými rodinami ocitají přechodně nebo trvale ve stavu chudoby. Jejich finanční situace jim nedovoluje
zabezpečit stravování a základní hygienické potřeby bez toho,
aniž by tím ohrozili další stránky svého živobytí (platby za
bydlení, studium dětí a další
nezbytné výdaje). Chudobou
nejsou zasaženi jen lidé bez domova, ale i mnoho osamělých
seniorů, lidí se zdravotními
handicapy, rodičů samoživitelů
či rodin s dětmi.

JAK VYPADÁ
POTRAVINOVÁ POMOC
Právě pro osoby s nízkými příjmy nebo zcela bez příjmů
vznikla v polovině minulého
roku nabídka potravinové pomoci v Hlinsku. Sociální odbor
městského úřadu začal odebírat
materiální pomoc z Potravinové banky Pardubice a tu poskytovat potřebným. Jedná se o
přebytky zemědělské a potravinářské produkce, neprodejné,
ale poživatelné potraviny, ale
také příspěvky shromážděné při
veřejných sbírkách v supermarketech či školách.
Každý měsíc sociální pracovnice převezmou z této banky
čerstvé i trvanlivé potraviny a
nezbytné drogistické zboží jako
jsou pleny, prášek na praní,
mýdlo či šampón. Pečivo, ovoce,
zelenina a masné či mléčné výrobky jsou žadatelům rozdány
kvůli trvanlivosti ještě týž den.
Část trvanlivých potravin jako
jsou těstoviny, konzervy, rýže,
mouka, olej nebo dětská výživa
sociální odbor ponechá v zásobě a poskytuje potřebným pro
okamžitou pomoc. Tímto způsobem jen pracovnice sociálního odboru od července do kon-

s řešením chudoby (hospodaření s penězi, starost o bydlení,
podpora při pracovním uplatnění, pocit osamocení, pomoc
s výchovou apod.) zavolejte na
následující kontakty a domluvte si osobní setkání.
Městský úřad Hlinsko, sociální odbor: Bc. Lucie Vařejčková,
DiS., tel.: 739 320 159
Komunitní centrum Raná:
Mgr. et Mgr. Ondřej Matula, tel:
732 536 873
Sociálně-aktivizační služba
pro rodiny s dětmi, Oblastní
charita Nové Hrady u Skutče:
Mgr. Dagmar Štanclová, tel.: 731
598 805
ce minulého roku rozdali 108
třináctikilových „balíčků“ potravin a hygienického materiálu. Ve většině případů se přitom
jednalo o opakovanou pomoc
jednotlivcům či rodinám.

VĚCNOU POMOCÍ
TO NEKONČÍ
Bohatší zkušenost s potravinovou pomocí mají v Komunitním centru v obci Raná. Tu od
roku 2018 poskytuje Římskokatolická farnost jednotlivcům i
rodinám z obcí patřících k farnosti (Mrákotín, Vojtěchov, Pokřikov, Kladno, Holetín, Raná) a
z blízkého okolí. I když je někdy
potřebným dána pomoc jednorázově, nejvíce odběratelů je
dlouhodobých. S jejich situací je
poskytovatel potravinové pomoci podrobně obeznámen a je
zde zaručena účelnost pomoci.
„Naše klienty známe osobně
včetně rodinných poměrů, takže jinak vypadá náplň krabice
pro rodinu s malými dětmi a jinak pro seniory či rodinu
s adolescenty. Zohledněna je i
velikost rodiny“, říká místní farář Ondřej Matula. Přesné statistiky si nevede, ale roční
množství materiálu vydaného
potřebným odhaduje na 2 – 2,5
tuny.
Vedle Římskokatolické farnosti v Rané a sociálního odboru městského úřadu Hlinsko je
schopna zajistit potravinovou
pomoc i sociálně aktivizační
služba pro rodiny s dětmi Oblastní charity Nové Hrady u
Skutče. Ta pomáhá potřebným

rodinám i na Hlinecku. Potraviny a hygienický materiál ale
poskytuje doplňkově jen těm
rodinám, které se službou spolupracují na zlepšení své celkové sociální situace. Jak název
této služby napovídá, usiluje o
to, aby se rodiny aktivně snažily
řešit svoji situaci a neustrnuly
na pouhém příjmu jakékoli (i
potravinové) pomoci. Preventivní přístup pomoci vystihuje
pracovnice této sociální služby
paní Veronika Hladká, když říká: „Pro naši službu je důležité
předcházet situacím, kdy se rodina ocitne bez finančních prostředků a s tím spojenou nouzí
potravin a hygieny“. Neomezit
se na pouhý výdej potravin a
dalšího materiálu, ale pomoci
potřebným vyjít z kruhu chudoby a mnohdy i odevzdanosti
vlastnímu osudu zdůrazňuje i
Martin Vtípil ze sociálního odboru. „Zájem o tuto formu podpory je značný, avšak snažíme
se s potřebnými osobami řešit
jejich životní situaci komplexně. Řešíme s nimi jejich příjmovou, dluhovou a bytovou
situaci, zajištění péče o děti a
případné další potřebné podpory. Snažíme se o to, aby poskytnutím potravin nebo hygienických potřeb spolupráce
s klientem nekončila.“

JAK POTRAVINOVOU
POMOC ZÍSKAT
Pokud vy nebo někdo z vašeho
okolí potřebujete potravinovou
pomoc získat a zároveň jste
otevřeni k širší pomoci spojené

KOMUNITNÍ PLÁNOVÁNÍ
SOCIÁLNÍCH SLUŽEB
A SOUVISEJÍCÍCH AKTIVIT
S ohledem na zajištění dalších
základních životních potřeb
spojených s chudobou, schválila většina z 22 obcí správního
obvodu obce s rozšířenou působností Hlinsko komunitní
plán sociálních služeb, který by
měl v následujících letech započít řešení dalších souvisejících témat, jako je podpora při
vypořádávání se s dluhy, dostupnost krizové psychologické
pomoci, šatního a hygienického
servisu a dostupného bydlení
pro nejohroženější skupiny
osob.
Chybí vám nebo vašim blízkým v Hlinsku či okolí nějaká
sociální pomoc? Napište / zavolejte nám, o jakou pomoc se
jedná. Přispějete tím k rozvoji
sociální pomoci ve vaší obci.
Pokud tu služba, na kterou
upozorňujete, působí, informujeme vás o ní.
Kontakt na sociální pracovnice MÚ Hlinsko:
Dana Myšková, DiS., e-mail:
myskova@hlinsko.cz, tel.:
737 204 659
Bc. Lucie Vařejčková, DiS.,
e-mail: varejckova@hlinsko.cz,
tel.: 739 320 159
Ing. Ivana Víšková, e-mail:
viskova@hlinsko.cz, tel.:
733 612 947
Mgr. Jaroslav Marek,
koordinátor komunitního
plánování, MÚ Hlinsko,
e-mail:
rozvojsluzeb@hlinsko.cz
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Ptačí budka na Resslovce
po roce ožila
V předloňském roce jsme na
naši zahradu instalovali ptačí
budku vlastní výroby s infrakamerou. V loňském roce v den
státního svátku 8. května se začala líhnout mláďata z deseti
nakladených vajíček (viz foto).
Deštivý a velmi chladný květen
však nebyl k mláďatům vlídný
pro nedostatek potravy. Sledovanost a velmi milé ohlasy nás
přesvědčily, že lidé mají o přírodu zájem. Dostávali jsme
zprávy z celé republiky.
Chtěli bychom proto informovat všechny zájemce, že sýkorka se začala opět pravidelně
objevovat v naší budce od neděle 8. března. Dění v budce
můžete sledovat nepřetržitě
celý den na úvodní stránce naší
školy (vlevo) na stránkách

www.zsresslovahlinsko.cz.
Loňský průběh hnízdění naleznete v kategorii Základní
škola v podkategorii Ptačí budka – tam najdete sběr chronologicky seřazených fotografií.
Přejeme všem pěkné zážitky z
pozorování a sýkorkám příznivé
klima při hnízdění.
ZŠ Resslova Hlinsko

Třídění odpadů
Vážení spoluobčané, v tomto
příspěvku navážeme na předchozí informace, které se týkaly
třídění komunálních odpadů.
Tentokrát se článek bude týkat
správného nakládání se sklem a
kovy, které se od loňského roku
začaly v Hlinsku na některých
stanovištích též samostatně
sbírat.
Na SKLO máme určeny bílé
kontejnery na čiré sklo a zelené kontejnery na barevné
sklo. Vytříděné sklo není nutné
rozbíjet, protože se bude dále
třídit. Díky svým vlastnostem se
dá skleněný odpad recyklovat
do nekonečna.
Do zeleného kontejneru můžeme vhazovat například lahve
od alkoholických a nealkoholických nápojů, tabulové sklo ze
dveří a oken.
Do bílého kontejneru vhazujeme sklenice od zavařenin, kečupů a rozbité skleničky.
Do sběrných nádob na sklo
neukládáme keramiku, porcelán, autosklo, zrcadla, drátované
sklo, zlacená a pokovená skla,
varné sklo, sklokeramika a laboratorní sklo.
Vratné zálohované sklo se
vrací zpět do obchodu.
KOVY patří do šedých kontejnerů, tyto nádoby jsou určeny zejména na sběr plecho-

vek od potravin a drobnějšího
kovového odpadu, který lze skrz
otvor bez problémů prostrčit –
plechovky od nápojů a konzerv,
kovové tuby, alobal, kovové
zátky, hřebíky, šroubky, kancelářské sponky a další drobné
kovové předměty.
Do nádoby na drobné kovové
předměty nevhazujeme plechovky od barev a jiných nebezpečných látek, tlakové nádoby se zbytky nebezpečných
látek, ani domácí spotřebiče a
jiná vysloužilá zařízení složená
z více materiálů. Nepatří do
nich ani těžké nebo toxické kovy, jakou jsou olovo či rtuť. Tyto
odpady lze předat do sběrného
dvora v ulici Srnská.
Odbor životního prostředí
MÚ Hlinsko

Zápis do mateřských škol
Město Hlinsko, ředitelka Mateřské školy Hlinsko, Budovatelů 1229
a ředitel Mateřské školy Hlinsko, Rubešova 1250 vyhlašují zápis do
mateřských škol pro školní rok 2020/2021, který se uskuteční na
MŠ Budovatelů a MŠ Rubešova ve středu 6. 5. 2020 v době od 9:00
do 16:30 hodin.
Zápisy se povinně týkají dětí, které do 31. 8. 2020 dosáhnou pěti let
věku a dosud žádnou mateřskou školku nenavštěvují.
Formulář žádosti o přijetí je k vyzvednutí ve všech hlineckých mateřských školách.
U zápisu rodiče předloží:
– vyplněnou žádost o přijetí dítěte k docházce do MŠ, jejíž nedílnou
součástí je i vyjádření dětského lékaře
– rodný list dítěte
– svůj doklad o trvalém bydlišti
Další informace k zápisům najdete na webových stránkách mateřských škol nebo je sdělí jejich ředitelství.
Bc. Martin Vtípil, vedoucí odboru sociálních věcí, školství
a zdravotnictví Městský úřad Hlinsko

Hobby Zoo na sídlišti
Koncem loňského roku
jsme pro vás otevřeli novou prodejnu chovatelských potřeb Hobby Zoo.
Najdete nás uprostřed
sídliště u Růže v ulici
Budovatelů, hned vedle
Vesny. V nabídce máme
široký sortiment značkových krmiv, potřeb pro akvaristiku a pro všechny milovníky čtyřnohých mazlíčků. Na vybrané značky krmiv nabízíme výhodné
věrnostní programy.
Dále v naší prodejně naleznete velký výběr živých zvířat v mnoha akváriích, terárijích a voliérách. Jsme taky členy klubu ZooPartner, který každý měsíc připravuje zajímavé akční nabídky.
Přijďte se za námi podívat, otevřeno pro vás máme i v neděli.
Na vaši návštěvu se těší prodejní tým, který ochotně poradí, pomůže a doporučí nejvhodnější produkty dle vašich požadavků.
Otevřeno každý den: Po – Pá 8.00 – 18.00 h, sobota 8.00 – 12.00 h,
neděle 13.00 – 18.00 h.
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Informace k zápisům k povinné školní docházce
pro školního roku 2020/2021 v kontextu
vyhlášeného mimořádného patření
V souvislosti s mimořádným
opatřením Ministerstva zdravotnictví ČR a rozhodnutím
vlády ČR o vyhlášení nouzového stavu musí školy upustit od
některých tradičních postupů
spojených s organizací a průběhem zápisu dětí k povinné
školní docházce.
Řediteli všech tří hlineckých
základních škol byl v souladu se
školským zákonem stanoven
termín zápisu do 1. tříd pro
školní rok 2020/2021 na čtvrtek 23. dubna v době od 10 do
16 hodin. I přes výše uvedená
mimořádná opatření zůstává
tento termín nezměněn.
Ředitelé škol jsou však nuceni
upravit organizaci a samotný
průběh zápisu v souladu s opatřením ministra školství, mládeže a tělovýchovy. Zejména
klíčová je organizace zápisu bez
osobní přítomnosti dítěte ve
škole. Pro všechny tři hlinecké
základní školy shodně platí, že
veškeré dokumenty potřebné
k zápisu (případně odkladu)
byly nejpozději do 31. 3. 2020
uveřejněny v elektronické podobě na jejich webových stránkách. Jednalo se zejména o tyto
dokumenty „Žádost o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání
ve školním roce 2020/2021“ a
„Žádost o odklad povinné školní
docházky“. Tyto dokumenty,
včetně školou požadovaných
příloh, jste si mohli volně stáhnout a vytisknout.
Vzhledem k výše uvedeným

mimořádným opatřením situace vyžaduje upřednostnit podání přihlášky, včetně všech
školou požadovaných příloh,
bez osobní přítomnosti zákonného zástupce dítěte ve škole –
tedy podání prostřednictvím
datové schránky, emailem
s elektronickým podpisem
(nelze poslat prostý email) nebo
poštou. V tomto případě je třeba, aby byla žádost se všemi
požadovanými přílohami doručena na vámi vybranou školu
nejpozději do 23. 4. 2020 (tedy
v období 1. 4. – 23. 4. 2020).
Vyloučeno však není ani její
osobní podání přímo do školy.
Osobní podání žádosti je třeba
učinit ve čtvrtek 23. 4. 2020
v čase od 10:00 do 16:00 hodin
(bližší pokyny pro osobní podání uveřejní školy na svých
stránkách nejpozději 15. 4.
2020).
V průběhu zápisu se můžete
setkat s následujícími situacemi:
a) Chci podat žádost o přijetí dítěte k základnímu
vzdělávání ve školním roce
2020/2021
– z webových stránek vybrané základní školy si stáhnete
dokument „Žádost o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání
ve školním roce 2020/2021“
(včetně všech školou na webu
uvedených příloh)
– kompletně vyplněnou a vámi podepsanou žádost obsahu-

jící pravdivé informace doručíte
škole (včetně všech tří školou
požadovaných příloh)
– škola vás prostřednictvím
sms zprávy informuje o přiděleném registračním čísle (rozhodnutí o přijetí bude oznámeno zveřejněním seznamu
uchazečů pod přiděleným registračním číslem s výsledkem
řízení u každého uchazeče, a to
na webových stránkách jednotlivých škol a na veřejně přístupném místě v každé škole)
b) Chci podat žádost o odklad
povinné školní docházky
(mám již k dispozici obě
školským zákonem stanovené přílohy, kterými jsou doporučující posouzení příslušného školského poradenského zařízení a doporučující
posouzení odborného lékaře
(dětský lékař) nebo klinického psychologa
– z webových stránek vybrané základní školy si stáhnete
dokument „Žádost o odklad
povinné školní docházky“
(včetně všech školou na webu
uvedených příloh)
– kompletně vyplněnou a vámi podepsanou žádost obsahující pravdivé informace doručíte
škole (včetně školou jedné požadované přílohy)
– k žádosti zároveň nezapomenete připojit obě školským
zákonem stanovené přílohy –
tedy doporučující posouzení
příslušného školského poradenského zařízení a doporuču-

jící posouzení odborného lékaře
(dětský lékař) nebo klinického
psychologa
c) Chci podat žádost o odklad
povinné školní docházky
(nemám k dispozici všechny
školským zákonem stanovené přílohy)
– z webových stránek vybrané základní školy si stáhnete
dokument „Žádost o odklad
povinné školní docházky“
(včetně všech školou na webu
uvedených příloh)
– kompletně vyplněnou a vámi podepsanou žádost obsahující pravdivé informace doručíte
škole (včetně školou jedné požadované přílohy)
– vzhledem k tomu, že nemáte k dispozici jednu (nebo
obě) ze zákonem stanovených
příloh – tedy doporučující posouzení příslušného školského
poradenského zařízení a doporučující posouzení odborného
lékaře (dětský lékař) nebo klinického psychologa, musíte
současně podat žádost o přijetí,
tak, jak je uvedeno v bodě a)
SOUČASNĚ TEDY PODÁVÁTE
OBĚ ŽÁDOSTÍ (o přijetí i o
odklad).
V případě potřeby doplnit
výše uvedené informace, či jakýchkoliv konzultací potřebných k vyplnění některého
z požadovaných dokumentů,
kontaktujte přímo vámi vybranou základní školu.
Bc. Martin Vtípil, DiS.,
vedoucí odboru školství

mačního centra, rádi vám s registrací pomůžeme (po znovuotevření TIC).

pozvánky na
kulturní a
sportovní akce
v Hlinsku a
okolí;
Novinky z
města.

UŽITEČNÁ NOVINKA
ZÍSKEJTE INFORMACE IHNED
Registrace do Mobilního rozhlasu
Bydlíte, pracujete nebo se zajímáte o dění v Hlinsku?
Rádi byste od nás v případě krizových událostí jako byla nedávná vichřice Sabine, aktuální
situace s koronavirem nebo
například znečištěné ovzduší
dostávali upozornění na mail
nebo přímo do vašeho telefonu?

Zaregistrujte se do Mobilního
Rozhlasu a dostávejte důležité
informace z našeho města pomocí SMS, e-mailů nebo zpráv
do aplikace.
www.muj.mobilnirozhlas.cz/register/hlinsko
Pokud si nevíte s registrací rady
nebo neovládáte dobře počítač,
přijďte do Turistického infor-

CO VÁM REGISTRACE
PŘINESE?
Upozornění na krizové situace;
Informace o dopravních uzavírkách, odstávkách vody,
elektřiny apod.;

Služba je zdarma!
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Propagace Hlinska na veletrzích cestovního ruchu
Společným motivem pro letošní veletrhy pro Východní
Čechy jsou hrady a zámky
regionu.
V tomto roce pracovníci hlineckého Turistického informačního centra prezentovali
město a celou turistickou oblast
Chrudimsko-Hlinecko na veletrhu Holiday World Praha,
který se konal ve dnech 13.2.16.2.2020. Po několika letech se
pořadatelé rozhodli pro nové
místo konání. Opustil se tradiční Veletržní palác v Holešovicích a nově se představitelé
cestovního ruchu setkali na
Výstavišti PVA EXPO Praha
v Letňanech. Mezinárodní veletrh cestovního ruchu Holiday
World je nejvýznamnější akcí
svého druhu nejen v České republice, ale i v regionu střední
Evropy. I v roce 2020 se na veletrhu představil téměř celý
svět. Nechyběly národní turistické centrály tradičních evropských zemí i vzdálených destinací, jako Ameriky, Asie nebo
Afriky. Pro rok 2020 se titulem
partnerská země veletrhu Holidy World pyšnilo Tunisko. Na
turistické zážitky lákaly regiony
České republiky a aktuální nabídky zájezdů do celého světa
nabídly desítky cestovních
kanceláří a agentur. Téměř
všechny zastoupené kraje nabídly na veletrhu Region World
v celé své kráse klenoty krajů
České republiky. Partnerským
krajem pro rok 2020 byl nádherný Jihočeský kraj. Své expozice a stánky prezentovalo návštěvníkům 489 vystavovatelů
ze 46 zemí. Veletrh byl spojen
s veletrhem Památky – Muzea –
Řemesla, který představil nejzajímavější památkové objekty
České republiky včetně církevních památek. V rámci propojení těchto dvou veletrhů tak
došlo k logické synergii mezi
památkami a cestovním ruchem – spojení památek a turistiky. Součástí veletrhu byl
bohatý doprovodný program.
Pardubický a Královéhradecký kraj se představily již po šesté společně pod značkou „Východní Čechy“. Expozice DSVČ
(Destinační společnost Východní Čechy) poskytla prostor
všem turistickým oblastem
obou krajů pro prezentaci, a tak
jejich nabídky využilo i Hlinsko

se svojí prezentací turistické
oblasti Chrudimsko-Hlinecko.
Hlavním a spojujícím motivem
expozice Východních Čech je
pro letošní rok téma HRADY A
ZÁMKY. Na hrady a zámky jako
významné turistické cíle regionu upozorňoval už samotný
vzhled expozice, který byl stylizován do podoby zámecké
komnaty. Hrady, zámky a další
historické památky při svých
cestách podle průzkumu agentury CzechTourism vyhledávají
dvě třetiny domácích turistů,
tyto cíle jsou ale atraktivní i pro
zahraniční návštěvníky. Tradičně velmi navštěvovanými
zámky našeho regionu jsou Litomyšl, Pardubice, Slatiňany,
Moravská Třebová, Nové Hrady,
Choltice nebo hrady Svojanov,
Litice, Kunětická hora ad.
Pracovníci TIC Hlinsko se
měli zúčastnit i jiných veletrhů
např. i XXI. ročníku veletrhu
Infotour a cykloturistika
v Hradci Králové, který je největším veletrhem cestovního
ruchu v kraji Královehradeckém a i Pardubickém. Veletrh se
však nekonal z důvodů zrušení
nařízením vlády kvůli rozšiřující se nákaze koronaviru. Termín tohoto veletrhu byl 13.14.3.2020.
Veletrhy cestovního ruchu
mají za úkol seznámit co nejlákavější formou návštěvníky a

odbornou veřejnost s novinkami
pro letošní rok, nabídnout tipy
na trávení volného času, představit turistické cíle a tipy na
výlety, poskytnout dostatek informací pro ty, kteří hledají
destinace pro trávení dovolené.
Své místo mají na těchto veletrzích i nabídky regionálních producentů, cestovních kanceláří,
ubytovacích, stravovacích zařízení a v neposlední řadě právě
prezentaci místních destinačních společností. Součástí veletrhů je i bohatý doprovodný
program se spoustou zajímavých
přednášek, ale i soutěží apod.

Všechny veletrhy se nesly
v přátelském duchu. Srdečně
zveme k návštěvě veletrhů cestovního ruchu, kterých je mnohem více, než uvádíme výše.
Termíny rádi sdělíme v našem
Turistickém informačním centru. Návštěva takového veletrhu
je pro zájemce, kteří hledají inspiraci k hledání dovolené a
volného času, ideálním tipem
na výlet. A samozřejmě vás rádi
přivítáme na našem stánku
v příštím roce.
Petra Plisková, vedoucí TIC
Hlinsko
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HLINECKÉ A ÚNOROVÉ GÉČKO 2020

Dne 8. a 9. února se konala
v Hlinsku v Multifunkčním
centru dnes již tradiční soutěž
v tanečním sportu párů různých výkonnostních tříd ve
standardních a latinskoamerických tancích „Únorové a
Hlinecké Géčko“. V letošním
roce proběhl již 23. ročník.
Pořadateli soutěže byly Taneční klub TKG Hlinsko, Taneční škola Gradus Dr. Jany
Malinové, Český svaz tanečního
sportu a Svaz učitelů tance.
Soutěž se uskutečnila ve spolupráci s Pardubickým krajem,
městem Hlinsko, MAS Hlinecko,
Multifunkčním centrem Hlin-

sko a Pardubickou divizí ČSTS.
Během dvou dnů proběhlo 42
soutěží, ve kterých startovalo
356 dětských, juniorských,
mládežnických, dospělých a seniorských sportovních párů
v tanečních třídách E, D, C, B a
v prestižní výkonnostní třídě A.
Do Hlinska přijely páry z celých
Čech i Moravy a nechyběly ani
zahraniční tanečníci z Polska a
Slovenska. Tanečníky hodnotila
jedenáctičlenná porota včetně
zástupců ze Slovenska a Polska.
Mezi porotci byli Prezident Slovenského svazu tanečního
sportu Mgr. Petr Horáček a dále
Jiří Hein a Lucia Krnčanová,
mistři světa Professional Division Master Class I v latinskoamerických tancích. Vítězové
jednotlivých soutěží si odvezli
celkem 252 cen, medailí a květin. Kompletní výsledkové listiny mohou zájemci nalézt na
stránkách ČSTS a SUT v rubrice
„Soutěže“.
Jednotlivé dny a soutěže postupně zahájili Ing. Petr Šnek,
vedoucí Městského kulturního
klubu Hlinečan, PhDr. Magda
Křivanová, předsedkyně Výboru
pro kulturu a památkovou péči
Zastupitelstva Pardubického
kraje a paní Mgr. Lenka Havelková z Odboru školství Krajského úřadu Pardubického
kraje. Soutěž navštívil mís-

tostarosta města Hlinska pan
Zdeněk Eis. Pozvání přijaly Ing.
Jitka Bártová a Ing. Lucie Charousová z odboru kultury,
sportu a cestovního ruchu Pardubického kraje.
Soutěžního klání se zúčastnily také domácí páry. Filip Král
a Barbora Doležalová z TKG
Hlinsko si odnesli dvakrát stříbrnou medaili za 2. místo ve
standardních i latinskoamerických tancích v mládeži.
Dále získali finálové 5. a 6. místo
v kategorii dospělých.
Medailové umístění si ve
standardních tancích vytančil i
pár Lukáš Hitzger a Marie Kamarádová. V kategorii Hobby
Dance mládež i dospělí vybojovali dvě zlaté medaile ve standardu a stříbro v latině. V taneční třídě E získali finálové 4.
místo ve standardu a 7. místo
v latině.
Finálové umístění ve velké
konkurenci párů z celé ČR a
Slovenska udělalo radost i dalšímu páru z TKG Hlinsko, Martinu Horákovi a Kristýně Klasové. Získali 4. místo ve standardních tancích třídy B a
v latinsko-amerických tancích
třídy D skončili druzí.
I Lukáš Voda a Dominika Boguajová si v taneční třídě C latinsko – americké tance připsali
díky 3. místu cenné finále na

své bodové konto. Ve standardu
byli šestí.
Dalším párem z domácího
TKG Hlinsko byl Martin Ptáček
a Kateřina Vamberská, kteří
v kategorii mládež i dospělí
standardní tance obsadili 3.
místo a v latinsko-amerických
tancích 3. a 4. místo.
Úspěšným párem byl rovněž
Jakub Šmok a Anna Škarvadová
z Taneční školy Gradus Hlinsko,
kteří získali finálové 2., 4. a 5.
místo v soutěžích Hobby Dance.
Taneční klub zaznamenal
pozitivní ohlasy jak od tanečníků a jejich rodičů, tak i od diváků za dobře sladěný tým,
hladký chod všech soutěží a výborné zázemí. Ocenili i pěkné
prostředí v Multifunkčním
centru.
V zázemí byla k dispozici taneční prodejna z Kroměříže.
Tanečníci i rodiče mohli ochutnat mnohé z nabídky kuchyně
Hotelu Renospond s.r.o., Zderaz
u Proseče, se kterým taneční
klub TKG Hlinsko již mnoho let
spolupracuje.
Po oba dny se stalo Multifunkční centrum Hlinsko přehlídkou elegance, ladného pohybu a velkého sportovního
nasazení. To vše diváci oceňovali bouřlivým potleskem a povzbuzováním.
Dr. Jana Malinová

Obchůdek Na jevišti vznikl pro dobrou věc
Neznámá paní nám dovezla několik pytlů s oblečením. Nahlédnu do prvního a vyndávám
dětské dupačky. Jsou nové, určitě je ještě žádné miminko nemělo na sobě. Růžový overal
s medvídkem je špinavý. Nejspíš
nešel vyprat, ten už nevyužijeme. Přemýšlím, jaká roztomilá
holčička ho nosila? Od čeho je
špinavý? Maminka si to určitě
pamatuje. Možná je flíček od
první polévky, kterou holčička
snědla…
Postupně přeberu všechno
oblečení. Nejsou tu jen dětské
věci, ale i dámské rifle, mikiny,…
Toho hezkého je většina. Klientky mají oblečení zatím dost.
Náš sklad je také plný. Co s tím
oblečením udělám?
Lidé ho přinesli, protože chtěli
někomu pomoci. Možná by se dalo...

Nápad otevřít obchůdek Na
jevišti vznikl v situaci, kdy dobří
lidé přinášeli do Azylového domu pro těhotné ženy v tísni
v Hamrech, tak velké množství
oblečení, že klientky nebyly
schopné ho využít a unosit. Nabízeli jsme jej i dalším potřebným lidem, ale bylo ho stále
dost. Proto se zrodila myšlenka
otevřít obchůdek.
Nejdříve bylo potřeba vymyslet, jaké místo obchůdku
přidělíme. Nabízelo se k tomuto
účelu jeviště, které využívají
pouze dvakrát ročně herci při
divadelním představení. Odtud
se vzal i jeho název: obchůdek
Na jevišti.
Ruku k dílu při přípravách
přiložily také klientky, které si
v azylovém domě přivydělávají
v projektu Začít znovu. Pomá-

hají i nadále průběžně se vším,
co je v obchůdku potřeba.
Chystání samotného oblečení
nám trvalo delší dobu, protože
jsme chtěli mít opravdu jen to
hezké a moderní.
Po pár měsících bylo vše připravené a už nic nebránilo otevření, které se konalo 22. dubna
2015.
Tento den se prodávalo vše,
co obchůdek nabízel. Bylo to
zmiňované dámské a dětské
oblečení, ale i pánské, o které
plánujeme obchůdek rozšířit.
Dále ručně vyráběné tašky,
svíčky a další dekorativní předměty.
Tento měsíc oslaví obchůdek
5 let od otevření. Všem, kteří si
u nás oblečení zakoupili a přispěli nám, moc děkujeme.
Výnos z prodeje je použit na

provoz azylového domu. Pokud
nám někdo donese oblečení,
podpoří děti s jejich maminkami a udělá radost někomu, kdo
si ho za symbolickou cenu koupí.
Cena je skutečně lidová, kus
10 Kč. Proto neváhejte ani vy,
přijďte nás navštívit a nakoupit
si.
Obchůdek je pro vás otevřen
kdykoliv během dne.
Jana Málková,
administrativní
a P. R. pracovnice
Azylový dům Hamry
e-mail: malkova@dlanzivotu.cz
/ tel: 731 656 525
„Ať dáte či nakoupíte, vždycky
dobro vykouzlíte.“
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Turisté hodnotili
loňskou sezonu
Dne 9. ledna 2020 se sešlo 110
hlineckých turistů ze 183 členů
klubu na výroční schůzi v Multifunkčním centru, aby se
ohlédli za výsledky loňské sezony a seznámili se s kalendářem akcí na rok 2020.
V roce 2019 se naši turisté
zúčastnili celkem 90 akcí,
z nichž bylo 77 akcí vlastních,
které připravili naši vedoucí
turistiky. Všech akcí se zúčastnilo 3 884 turistů a z tohoto
počtu bylo 1 701 našich členů.
Svoji turistickou sezonu začínají
hned 1. ledna akcí nazvanou
Novoroční sestup do údolí
Doubravy. Klub zorganizoval
dvě tradiční akce, které do
Hlinska každý rok přivedou
stovky turistů.

DVA TISÍCE LIDÍ
Jednalo se o 41. ročník pochodu
Krajem malířů Vysočiny, jehož
součástí je krátká dětská trasa a
35. ročník hvězdicového pochodu Silvestr na Chrudimce.
Obou pochodů se s oblibou zúčastňuje i nemalé množství
hlineckých občanů. U pramene
Chrudimky bylo rozdáno 1 920
pamětních listů, ale ve skutečnosti k prameni přišlo hodně
přes 2 000 turistů. Setkání u
pramene Chrudimky je už po
několikátý rok spojeno s charitativní akcí Novoroční čtyřlístek. Na konto čtyřlístku bylo
odesláno krásných 32 464 Kč a
od roku 2013, kdy tuto sbírku
organizujeme, jsme na konto
Novoročního čtyřlístku přispěli
částkou 143 865 Kč. V roce 2019
byly za tyto peníze otevřeny dvě
nové vozíčkářské stezky v Ostravě v Bělském lese a kolem
Krásné Lípy. Dále byly vybrané
dary investovány do bezbariérových úprav v chatě KČT na
Čiháku v Orlických horách. Velkému zájmu se těšil i podzimní
Noční pochod nebo zimní Vánoce v lese. Turisté kromě toho
uspořádali celkem 10 autobusových zájezdů na turistické
pochody do blízkých i vzdálených míst naší vlasti i do zahraničí. Tři desítky členů strávilo týdenní dovolenou v Litoměřicích v oblasti Českého
středohoří. Dalších 52 turistů
bylo na týdenní dovolené na
Slovensku v okolí Spiše. Tuto
akci připravil Jiří Holec. Každé
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úterý, pod vedením Václava
Plíška, pořádali oblíbené vycházky do blízkého i vzdáleného okolí Hlinska. Těchto vycházek bylo celkem 50. Na
všech akcích turisté našlapali
krásných 34 285 kilometrů.
Nejaktivnějšími turisty za minulou sezonu byli Jaroslav Beneš, který v součtu ušel 1 163
km, Eva Titlbachová (1 148), Eva
Udržalová (1 133), Jaroslav Čermák (1 131) a Vladislav Bárta (1
030). Všichni jmenovaní za své
výkony obdrželi diplomy. Čestné uznání odboru KČT za dlouholetou aktivní činnost a obětavou práci pro turistiku obdržely Radka Kudláčková a Radka
Vašáková. Na výroční schůzi
proběhla volba výboru klubu a
volba předsedy klubu. Novým
předsedou byla zvolena dlouholetá členka klubu Ing. Dana
Kejzlarová.
Také do letošního kalendáře
turisté připravili celou řadu zajímavých akcí. Velice oblíbené
jsou autobusové zájezdy na pochody, kterých bude celkem 9.
V letošním roce je náš klub organizátorem akce Zahájení turistické sezony Pardubického
kraje. Tato akce se měla konat
28. března ve Skutči, ale byla z
důvodu koronavirové nákazy
zrušena. Turisté v dalších měsících navštíví Saské Švýcarsko,
Broumovské stěny, KudowuZdrój, Žulovskou pahorkatinu,
okolí Blaníku, Jesenické podhůří, Šariš a Lužické hory. Zamíří do zahraničí na Slovensko,
do Německa a Polska. Těchto
zájezdů se mohou zúčastnit i
nečlenové klubu (Pozn. Pokud
to nařízení vlády umožní).

PODĚKOVÁNÍ
V této zprávě se sluší poděkovat
dvěma desítkám vedoucích turistiky, kteří se podílejí na přípravě všech akcí. Více se o činnosti klubu dozvíte ve dvou
skříňkách ve městě a na webových stránkách klubu
www.kcthlinsko.cz, kde si můžete prohlédnout i fotografie.
Hlinečtí turisté ve svých řadách
přivítají každého, kdo rád chodí
a rád tráví volný čas v přírodě.
Vladislav Bárta,
KČT Hlinsko

Dne 21. dubna 2020 oslaví své
80. narozeniny paní Jaroslava
MARTINKOVIČOVÁ z Vítanova.
Hodně zdraví přejí
tři dcery s rodinami.

Dne 28. března oslavila Alena
MRKVIČKOVÁ z Vítanova své
80. narozeniny.
Do dalších let přejí hodně zdraví,
štěstí a lásky.
Syn Josef, dcera Alena s rodinou,
dcera Věra s rodinou, vnoučata
a pravnoučata.

Dne 25. dubna 2020 by se dožila
90 let naše drahá maminka
a babička, paní Jaroslava
DIBELKOVÁ.
Dne 5. dubna uplyne již 15 let od
jejího úmrtí.
Stále vzpomínáme.

Město prodává byt v Čechově ulici
Město Hlinsko nabízí prodej bytové jednotky velikosti 2+1 o výměře 56,20 m² v bytovém domě čp. 378 až 381 v ul. Čechova v Hlinsku. Kupní cena je stanovena ve výši 1 098 350 Kč. Kupující dále
hradí daň z nabytí nemovitých věcí ve výši 4% kupní ceny. Bližší
informace k převáděnému majetku poskytne odbor investic a
městského majetku, pan Holec, tel. 469 315 337, holec@hlinsko.cz.
Prodej bude projednán na zasedání Zastupitelstva města Hlinska,
které se koná 8. června 2020.
Projednány budou žádosti zájemců, které budou doručeny do 27.
dubna 2020. OIMM
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Upozornění

TURISTICKÉ INFORMAČNÍ
CENTRUM Hlinsko je pro veřejnost uzavřené. Informace
jsou poskytovány telefonicky
nebo e-mailem – tel. 731 697
418, e-mail: ic@hlinsko.cz.
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INFORMACE KE KULTURNÍM A SPORTOVNÍM AKCÍM S OHLEDEM NA KORONAVIROVOU NÁKAZU

V souvislosti s vývojem epidemiologické situace v ČR se do odvolání ruší
veškeré kulturní, sportovní a společenské akce.
V případě změn vás budeme aktuálně informovat.
Aktuální informace a změny budou zveřejňovány na webu města Hlinsko
a na webech jednotlivých organizací, případně i na jejich FB stránkách.
Děkujeme za pochopení.
Informace jsou aktuální k 30. 3. 2020. Změna programu vyhrazena.

SOUTĚŽIVÝ PRŮVODCE
Turistickou oblastí Chrudimsko – Hlinecko

Blíží se letní sezona a Turistické
informační centrum v Hlinsku
si pro vás připravilo tip, který je
novinkou pro letošní rok.
Samozřejmě jsme si vědomi
toho, co v této chvíli prožívá
celá naše republika a celý svět
kolem nás, ale život se nesmí
zastavit, a tak s pozitivní myšlenkou, že vše špatné brzy
skončí jsme připravili tento
článek. Až vše pomine a budeme moci opět navštěvovat Turistická informační centra, tak
vězte, že tuto brožurku dostanete zdarma celkem ve 13 íčkách v blízkém okolí.

MALEBNÝ KRAJ
Propagační materiál oblasti
s názvem SOUTĚŽIVÝ PRŮVODCE vám v brožuře o velikosti A6 na 82 stranách zábavnou formou představí ta nejzajímavější místa našeho regionu.
Seznámíme vás se zdejší malebnou krajinou, vlídnými lidmi, městy a městečky. Představíme vám Národní geopark Železné hory, 13 obcí, podíváme se
na zámky, na zříceniny, do památkové zóny lidové architektury, do muzeí a na další nevšední místa. Průvodce vás zavede i za hranice turistické oblasti, a to do Toulovcových
Maštalí nebo do údolí Doubra-

vy. Brožurka je určena pro
všechny generace a je uceleným
materiálem pro poznávání celého našeho regionu a je proložena ručně malovanými originálními kresbami paní Odehnalové, jako ukázku několika z
nich najdete u tohoto článku. Je
pro vás připraveno 13 soutěžních questů, za jejich splnění
jsou pro vás přichystány věcné
ceny a také možnost dostat se
do slosování o hlavní cenu,
která se losuje 1x ročně. Pro
účast v tomto losování je nutné
vyplnit formulář v příslušném
informačním centru, a to po
splnění min. 3 questů. V minulých ročnících se jednalo například o let balónem, zájezd či návštěvu geoparku s průvodcem.
Pravidla soutěže
Celá oblast je rozdělena na 4
celky (4 barvy, které vás budou
provázet celou brožurkou, tyto
barvy vycházejí z loga Turistické oblasti ChrudimskaHlinecka, jejíž mottem je „Krajina zážitků“.)
Chrudim, Slatiňany, Nasavrky (ZELENÁ)
Hlinsko, Ždírec nad
Doubravou, Chotěboř (MODRÁ)
Seč, Třemošnice, Heřmanův
Městec (ŽLUTÁ)
Skuteč, Chrast, Luže, Proseč
(ŠEDÁ)
1. Soutěž vás nebude nic stát,
pouze čas a někdy trochu námahy při přemýšlení nad jednotlivými úkoly. K tomu, abyste
se dostali k tajence, musíte odhalit hesla skrytá v questech.
Soutěžní okruhy jsou nenáročné a zaberou vám nejvýše nějakou tu hodinu.
2. Věcnou cenu obdržíte při
splnění 3 questů stejné barvy

(viz výše). Proto můžete získat
celkem 4 ceny (celá oblast je
rozdělena na 4 celky, za splnění
questů v každém celku, máte
nárok na cenu).
3. Při vyzvednutí ceny bude
soutěžícímu odstřižen kontrolní útržek na titulní straně příslušného celku.
4. Věcné ceny lze vyzvednout
v těchto informačních centrech:
Chrudim, Slatiňany, Nasavrky,
Hlinsko, Ždírec nad Doubravou,
Chotěboř, Seč, Třemošnice,
Heřmanův Městec, Skuteč,
Chrast, Luže a Proseč.
Pokračování na str. 13
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Soutěživý průvodce – pokračování ze str. 12
5. Do slosování o
hlavní cenu postupují všichni,
kdo splnili min. 3
questy jakékoliv
barvy a vyplní
formulář pro
vstup do ročního
losování o hlavní cenu. Soutěž
není časově omezena. Slosování
bude probíhat vždy ke konci
kalendářního roku. Datum slosování a ceny budou zveřejněny
na web stránkách:
www.chrudimsko-hlinecko.cz
Při řešení jednotlivých questů
se budete pohybovat po unikátním geologickém území Železných hor. Geologie je zde patrná
na každém kroku. Lomy, skály,
četné řeky, ale i významné stavby
z kamene – to vše je geopark,
který se snaží své geologické bohatství představit atraktivní formou návštěvníkům na ploše
rovných 777 km². Vedle zpřístupněných přírodních lokalit můžete
navštívit tematická muzea, venkovní geologické expozice nebo
atraktivní geologická dětská
hřiště. Nechte se vtáhnout do
historie planety Země.

Žulová stezka Horkami
a Muzeum ve Skutči
Skutečsko je
s kamenem a
jeho těžbou
historicky
spojeno. Interaktivně
historická expozice vás čeká v místním
muzeu, kde kromě kamene poznáte i druhé skutečské téma –
obuvnictví. A pokud se rádi
procházíte, pak se vydejte po
trase Žulové stezky, kde na vás
čeká řada zajímavých geologických odhalení.
Berlova vápenka
u Třemošnice
Vápenec
je strategická surovina,
kterou zná
každý stavitel. A Železné hory
byly v minulosti vápence plné. Historii jejich dobývání v Železných horách zažijte v unikátní technické pa-

mátce, kde můžete vstoupit i do
vápenné pece.
Brána do pravěku
v Pasíčkách
Máte rádi pravěk? Pak určitě
nesmíte minout Záchrannou
stanici v Pasíčkách u Proseče,
kde kromě hendikepovaných
zvířat najdete i ta zkamenělá.
Sahání a kopání je povoleno.
Expozice geoparku
v Chrudimi
Horniny, minerály, zkameněliny – zdánlivě nudné kameny mohou být často velmi
atraktivní. Přijďte pod chrudimské Široké schody nasát geologické krásy.
Hlinsko, Matulova stezka
Tato stezka vás zavede doprostřed lesa k žulovému lomu.
Dozvíte se na ní o historii těžby
kamene na našem území. Okolí
Srní je jedním z nejvýznamnějších nalezišť velmi kvalitních
žul. Místní hlinecká žula nazývaná granodiorit, se zde těží
nepřetržitě od roku 1902. Několik informačních tabulí vám
představí místní geologii a dozvíte se z nich více informací
právě o místní těžbě a o žule ja-

ko takové, např. jak vznikla,
z čeho se žula skládá či jaké má
vlastnosti. Na stezce naleznete i
místa k posezení a v Horním
Babákově odpočinkové místo se
skluzavkou pro děti. Skluzavka
je originální svým tvarem, který
připomíná těžební věž, která
v blízkosti odpočinkového
místa stávala. Je jediným exponátem na světě a je samozřejmě
certifikovaná pro využívání
dětmi.
TIC Hlinsko

Žádosti o dotace na rok 2020 - PROGRAM A/1 - dotace na kulturní a volnočasové akce
Žadatel
SVČ Pohoda a Pohoda COOL, Budovatelů 1229, Hlinsko
Český svaz chovatelů ZO Hlinsko, Wilsonova 564, Hlinsko
GT Hlinsko, Holetín 5
SDH Blatno 137, Hlinsko
SDH Blatno 137, Hlinsko
SDH Blatno 137, Hlinsko
TKG Hlinsko o. s., z. s., Miřetice 139
DUHA Hlinsko, z. s., Květná 1389, Hlinsko
ZO Českého zahr. svazu Hlinsko, Budovatelů 1254, Hlinsko
Fotoklub Hlinečan, z. s., Nerudova 788, Hlinsko
Centrum Jana XXIII., z. s., Faráře Toufara 91, Hlinsko
Svaz učitelů tance ČR, z. s., Národní 138/10, Praha
Český rybářský svaz, Čelakovského 486, Hlinsko
Libor Knotek, Nade Mlýnkem 705, Hlinsko
Libor Knotek, Nade Mlýnkem 705, Hlinsko
AikiJuJutsu In YouRyu, klub Hlinsko, Sukova tř. 1556, Pardubice
Klub českých turistů Hlinsko, Blatno 11, Hlinsko
Klub českých turistů Hlinsko, Blatno 11, Hlinsko
Český svaz včelařů, z. s., ZO Hlinsko, Poděbr. nám. 12, Hlinsko
TS Ridendo, z. s., Resslova 257, Hlinsko
JUNÁK, - Český skaut, Nad Parkem 1317m Hlinsko
Orel jednota Hlinsko v Č., Na Řekách 1109, Hlinsko
Orel jednota Hlinsko v Č., Na Řekách 1109, Hlinsko
CELKEM

Akce
Jarní a letní příměstské tábory pro mládež
Okresní výstava ČSCH v Hlinsku
ARTSY FARTSY Hlinsko 2020
Staročeská maškara
Dětský den, Mikulášská nadílka
Pálení čarodějnic
Roztančené střevíčky
Divadelní představení
Soutěže pro školní mládež
Výstava na Betlémě a v MFC, Mapové okruhy
Celoroční činnost Centra Jana XXIII.
Festival tanečního mládí Hlinsko 2020
Dětské rybářské závody
Přebor v řešení křížovek a hádanek
Soutěž v řešení křížovek
Přednášky, kulturní večery
42. ročník pochodu "Krajem malířů Vysočiny"
Silvestr na Chrudimce
Hlinecké medové dny
Andílkovská párty s Ridendem
Soutěž v první pomoci pro ZŠ - 12. ročník
Letní chaloupka - dětský tábor
Mikulášská besídka

Schváleno
32 000
35 000
30 000
30 000
7 000
8 000
29 000
20 000
13 000
5 500
20 000
10 000
7 000
1 500
700
5 000
3 500
6 000
8 800
3 000
5 000
4 000
3 000
287 000
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Soukromá inzerce
Prodám palivové smrkové dřevo, řezané v 1 metru. Kubík za 600
Kč. Dále prodám smrkovou štěpku nařezanou na 10 cm špalíky.
Cena dohodou. Lokalita Svratka. Tel.: 721 876 816.
Koupím byt 2+1 nebo 3+kk. Nejsem real. kancelář. Tel.: 724 357 476.
Prodám motocykl Jamaha SR 125, rok výroby 2001, najeto 33.000
km. Cena 33.000 Kč. Tel.: 604 728 952.
Hledáme pro svoji provozovnu v Hlinsku paní/slečnu na pravidelný úklid kanceláří. Tel.: 721 047 110.
Koupím staré rybářské věci. Tel.: 730 935 935.
Prodám mladé beránky, ovce kamerunské – srnčí, spěchá.
Tel.: 469 313 005.
Prodám zvětšovák typ Opemus. Levně. Tel.: 776 777 105.
Prodám domácí kino Technics PASC –HDV 600. Rádio, cd a kazetový přehrávač. Špatný laser. 4 poklice pochromované R13. Cena
dohodou. Tel.: 604 271 922.
Prodám česká jablka cena 28 Kč/kg; mák modrý, cena 100 Kč/kg a
sadbové brambory 10 Kč/kg. Sněžné. Tel.:720 102 472.
Prodám kovový fóliovník, rozměry 2,3 x 4 m. Tel.: 723 168 123.
Koupím menší rodinný domek či řadový dům, případně vyměním
za byt 2+1 s garáží a pozemkem + doplatek. Tel.: 724 142 972.
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Žádosti o dotace na rok 2020 - PROGRAM A/2 - dotace na sportovní akce
Žadatel

Akce

Schváleno

Vlastimil Mataj, sálová kopaná, Rataje 1463, Hlinsko

REAL CUP 2020

CK MTB Maraton, z. s., Fügnerova 858, Hlinsko

CK MTB Maraton

20 000

CK MTB Maraton, z. s., Fügnerova 858, Hlinsko

GRAVEL TOUR

10 000

Sport & aktiv, z. s., Fügnerova 858, Hlinsko

Charitativní běhy

10 000

TTC Hlinsko, z. s., Olšinky 383, Hlinsko

Memorial Josefa Kudláčka a Pavla Smékala

3 000

SK Hlinsko, z. s., Rváčovská 1242, Hlinsko

Turnaje v nohejbalu

3 000

Štěpán Bonaventura, Hlinsko - neregistrovaný tenis

3 turnaje neregistrovaných tenistů

2 000

Házenkářský klub Hlinsko, z. s., Olšinky 1063, Hlinsko

Zimní liga mládeže - žákyně

6 000

Házenkářský klub Hlinsko, z. s., Olšinky 1063, Hlinsko

Zimní liga mládeže - dorostenky

6 500

Házenkářský klub Hlinsko, z. s., Olšinky 1063, Hlinsko

Memorial Jiřího Bayera - turnaj žen

7 000

Házenkářský klub Hlinsko, z. s., Olšinky 1063, Hlinsko

Vánoční turnaj žákyň

10 000

Klub klasického lyžování, z. s., Fügnerova 858, Hlinsko

Sportovní lyžařské akce na Hlinecku

20 000

HC Hlinsko, z. s., Olšinky 383, Hlinsko

Turnaj - Matula Cup 2020

5 000

HC Hlinsko, z. s., Olšinky 383, Hlinsko

49. ročník - Memoriál D. Entnera

5 000

HC Hlinsko, z. s., Olšinky 383, Hlinsko

Turnaj minihokej - přípravka

6 000

TK Hlinsko, Olšinky 1063, Hlinsko

Celorepublikové turnaje

8 000

FLORBAL Hlinsko, z. s., Družstevní 1411, Hlinsko

Florbalové turnaje

6 500

Pavel Severýn, Hlinsko

Faraon Cup 2020

4 000

4 000

Oddíl karate, Holetín 144

MS a ME v karate, letní a zimní Shotocan cup

KTS Pardubice, z. s., B. Vikové - Kunětické 2571, Pardubice

Běh Saar Challenge

Šachový oddíl Hlinsko, z. s., Adámkova tř. 1116, Hlinsko

Šachové turnaje 2020

Spolek Ski klub Hlinsko, z. s. Na Stráni 171, Hlinsko

Závod Lyžařského poháru Vysočiny

6 000

Spolek Ski klub Hlinsko, z. s. Na Stráni 171, Hlinsko

X. ročník závodu škol Mikroregionu Hlinecko

7 500

Klub cyklistiky Hlinsko, z. s., Blatno 21, Hlinsko

Mezinárodní závod v cyklokrosu

DTJ Hlinsko, z. s., Na Drahách 1060, Hlinsko

Divize "D" futsalu

AikiJuJutsu In YouRyu, z. s., klub Hlinsko, Pardubice 1556

Zdravotní a posilovací cvič. pro zlepšení motoriky

ČHJ HS Hlinsko, K. Lidického 124, 539 01 Hlinsko

Hasičské piškvorky

2 500

ČHJ HS Hlinsko, K. Lidického 124, 539 01 Hlinsko

Soutěž "O pohár starosty města Hlinska"

3 500

ČHJ HS Hlinsko, K. Lidického 124, 539 01 Hlinsko

Memoriál Michala Denka

2 500

ČHJ HS Hlinsko, K. Lidického 124, 539 01 Hlinsko

Hlinecké šedesátky

2 500

SBS - Hlinsko, z. s., Jiráskova 1397, Hlinsko

Semináře SBS

5 000

TS Ridendo, z. s., Resslova 257, Hlinsko

O pohár starosty města Hlinska

8 000

Orel, jednota Hlinsko v Čechách, Na Řekách 1109, Hlinsko

Cvičení rodičů s dětmi od 3 do 6 let

5 500

Orel, jednota Hlinsko v Čechách, Na Řekách 1109, Hlinsko

Vánoční turnaj ve stolním tenise

3 000

Sportovní klub odbíjené Hlinsko, z. s., Olšinky 1063, Hlinsko

Mistrovská utkání soutěže mužů, turnaje

Sportovní klub odbíjené Hlinsko, z. s., Olšinky 1063, Hlinsko

Mistrovská utkání soutěže žen, turnaje

FC Hlinsko, Olšinky 1063, Hlinsko

Fotbalové turnaje

25 000

TKG Hlinsko o. s., z. s., Miřetice 139

Hlinecké a Únorové Géčko

30 000

Český kynologický svaz, Anglická 1608, Hlinsko

6. Ročník branného závodu kynologů

4 000

Klub futsalu "Forza Hlinsko o. s"

11. Forza Cup

5 000

Pavel Novák, Holetín 144

Okresní kolo odznaku všestrannosti

8 000

Pavel Novák, Holetín 144

Olympijský běh

5 000

Pavel Novák, Holetín 144

Zimní pětiboj

4 500

Celkem

12 000
5 000
10 000

53 000
7 000
0

10 000
6 000

366 500
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MATULA CUP – přípravky ročník 2010

Dne 7. března zorganizoval trenérský tým trenérů mládeže
pod vedením trenéra mládeže
D. Schweinfurtera vícesportovní turnaj na sportovištích města
Hlinska. Nejprve se uskutečnil
turnaj v ledním hokeji a poté se
celky přesunuly do městského
bazénu, kde proběhl štafetový
závod v plavání.
Turnaje se v letošním ročníku
zúčastnilo 8 týmů – domácí koníci HC Hlinsko, SKLH Ždár n/S,

HHK Velké Meziříčí, Velká Bíteš,
HC Chrudim, HC Chotěboř, HC
Spartak Choceň, HC Spartak
Velká Bíteš a z největší dálky
přicestoval tým HC Roudnice
nad Labem.
Turnaj se hrál ve dvou skupinách po 4 týmech každý s každým bodovacím systémem a
poté dle dosaženého pořadí
proti sobě o 1. až 8. místo.
Všechny týmy podávaly vyrovnané výkony, a tak se z turnaje

vyvinul velice napínavý souboj
o pořadí ve skupinách. Bodové
rozdíly na konci základní části
byly minimální. Hlineckým koníkům chyběl na druhé místo
ve skupině pouhý 1 bod.
Ve finále se utkaly týmy
Chocně a Chrudimi, o třetí místo Velká Bíteš a Velké Meziříčí o
páté místo Hlinsko a Žďár n/S a
o sedmé místo Chotěboř a
Roudnice n/L. V souboji o páté
místo Hlinečtí zabojovali a přesvědčivě zvítězili nad celkem
Žďáru, kluci pod vedením trenéra Michala Votavy předváděli
pěkný hokej. V napínavém finále zvítězil tým Chocně.
Konečné pořadí:
1. Choceň, 2. Chrudim, 3. Velké

Meziříčí, 4. Velká Bíteš, 5. Hlinsko, 6. Žďár n/S, 7. Chotěboř, 8.
Roudnice n/L.
Sestava Hlinska: Navrátil,
Kercl – Sitař, Čepeš, Novák, Votava, Kopecký, Ježek, Vaško,
Ziegler, Kyncl.
Poděkování patří partnerům
turnaje: Lom Matula Hlinsko, Město Hlinsko, organizátorům turnaje a trenérům a v
neposlední řadě i rodičům za
skvělé domácí občerstvení,
které svépomocí připravili
nejen pro sebe a hlinecké hráče,
ale také pro trenéry ostatních
týmů. Prostě vše proběhlo v
příjemné přátelské atmosféře.
Zdroj: www.hchlinsko.cz

Olympijský den letos oslaví během i Hlinsko
T-Mobile Olympijský běh, který
byl několikrát v řadě zvolený
nejlepší běžeckou akcí roku,
zamíří opět také do Hlinska.
Akce se uskuteční ve středu 17.
června 2020, kdy přesně v jeden
okamžik oslaví společně desítky
tisíc běžců na 90 místech po
celé České republice mezinárodní Olympijský den. Všichni,
kteří se chtějí do akce zapojit, se
mohou už nyní přihlásit na
https://www.olympijskybeh.cz/zavody/hlinsko-2020.
Děti do 15 let běží zdarma.
Kdy jindy se zapojit do oslav

Olympijského dne, než v roce
olympijských her v Tokiu.
(Pozn. V době uzávěrky byl
platný termín OH). Navnadit se
na atmosféru letní olympiády je
letos možné už o měsíc dříve, a
to rovnou pohybem. Olympijská myšlenka prostřednictvím
běhu ožívá již přes třicet let a
může u toho být každý. Stačí
běžecké boty a chuť vyrazit na
připravené trasy. Po celé zemi
se uskuteční více než 90 běžeckých akcí odstartovaných najednou v 18. hodin, a to přímo z
éteru Českého rozhlasu Radio-

žurnálu. Mezi nimi nebude
chybět ani závod v Hlinsku,
který nabídne trasu na 5 nebo
10 kilometrů. Připraven bude i
závod pro děti do 15 let o délce 1
km. Start a cíl je u lyžařské
boudy na Ratajích. Parkování
nejlépe na sídlišti. Otevřen kiosek s občerstvením. Chybí toalety. Závod bude rozdělen na víc
věkových kategorií.
Všechny běhy se konají jako
oslava celosvětového Olympijského dne, který je zároveň výročím založení Mezinárodního
olympijského výboru. Do Česka

přinesl myšlenku Olympijských
běhů už před 33 lety legendární
běžec Emil Zátopek.
V rámci T-Mobile Olympijského běhu účastníci neběží
pouze pro sebe, část ze startovného jde na podporu charitativní činnosti České olympijské
nadace, jež umožňuje sportovat
dětem ze sociálně znevýhodněných rodin. V roce 2019 vybrali běžci společně pro Českou
olympijskou nadaci přes 384 tisíc Kč. Těším se na vaši účast.
Pavel Novák,
organizátor běhu v Hlinsku
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