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SELSKÝ TRH: KVĚTINY
A ZELENINA ŠLY NA ODBYT

JEDNOU Z PRVNÍCH VĚTŠÍCH AKCÍ, která se v Hlinsku po uvolnění opatření vlády kvůli koronaviru
mohla uskutečnit, byl selský trh. V pátek 29. května se v prostoru před Orlovnou sešlo přes dvacet
prodejců různého sortimentu. Zájem z řad návštěvníků byl poměrně velký, zvláště pak květiny a sadba
zeleniny šly rychle na odbyt.

U příležitosti výročí narození
sochaře Karla Lidického připravilo
Městské muzeum a galerie
autorovu rozsáhlou výstavu
Více na str. 6

PŘÍŠTÍ ČÍSLO VYJDE:

2. července 2020

Slovo starosty
Milí sousedé,
poslední týdny
byly hodně
zvláštní. Ve společnosti panovaly
obavy, nejistota,
naštěstí, ale také solidarita, odvaha a optimismus. Z
toho špatného si vezměme poučení. A to dobré použijme jako
stavební kameny pro budoucnost. Není to poprvé a ani naposled, co poděkuji všem, kteří
u nás v Hlinsku pomohli situaci
zvládnout. A díky nimž máme
na čem stavět. Děkuji mnohokrát. V této souvislosti mne napadá jeden z výroků Winstona
Churchilla: „Když procházíš
peklem, nezastavuj se.“ Nyní
potřebujeme efektivně, bez
hysterie a prázdných gest řešit
restart. Osobně si myslím, že
vedení obcí a měst jsou tady od
toho, aby situaci zvládla. Že to
nebude jednoduché, to víme.
Samosprávy jsou ale v naší zemi
v drtivé většině nejefektivnějšími hospodáři. Dokazují to jasně aktuální čísla o stavu financí
v Česku. A jsou to právě samosprávy, jejichž činnost bude pro
nadcházející období klíčová.
Jsem na náš tým hrdý. I teď děláme maximum proto,
abychom šli dopředu.
Převzali jsme dokončené koupaliště, máme opravené další
silnice v Chlumu. V Blatně pokračuje rekonstrukce hasičské
zbrojnice na víceúčelový objekt.
Rýsuje se nový kabát budovy
Na zámečku, opravujeme silnici
Za Drahou a stavíme obslužnou
komunikaci v průmyslové zóně.
Rekonstruujeme bývalou administrativní budovu ETY. Nachystáno máme zahájení oprav
dalších komunikací a připravujeme i nové projekty. Možná
procházíme peklem, ale v Hlinsku se snažíme nezastavovat.
Mějte úspěšný červen a děkuji
za podporu.
Miroslav Krčil
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Staronová vyhláška o místním poplatku
za užívání veřejného prostranství
Na březnovém zasedání schválilo zastupitelstvo města úpravu
obecně závazné vyhlášky
o místním poplatku za užívání
veřejného prostranství. Novým
zněním vyhlášky město reaguje
na novelu zákona o místních
poplatcích a na aktuální výkladová stanoviska ministerstva
vnitra. Vyhláška má textovou i
grafickou přílohu, v níž jsou
vyznačena všechna veřejná
prostranství ve městě. Vymezení veřejných prostranství vychází z definice uvedené v ust.
§ 34 zákona o obcích, tj. všechna náměstí, ulice, tržiště, chodníky, veřejná zeleň, parky a
další prostory přístupné každému bez omezení, tedy sloužící

obecnému užívání, a to bez
ohledu na vlastnictví k tomuto
prostoru.
Místní poplatek jsou povinny
hradit fyzické nebo právnické
osoby za tzv. zvláštní užívání
veřejného prostranství, kterým
se rozumí: provádění výkopových prací, umístění dočasných
staveb a zařízení sloužících pro
poskytování prodeje a služeb,
pro umístění stavebních nebo
reklamních zařízení, zařízení
cirkusů, lunaparků a jiných podobných atrakcí, umístění
skládek, vyhrazení trvalého
parkovacího místa nebo užívání
prostranství pro kulturní, sportovní a reklamní akce nebo potřeby tvorby filmových a tele-

Městský úřad je opět
otevřen pro veřejnost
V návaznosti na zrušení nouzového stavu v ČR byl obnoven
provoz také na Městském úřadě
Hlinsko. S výjimkou čtvrtka,
který je určen pro práci v terénu, místní šetření apod., je úřad
již v provozu a k dispozici občanům.
Z důvodu existence zvýšených hygienických opatření
však i nadále doporučujeme
občanům pro návštěvy úřadu
využít buď objednávkový systém na webu (Objednání online) nebo si telefonicky předem
sjednat schůzku s konkrétním
úředníkem.
Toto doporučení platí zejmé-

na u agendy dokladů (občanské
průkazy, pasy, řidičské průkazy)
nebo pro registr vozidel.
Dodržování ostatních opatření, určených k ochraně zdraví
jak návštěvníků úřadu, tak jeho
zaměstnanců (tj. nošení roušky,
používání dezinfekce, dodržování odstupů atd.), bude vyžadováno v návaznosti na aktuálně platná doporučení ministerstva zdravotnictví.
Děkujeme všem za trpělivost
a za respektování nutných hygienických omezení.

Hlinecký
zpravodaj je
k dostání v TIC

TIC informuje

Informace pro
zájemce o Hlinecký zpravodaj
na rok 2020: Pokud má o informační brožurku
někdo ze spoluobčanů zájem, je
možné ji zakoupit
za 30 Kč v Turistickém informačním centru na Betlémě.

Marta Nováková,
tajemnice MÚ

Turistické
informační centrum opět
prodlužuje
na letní
sezonu
svojí otvírací dobu.
Od 1. června bude otevřeno:
Po – Pá 8 – 17 h,
So 9 – 16 h, Ne 9 – 15 h.
Tato otvírací doba platí do 30.
září 2020.

vizních děl. Každý, kdo by některým z uvedených způsobů
chtěl veřejné prostranství užívat, musí tento svůj záměr 5 dní
předem ohlásit správci poplatku, kterým i nadále zůstává
Odbor investic a městského
majetku MÚ Hlinsko (pí Netolická, tel. 469 315 328). Jednotlivé sazby poplatku zůstaly také
beze změny.
Nová vyhláška však mění
případy osvobození od poplatku. Vypuštěno bylo ustanovení
osvobozující uživatele, kteří
veřejné prostranství užívají ke
sportovním, kulturním a volnočasovým akcím, u nichž se
nevybírá vstupné.
Nově jsou naproti tomu od

poplatku osvobozeni všichni
uživatelé, kteří užívají veřejné
prostranství v rámci konání
selských trhů, nebo osoby, které
jsou držiteli průkazu ZTP a
ZTP/P (dříve „osoby zdravotně
postižené“).
Ostatní změny jsou spíše formální a týkají se např. změny
názvosloví nebo číslování odstavců.
Celý text vyhlášky je k dispozici na webových stránkách
města http://www.hlinsko.cz/mestsky-urad/pravnipredpisy/vyhlasky-narizeni pod
číslem 2/2020.
Marta Nováková,
tajemnice MÚ

Protihluková vyhláška
stále platí
Upozornění
Ačkoli se život v našem městě
pomalu vrací do normálu, nebylo by vůbec špatné, kdybychom si úctu a respekt k okolí
v některých oblastech zachovali
i nadále, např. i tím, že budeme
dodržovat klid na zahradách a
v domácnostech v době nedělního či svátečního odpoledne.
Ve městě totiž stále platí obecně závazná vyhláška č. 6/2017 o
regulaci hlučných činností,
která povoluje používání sekaček na trávu, cirkulárek, motorových pil, křovinořezů, brusek,
rozbrušovaček, vrtaček atd.
v neděli nebo státem uznaných
dnech pracovního klidu jen dopoledne, a to od 9 do 12 hodin.

Myslím, že není nic snadnějšího, než naplánovat si pracovní
aktivity s hlučnějším nářadím
na jiný den tak, abychom vyšli
vstříc i těm lidem, kteří by si
rádi užili klidu alespoň v tento
vymezený čas. Jde o maličkost,
která nás nic nestojí, ale naše
sousedy určitě potěší.
Děkuji za pochopení a přeji
všem pěkné léto.
Marta Nováková,
tajemnice MÚ

480 roušek – zdarma
Současná doba nejen u nás, ale
v celém světě je kvůli koronaviru dost složitá. Někteří jen
kritizují, jiní se snaží pomoci –
k těm druhým patří paní Ilona
Janotková z Hlinska. Přestože
chodí do práce, ušila ve volném
čase z vlastního materiálu 480

kusů roušek. Část jich poslala do
Janských Lázní, část věnovala
DVPM Slavíkov, další zaslala do
nemocnice Podolí v Praze, samozřejmě některé dala příbuzným a známým. Bude-li to nutné, bude připravena pomáhat i
nadále.
Ludvík Plašil

červen| 2020

Hlinecké noviny| 3

Život v Domově seniorů Drachtinka
v „Covidové době“: Nejhorší byl zákaz návštěv
Současná doba poznamenává
všechny z nás. Více či méně pociťujeme nutné změny a omezení, která narušují náš běžný
životní rytmus. Možná, že se vás
týká i zákaz návštěv vašich
blízkých v Domově seniorů
Drachtinka, který trvá již od 10.
3. 2020 a zajímá vás, jak to
všichni v domově zvládáme.
Na základě vydaných Mimořádných opatření ze strany Ministerstva zdravotnictví či vlády
z důvodu zamezení šíření nákazy Covid-19, jsme museli přistoupit k řadě omezení, která
zcela obrátila jinak bohatý život
na Drachtince. Kdybych měla
jmenovat všechna opatření,
která jsme zavedli, jednalo by se
o dlouhý výčet. Opatření se dotýkají klientů, zaměstnanců i
veřejnosti. Mezi ty těžce přijímané, velmi omezující, patří
zejména již zmiňovaný zákaz
návštěv, ale také zákaz všech
společných a společenských
aktivit, zákaz společného stravování, zákaz konání hromadných bohoslužeb a mnoho dalších. Z preventivních opatření
bych jmenovala povinně nařízenou 14denní karanténu pro
všechny klienty, kteří se k nám
vrací z hospitalizací či všech
nově nastupujících klientů, což
je pro ně velmi psychicky náročné.
Mezi opatření, která se týkají
klientů i zaměstnanců Domova,
patří každodenní měření tělesné teploty. Zaměstnanci podstupují testování na protilátky
Covid – 19 ve 14denních intervalech. Jsou povinni nosit roušky během pracovní doby a dodržovat striktní hygienické a
protiepidemiologické předpisy.
Velkým problémem byl a je výpadek kolegyň, které nám zůstaly doma z důvodu péče o nezletilé děti. Tím náročnější práce je kladena na kolegy všech
oddělení, kteří do práce chodí.
V Domově jsme byli nuceni
vyhradit prostory pro nařízenou
karanténu, tyto prostory vybavit pomůckami a zejména vyčlenit pracovníky, kteří pečují o
klienty, kteří musí být do karanténního prostředí umístěni.
Kolegové v tzv. Covid zóně I.
stupně musí dodržovat obzvláště přísné předpisy týkající
se vysokých nároků na nošení

ochranných pomůcek a dodržování protiepidemiologických
pracovních postupů.
V domově máme zpracovaný
a připravený krizový plán pro
případ, kdyby krajská hygienická stanice přikázala karanténní
opatření celé budovy.
Současná doba nám zamezila
prodej obědů strávníkům z řad
veřejnosti (kromě klientů Charity), došlo k zastavení všech
plánovaných společenských,
kulturních akcí, plánovaných
školení pro pracovníky domova.
Museli jsme uzavřít ambulantní
sociální službu Centra denních
služeb Motýl a zrušit dlouhodobě plánovaný Benefiční ples,
na který se naši klienti a jejich
rodiny těšili.
Pro mnoho našich klientů je
situace velmi složitá, smutná,
zatěžující. Zvláště pro ty, kteří
byli zvyklí na pravidelný a častý
osobní kontakt se svými blízkými. Abychom jim a jejich rodinným příslušníkům situaci
ulehčili, zavedli jsme možnost
videohovorů přes skype a jiné.
Máme velkou radost, neboť se
tato forma komunikace ujala. Je
krásné vidět úsměv ve tvářích
našich seniorů při zprostředkování vzdáleného setkání s rodinou či přáteli. Využíváme také
telefonické spojení a vyzvali
jsme rodiny, aby neváhaly a
svým blízkým do Domova zasílaly fotografie a dopisy.

Bohužel současná, doposud
trvající nařízení nám ochromila
společná setkávání při denních
aktivitách. Kolegyně však dochází na pokoje klientů a věnují
se jim individuálně – cvičí s nimi, povídají si, předčítají, pracují s nimi na pokojích dle
zájmu, poskytují duchovní
podporu.
Kolegové na všech odděleních
jsou velmi pracovití, odvážní a
obětaví. Velmi si jich za to vážím. Jsou vystaveni vysokým
fyzickým i duševním nárokům.
Od počátku panuje i obava
z možného uzavření Domova
tak, jak k tomu došlo v některých domovech, ve kterých nákaza propukla. Naštěstí se tento
stav u nás zatím nevyskytl a
všichni věříme, že k němu ani
nedojde. Jsme si ale vědomi, že

ať se děje, co se děje, o naše klienty se postarat musíme, vždyť
jsou u nás doma.
Na závěr bych chtěla touto
cestou velmi poděkovat všem,
kteří jste se nám hned od prvopočátku této těžké doby snažili
pomoci. S pokorou vnímám
neuvěřitelnou vlnu solidarity a
nabídky pomoci v podobě šití
roušek, výroby ochranných štítů či finanční pomoci pro nákup
ochranných a dezinfekčních
prostředků, či malované obrázky nebo věnování drobných
dárečků pro naše pracovníky a
klienty. Přeji nám všem, aby se
co nejdříve vrátily naše životy
do kolejí, na které jsme byli
zvyklí a aby se tato doba již nikdy neopakovala…
Eva Kunátová Holečková,
ředitelka DsD
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Kulturní léto v Hlinsku a
na Betlémě bude letos bez Dnů dřeva
Vážení čtenáři,
v této době jsme v Hlineckých novinách většinou anoncovali akce na blížící se léto
v Hlinsku, a to nejenom na
Betlémě. Letos je to ale trochu
jinak. Vzhledem k tomu, že akce
se plánují už od března stávajícího roku, aby v létě bylo vše
obsazeno a připraveno, tak se
nám kvůli opatření vlády ČR
v souvislosti s Opatřením kvůli
Covid-19 nepodaří uskutečnit
tradiční akci léta – Dny dřeva. Je
pochopitelné a logické, že tak
velká akce, které se průběžně
zúčastní až 2 500 lidí, nejde
uskutečnit, a to zejména kvůli
hygienickým požadavkům a
opatřením v souvislosti s šířením Covid-19 tak, aby mohla
plnohodnotně proběhnout se
vším, co k ní patří. I když vláda
ČR postupně v tuto chvíli uvolňuje a bude uvolňovat (pokud
bude situace příznivá) množství
lidí na pořádané akce, není
možné tuto akci uspořádat, a to
i vzhledem k tomu, že zajištění
účasti zainteresovaných osob je
nutné učinit do konce dubna.
Velmi nás to mrzí, ale nedá se
nic jiného dělat. Ani náhradní
termín, vzhledem k zajištění
účasti řezbářů se nám letos již
nepodařilo nalézt, tak se uvidíme příští rok.
V současné době probíhají
přípravy příštího ročníku. Vůně
dřeva provoní Betlém a řemeslníci se opět chopí dřeva a svými
kouzelnými schopnostmi
vdechnou tomuto materiálu ži-

vot. Řezbáři nabrousí motorové
pily a za rok s ještě větší chutí
vytvoří nová umělecká díla,
která jsou nezapomenutelnými
vzpomínkami na tuto krásnou a
hojně navštěvovanou akci. O
prázdninách na přelomu července a srpna se tak příští rok
můžeme těšit i na doprovodný
program, jarmark a spoustu řemesel spojených se dřevem.

ADÁMKOVY SLAVNOSTI:
NENÍ ROZHODNUTO
Doufáme, že letošní Adámkovy
folklorní slavnosti (29.-30.8.),
pro které je nejzazší datum pro
jejich odsouhlasení, nebo zrušení 7. červenec, se pravděpodobně uskuteční. Zase vše souvisí s vývojem epidemiologické
situace v ČR. Na přípravách se
stále pracuje, ale konečné rozhodnutí, zda se Betlém rozzáří
různobarevnými kroji a budeme se moci zaposlouchat do
zvučných tónů folklorních kapel od nás i ze světa, ještě nepadlo. Proto prosíme o strpení,
o průběžném stavu vás budeme
informovat v novinách, na
webových stránkách nebo na
Facebooku.

SVATOVÁCLAVSKÝ
JARMARK
Stejně tak doufáme, že vás přivítáme na Svatováclavském
jarmarku s doprovodným programem. Sobota 26. září ožije
velkou spoustou stánků, už teď
se na akci přihlásilo přes 50
prodejců, očekáváme rekordní

účast a věříme, že stánků bude
přes 100. Na seznamu máme již
teď zastoupen prodej květin,
keramiky, proutěného zboží,
dárkových předmětů, ale i občerstvení, trdelník, dobrou
kávu… Nelze vše vyjmenovat, a
tak přijďte a přesvědčte se. Nebude chybět i bohatý doprovodný program tradičně na téma středověku. Vystoupí kapela
se středověkou hudbou, šermíři
a kejklíři, děti se mohou těšit na
pohádku, vystoupí místní
folklorní soubory Vysočan a
Vysočánek a děti z místních
hlineckých spolků a organizací,
přijede flašinetář, a to je jen
částečný výčet toho, co je v plánu. Jistě se máme na co těšit, už
jen proto, že to letos bude první
akce tohoto typu v Hlinsku.

POHÁDKY A LETNÍ KINO
SE USKUTEČNÍ
Co se týká letního kina a pohádek na Betlémě, ty se uskuteční,
protože opatření vlády v současnosti platná, nám je již v této
době umožňují uspořádat.
Ještě jednou se omlouváme a
prosíme o trpělivost a pochopení, které máte. Omlouváme
se, že jsme pro vás nemohli
uskutečnit tolik akcí, které jsme
měli původně v plánu. Doufejme, že se podaří vše vynahradit
a kultura v Hlinsku opět ožije
na plno a nejenom jarmareční
mraveniště bude zase normální
a běžnou záležitostí…
MKK Hlinečan

Novinka
z TIC
Rádi bychom
vám představili
nový propagační
materiál, který
vznikl k oddychovým
stezkám v Hlinsku.
Jedná se o stezku
Lázeňskou, Pohádkovou a Matulovu. Stezky
nabízejí putování
krásnou přírodou, zavedou vás
do historie města, k Hlinsku
neodmyslitelně patřícím žulovým lomům anebo se ocitnete
uprostřed příběhu o dřevěných
hračkách. Stezky mají jak odpočinkový, tak i vzdělávací
charakter a jsou také určeny pro
relaxačně sportovní procházky.
Každý si na nich jistě najde to
své a budou pro vás příjemným
zpestřením dne a budete se na
ně, doufáme, rádi vracet a trávit
na nich svůj volný čas. Momentálně se stezky nacházejí
po první fázi revitalizace a každý rok bychom rádi přidávali
další prvky a stezky dále rozvíjeli. Tento prospekt vznikl proto, abyste se o stezkách dostali
povědomí a napomohl tak k
rychlé orientaci. Mapa na konci
letáčku bude jistě také dobrým
pomocníkem. Jakékoliv dotazy
ke stezkám vám rádi zodpoví v
místním Turistickém informačním centru. Teď už vám jen
popřejeme příjemně strávené
chvíle na našich stezkách a poděkujeme za jejich návštěvu a
využívání.
TIC Hlinsko

Vyhláška o klidu v neděli a svátek není „pro kočku“
Ano, skutečně není, i když to
tak mnohdy vypadá. Tento vyvážený, potřebný a již dlouho
platný právní předpis je velkým
kompromisem i směrem k největším workoholikům, kterým
je ve dny klidu (neděle a svátky), vyhrazen čas od 9 do 12 hodin pro hlučné činnosti a provoz strojů. Mimo tuto dobu je
provoz sekaček, brusek, pil, rotavátorů a dalších hlučných zařízení zakázán. Přesto je tento
zákaz permanentně porušován
a trend je spíše gradující v čase.
Je otázkou, nakolik z nevědo-

mosti (ani to však neomlouvá) a
nakolik vědomou ignorací.
Nejsem dopisovatelem Hlineckých novin a ke svému příspěvku na toto téma jsem se
rozhodl po vlastní zkušenosti a
po speciálním osobním zážitku
v jednu dubnovou neděli t. r.
Byl to koncert pro dva nástroje, sekeru a rotavátor. Jeden
zprava, druhý zleva. Sekera za
společnou zdí v řadovce začala
štípat špalky ve 13 hodin poté,
co svůj čas od 9 do 12 hodin
zdravě prospala. Pokračovala
ještě v 19 hodin, když jsme se

vrátili po vynuceném útěku
z domu. Rotavátor pracující od
rána v sousední zahradě, zdařile
doprovázel mistra ještě v době
večeře. Úžasná neděle. A co víc,
za týden přídavek od 16 hodin a
opět zcela zdarma. Sonáta pro
dlažbu a diamantový kotouč
byla skutečně břeskná. Škoda
jen, že repertoár jednotlivých
producentů je stále stejný a už
se nedá poslouchat. Program
beze změny také stejný: ignorace pravidel, bezohlednost,
sobectví, omezování práv druhých, která začínají již za plo-

tem. Tiše závidím katolickému
Polsku, kde netřeba vyhlášek a
každý ví, že v neděli se nedělá a
svátek je svátkem. Uznávají autoritu nejvyšší a u nás by možná
stáli v němém úžasu. Je dobře,
že MěÚ čas od času připomene
platnost předmětné vyhlášky, je
jen třeba, aby všichni „nestíhající“ vtěsnali svou činnost do
vyhrazeného času 9 – 12 hodin.
Mějme opět bezhlučné neděle i
svátky a braňme si je. Hluk devastuje životní prostředí i naše
zdraví. Vyhláška chrání a je tu
PRO NÁS.
František Fiala
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Čti, než podepisuješ
Pokud jsme si mysleli, že když
vzorně pracujeme, dbáme na
dobře vykonanou práci a chováme se slušně, že stejným
způsobem se k nám bude chovat i zaměstnavatelské prostředí, je náraz do zdi, když tomu
tak není a my jsme konfrontováni s tvrdou realitou.
Dobře si přečtěte, co podepisujete a to vždy. Stal se takový
případ na začátku měsíce května, který je odstrašujícím příkladem, jak tedy opravdu ne.
Zaměstnanci bez obav šli do
práce 4. a 5. května, večer 5.
května jim firma oznámila, ať
druhý den nechodí do práce. Ale
potom jim dala firma podepsat
dohody o ukončení pracovního
poměru, podotýkám po 20 letech poctivé práce, že až bude
potřeba, možná za dva měsíce,
že je zase naberou, ať vyjdou
firmě vstříc. A to vše v době, kdy
se na všech programech televize
dozvídáme, že Ministerstvo
práce a sociálních věcí firmám
servíruje jeden podpůrný program za druhým.
Háčky byly dva. Ten první
obzvlášť hnusný, že dohoda
byla k 30. 4. 2020 a ten druhý,
že na Úřadu práce byli zaměstnanci kráceni z toho důvodu, že
podepsali dohodu bez udání
důvodu, to znamená, že firma ty

zaměstnance poškodila tím, že
jim nenapsala, že odešli pro
nadbytečnost. A ty odpracované
dny v květnu byly co? Co se asi
skrývá v účetnictví takovéto
firmy, když nechce požádat o
pomoc s udržitelností pracovních míst stát?
Náraz opravdu přijde, až se
člověk vzpamatuje. Ať vám firma tvrdí, co chce, je nutné
myslet na sebe, kdo zaplatí poplatky a inkaso.
Koronavirus není výpovědní
důvod, to může říct jen hlupák a
nebo manipulátor. Dávejte si,
prosím na ně pozor, jim nejde o
vás ani o firmu, jim jde jen o
sebe. Pokud někoho z vás nadřízený osloví, že máte podepsat
ukončení pracovního poměru,
je potřeba zachovat chladnou
hlavu a myslet na sebe, když už
mám odejít, tak ať se se mnou
firma rozloučí tak, jak má. Pozor
na vtíravost a přehnanou laskavost, za ní se schovává darebák, který to nemusí myslet
upřímně.
Takže pokud mě chce firma
po 20, 30 nebo 40 letech vyhodit, musí uvést zákonem daný
důvod. Protože je to důležité při
žádosti o podporu v nezaměstnanosti. A prosím nevěřte slovům, já jsem vám vybojoval a
nebo já jsem vám vyjednal atd.

Letní kina a pohádky pro děti
plánujeme
Letošní léto bude trochu jiné, než jsem zvyklí. Ale i tak jsme naplánovali na prázdniny několik filmových projekcí v rámci letního
kina. Samozřejmě za jistých hygienických podmínek, které se mění
ze dne na den. Místo letního kina se nemění a veškeré večerní promítání se uskuteční v parku za Domem dětí a mládeže. V červenci
se můžete těšit na 6 filmových projekcí. V úterý promítáme pro
děti a čtvrtek bude patřit dospělým. I menší děti o nic nepřijdou,
protože jsme si pro ně připravili tři pohádky na pódiu na Betlémě.
Letní kino červenec:
Čtvrtek 2. července od 21.30 hodin – Přes prsty
Čtvrtek 9. července od 21.30 hodin – Teroristka
Úterý 14. července od 21.30 hodin – Psí veličenstvo
Čtvrtek 16. července od 21.30 hodin – Poslední aristokratka
Čtvrtek 23. července od 21.30 hodin – Chlap na střídačku
Úterý 28. července od 21.30 hodin – Zakleté pírko
Pohádky na Betlémě:
Středa 8. července od 17 hodin – Tůdle Nůdle aneb Rošťačíme
s dětmi (Divadlo Scéna Kuřim)
Středa 22. července od 17 hodin – O Honzovi (SemTamFór Slavičín)
Středa 12. srpna od 17 hodin – Čaroděj ze země OZ (Hoffmannovo
divadlo Uherský Brod)
Doufáme, že se situace nezmění k horšímu a my se spolu na připravovaných akcích v létě shledáme.
MKK Hlinečan

Odměna a nebo odstupné vám
náleží ze zákona a nebo Kolektivní smlouvy, to nikdo z nadřízených nevybojoval, protože
to tak je sjednáno.
Zamýšlím se a nevím, proč
jsou lidi, kteří lžou a podvádějí.
Vždyť nemůže být blbá otázka,
vždy může být jen blbá odpověď.
Proto opakuji a doporučuji.
Když se máte rozhodnout o
svém životě, nedělejte to bez
rozmyšlení. Zavolejte někomu,
kdo vám pomůže a kdo s chladnou hlavou umí danou situaci
rozebrat a říci pro a proti v rozhodování.
Plně chápu, jak se člověk cítí,
když jej zavolají do kanceláře a
strkají mu něco podepsat a podepiš teď hned.
V tu chvíli má člověk šílený
stres a hlava neví, proto je potřeba si to připravit, co budu
dělat, když se mi to stane. Buď
vím, komu zavolám, aby mně
poradil a nebo si připravím, co
udělám, když k tomu dojde. On
totiž není jednotný recept pro
každého, jak se má zachovat.
To bych vám jej mohla napsat, ale právě proto, že každý
má jinou situaci, je nutné se
rozhodovat konkrétně.
Takže zachovat klid, zavolat a
poradit se a hlavně když nevím,

nepodepisuji. Poradím se s někým, komu věřím.
To platí o všech rozhodnutích, se kterými si nevíme rady.
Může to být i nemoc. Protože ze
začátku je to nemoc, ale stane
se, že by to mohla být i nemoc
z povolání a to pozor. To vás
čeká hodně klacků pod nohy.
Hlavně se nikomu nesvěřujte a
poraďte se s někým, komu
opravdu věříte. Cesta nemoci
z povolání je plná nástrah a lží.
Opravdu pozor.
Peníze kazí lidi. Už jste na to
taky přišli? Já ano. Ale myslela
jsem si, že velké peníze. Nepoctivé peníze. Ale zmýlila jsem se
a se mnou mnoho dalších. Už se
vám to taky stalo, že jste čekali
odměnu a ztratila se vám nula?
Tak to už víte, o čem je řeč. Pracujete, snažíte se a těšíte se.
Přijde den, kdy se na účtu objeví
výplata. Ejhle a je po náladě.
Ztratila se nula. Čekali jste odměnu 5 000 Kč a ono přišlo 500
Kč. No dobrý, nákup na neděli
to v hrubým je, ale to zklamání
a ta potupa. Co si o mně myslí,
že si ze mě dělají srandu? Ne,
ztratila se nula a objeví se jinde,
ale to je jiný příběh.
Alena Šírová,
členka Rady města Hlinska,
Předsedkyně odborové
organizace KOVO

Podzimní akce
v Multifunkčním centru
Po jarní nucené pauze se nám ve
většině případů podařilo přesunout plánované jarní akce na
podzim a k tomu jsme doladili
program, který jsme již měli naplánovaný. Rozhodli jsme se, že
přidáme k přesunutým divadlům
další dvě představení. Těšit se
proto můžete na muzikál Šumař
na střeše, který zahraje Divadlo
Mladá Boleslav. Představení se uskuteční 27. října od 19 hodin.
Dalším divadelním titulem bude hra Lakomec v podání Divadla
Kalich Praha. V hlavních rolích se představí Jana Švandová a Pavel
Zedníček. Těšit se na ně můžete ve čtvrtek 3. prosince od 19 hodin.
Předprodej na obě představení bude zahájen v pondělí 8. června od
10 hodin v našem rezervačním systému www.mfc-hlinsko.cz.
Dne 15. října nás čeká mimo jiné také koncert známého zpěváka
Jakuba Smolíka. Vstupenky v hodnotě 380 a 330 Kč jsou již v prodeji. Cestovatelská beseda Jiřího Kolbaby na téma Norsko – oslava
přírody se uskuteční v pondělí 30. listopadu a do prodeje ji vložíme
též v pondělí 8. června. Vstupné 220 Kč. Doufáme, že nám podzim
nepřinese již žádná nepříjemná překvapení a představení se uskuteční v plánovaných termínech.
MMK Hlinečan
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KAREL LIDICKÝ 1900 – 1976
20. září. Otevírací doba je úterý
až neděle 9 – 12, 13 – 17 hodin.
Hlavní výstavou letošní výstavní sezóny bude samozřejmě
61. ročník Výtvarného Hlinecka,
letos nesoucí podtitul Z Torbole
do Palerma – Itálie v dílech českých krajinářů 19. století. O Výtvarném Hlinecku přineseme
podrobný článek v červencovém vydání Hlineckých novin.

Městské muzeum a galerie
Hlinsko letos připomíná výročí
120 let od narození významného hlineckého rodáka – akademického sochaře Karla Lidického. U této příležitosti se ve velkém sále muzea a jeho předsálí
uskuteční rozsáhlá výstava autorova sochařského díla. Plastiky, ale i kresby převážně ze
sbírky MMG Hlinsko budou během letních měsíců vystaveny

spolu s nastálo umístěnou monumentální sochou Mistra Jana
Husa ve velkém muzejním sálu.
Výstavu obohatí také řada zápůjček ze soukromých sbírek.
Expozice bude doplněna skicami, fotografiemi a také autentickým sochařským náčiním z
ateliéru Karla Lidického. Výstava KAREL LIDICKÝ 1900 – 1976
bude zahájena vernisáží v pátek
5. června a potrvá až do neděle

Text o K. Lidickém z publikace PROŠLI ZDEJŠÍ KRAJINOU:
Sochař Karel Lidický je jedním z nejznámějších hlineckých rodáků. Sochařské řemeslo
už předurčila otcova kamenická
dílna, ve které se Lidický vyučil
řemeslu v letech 1914 – 17. V roce 1918 krátce narukoval na
italskou frontu. Mezi roky 1918
– 22 získává zkušenosti jako
kamenický pomocník různě po
Čechách. V letech 1922 – 25 nastoupil ke studiu sochařsko –
kamenické školy v Hořicích.
Dokončení studia nevedlo k
práci kvalifikovaného řemeslníka, ale po inspirativní cestě po
Itálii roku 1925 Lidického nasměrovalo k dalšímu studiu na
pražské Akademii v sochařském
ateliéru Otakara Španiela. Mimo
školu také Lidického ovlivnil
sochař Karel Kotrba. Vedle studentských prací začíná Lidický v
roce 1928 svoje první monumentální dílo – Pomník padlým
pro Kameničky. Výsledná realizace v kameni byla provedena v
letech 1930 – 33. Pro budovu

hlinecké pošty tesal Lidický
dvojici žulových reliéfů. Následovalo několik portrétů v čele s
Podobiznou malíře Šmídry.
Dvojí pobyt v Paříži sochaře
utvrdil ve smyslu jeho práce, ve
které po skončení Akademie
pokračoval řadou výjimečných
realizací, ať už ve volné tvorbě
nebo veřejných soutěžích. Stává
se pokračovatelem Myslbekovy
monumentální realistické tradice. Často portrétuje osobnosti
kulturního života (Malíř Otakar
Kubín), tvoří také pomníky (reliéf z Pomníku padlých v Poděbradech). Stěžejním dílem po
2. světové válce byl Pomník Mistra Jana Husa pro nádvoří
pražského Karolina, kde byl
bronz roku 1957 umístěn, současně také na náměstí v Husinci
u Prachatic. Sádrový odlitek v
původní velikosti daroval K. Lidický u příležitosti prvního
ročníku výstavy Výtvarné Hlinecko – věnované jeho osobě,
hlineckému muzeu, kde je
dodnes umístěn. Připravovaný
Pomník pro Hlinsko realizován
nebyl. Lidický byl také aktivním
pedagogem, působil na Pedagogické fakultě UK a byl profesorem na ČVUT a AVU. Jeho dílo
je přítomno v nejvýznamnějších českých sbírkách a hojně je
zastoupeno také ve sbírce hlinecké galerie. V Hlinsku připomíná Karla Lidického jeho rodný domek s pamětní deskou a
bustou.
www.mmghlinsko.cz

Centrum Jana XXIII. přijímá
Dotace 2020
přihlášky na letní příměstský tábor Jelikož se množí dotazy ohledně dotací na pořádání sportovních a
Tábor plný her, soutěží a dobrodružství pro děti od 6 do 15 let.
Termín konání tábora: pondělí 20. července až pátek 24. července
Tábor se uskuteční v Centru Jana XXIII. a okolní přírodě formou
táborových her. Věková hranice není omezena, děti se mohou
účastnit samostatně nebo i s prarodičem, rodičem či sourozencem.
Přihlášky a bližší informace jsou na webových stránkách tábora:
http://tabor-hlinsko.717.cz/.
Vedoucí tábora: Fanda Hronek, tel. 605 887 962, hospodář tábora L.
Pavlišová, tel. 734 435 485. Informativní přípravná schůzka přihlášených před zahájením tábora: neděle 19. července od 15 do 16 h.
Zahájení tábora: pondělí 20. červenec v 8:00 hodin ráno, Centrum
Jana XXIII. na sídlišti v Hlinsku. Každé ráno příchod k Centru Jana
XXIII. v 8:00 hodin, odvod domů v 17:00 hodin. Cena tábora: 1 200
Kč/dítě. V ceně tábora: celodenní strava, pitný režim, výdaje na
programovou náplň. Počet míst je omezen, je nutné se přihlásit
včas. Těšíme se na vás.
Centrum Jana XXIII.

kulturních akcí na Hlinecku, tak několik upřesňujících informací…
Všechny subjekty, které si včas zažádaly o dotace v programech –
(A1, A2, D a C), na základě schválené žádosti a podepsané smlouvy
již peníze na své účty dostaly.
Stále je spousta akcí, které jste chtěli pořádat v ohrožení, některé
jsou zrušené bez náhrady, u jiných pořadatelé doufají, že se podaří
nalézt náhradní termín.
Město tedy rozhodlo o následujícím scénáři…
Akce, které se uskuteční, zůstanou podpořeny podle platných
smluv. Pořadatelé, kteří akce zrušili či zruší, dotaci vrátí a pro rok
2021 budou žádat o dotaci znovu.
Co se týče příspěvku z loterií, zatím není zcela jasné, jestli města a
obce tyto finance dostanou, případně v jaké výši.
U dotačních programů „C a D“ vše platí bez omezení.
Přeji všem nadšeným pořadatelům a organizátorům spoustu
energie a elánu, nenechme se odradit, jistě nastane opět klidnější
období a všichni budeme moci pro naše město a spoluobčany pořádat různé zajímavé akce a podniky.
Petr Svoboda, Radní města Hlinska pro sport
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Adámkova třída 637
Kontakt: Pavel Kafka, 603 428 817,
pkafka@obchod.rsts.cz

Palachova - Žďár nad Sázavou
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Je to tu, Země Keltů opět otevírá!
Země Keltů svoji bránu do historie otevřela v sobotu 16. 5. Ani koronavirová krize nezastavila projekty spolku Boii a skanzen se rozvíjel i v době, kdy byla republika v karanténě.
V rámci opatření, spojených se zamezením šíření koronaviru, například nejde vpustit návštěvníky do vnitřních prostor budov na
skanzenu. Je ale možné nahlédnout do místností skrze okna.
Země Keltů zahrnuje území města Nasavrky a jeho blízké okolí
tvořené nádhernou přírodou Železných hor, jež pamatuje keltské
osídlení. Centrem země se stal skanzen, jehož vznik byl inspirován
keltským oppidem – pravěkým městem, jehož pozůstatky se nachází v obci České Lhotice. Tato dvě místa jsou propojena naučnou
stezkou, na níž též naleznete např. expozici Po stopách Keltů
Otevírací doba: červen: víkendy (SO a NE) od 10:00 do 17:00 hodin
Jiří Kalát, Země Keltů, tel.: 737 76 88 11,
jiri.kalat@zemekeltu.cz.

OBUV TEXEVO

J. TEPLÝ HLINSKO

VÝSTAVBA MIMOØÁDNÌ ÚSPORNÉHO
BYTOVÉHO DOMU S REKUPERACÍ.
Bytové družstvo Erbenova Hlinsko, družstvo, IÈ: 07323794
Spisová znaèka: Dr 1660 vedená u Krajského soudu v Hradci Králové
Sídlo: Jiráskova 169, Zelené Pøedmìstí, 530 02 Pardubice

KOLEKCE LÉTO 2020
- zdravotní obuv certifikovaná IQC Zlín
- trekking + softshell shoes
- moto fashion shoes
- steel excentric young styles
- odìvy brandit
- sportovní obuv
- kabelky,penìženky, batohy
výhodné ceny!!!

DÌKUJEME ZA VAŠI NÁVŠTÌVU

-ZDRAVOTNÍ OBUV CERTIFIKOVANÁ IQC ZLÍN
-TREKKING + SOFTSHELL SHOES + LOGO
-MOTO FASHION SHOES
-STEEL EXCENTRIC YOUNG STYLES
-ODÌVY BRANDIT + LOGO
-SPORTOVNÍ OBUV
-KABELKY,PENÌŽENKY,BATOHY
VÝHODNÉ CENY !!

29 družstevních bytù od 2+KK (57,5 m2) do 5+KK (117,8 m2)
16 vnitøních parkovacích stání, 17 venkovních parkovacích stání
èlenský vklad již od 749.500,- Kè, mìs. Splátka anuity Od 6.641,- Kè
(+ Služby), energetická nároènost budovy „A“ - mimoøádnì úsporná
TERMÍN KOLAUDACE: èerven 2020, www.bderbenova.cz
Ing. Mgr. Zuzana Burdová - tel.: 606 619 736,
email: burdova@Zburdova.cZ
Jan Burda - tel. 774 445 734, email: jan.burda@mourenin.com
(výhradní Zprostøedkovatel)

www.bderbenova.cz
Soukromá inzerce
Prodám ideální polovinu zahrady 350 – 400 m² v krásném
prostředí. Zahrada upravena;
zařízený byt 3+1 – vyšší odhad.
Tel.: 728 162 295.
Nabízím k prodeji izolační stěnové desky, korpus hliník, izolace pur pěna, šíře 1 m, délky libovolné, min. 150 m, cena 400
Kč za běžný metr.
Tel.: 604 745 567.
Prodám psací stůl se židlí a patrovou postel. Tel.: 775 280 559.

èištìní
kobercù
a èalounìného
nábytku

pro domácnosti i firmy
Kontakt: 777 13 16 13
vivere@hlinecko.cz
www.vivere.cz
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Bazén a koupací biotop
Krytý plavecký bazén se pro návštěvníky otevře 1. září 2020.
Přírodní koupací biotop se poprvé pro návštěvníky otevře
27. června 2020.
Otevírací doba v případě příznivého počasí:
PO
13:00 – 20:00
ÚT – NE 10:00 – 20:00
Vstupné – celodenní - dospělý 60 Kč/ dítě do 15 let 30 Kč
dítě do 115 cm zdarma
po 17 h – dospělý 30 Kč/dítě do 15 let 15 Kč

Knihovna
Oddělení pro děti
9 – 12,
13 – 17
9 – 12,
13 – 15
ZAVŘENO
9 – 12,
13 – 17
9 – 12,
13 – 15
ZAVŘENO

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

Tel.: 469 311 197

Centrum Jana XXIII.

Aktivity mimo harmonogram
Sobota 13. června od 9 do 15 h – kurz olejomalby s Jitkou Zvolánkovou
Přijímáme přihlášky na příměstský tábor.
Více informací na www.cj23.cz, FB: Centrum Jana XXIII.

Orlovna
Sobota 27. června v 18 h
ARTSY FARTSY
Koncerty, divadla.
Vstupné 150 Kč.

Galerie
20. června až 20. září
61. VÝTVARNÉ HLINECKO
Z Torbole do Palerma / Itálie v dílech českých krajinářů 19. století
Vernisáž 19. června v 17 h
Otevřeno: Út – Ne 9 – 12, 13 -17
PROŠLI ZDEJŠÍ KRAJINOU
Stálá expozice krajinářů nejen Hlinecka
Otevřeno: Út – Pá 9 – 12, 13 -16
(od 20. 6. Út – Ne 9 – 12, 13 -17)

6. června až 20. září
KAREL LIDICKÝ 1900 – 1976
Vernisáž 5. června v 17 h
Stálá expozice: Nejstarší historie, školství, spolky, oděv a textilní
výrobky, zaniklá a živá řemesla – hrnčířství, hračky, sklo,
rodina Adámkových.
Otevřeno: Út – Ne 9 – 12, 13 -17
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

Muzeum v přírodě Vysočina

Pondělí: Bohoslužba 7.30 – 8.15 h; Výuka zpěvu s Monikou Maškovou 10 – 17.15 h (724 568 602); Cvičení Pilates dospělí 18.45 – 20 h
(paní Semerádová)
Úterý: Bohoslužba 7.30 – 8.15 h; Výuka zpěvu s Monikou Maškovou
10 – 17.15 h; Modlitební setkání 18 – 19 h
Středa: Bohoslužba 7.30 – 8.15 h; Výtvarná dílna pro dospělé 14 – 17
h; Intervalový trénink – 18.45 – 20 h
Čtvrtek: Bohoslužba 7.30 – 8.15 h; Netradiční techniky skládání
papíru s Vojtou Brabencem 15 – 17 h; Cvičení Pilates dospělí 18.45 –
20 h
Pátek: Bohoslužba 7.30 – 8.15 h; Intervalový trénink – 18.45 – 20 h
Sobota: Bohoslužba 7.30 – 8.15 h
Neděle: Bohoslužba 7.30 – 8.30 h

Sobota 13. června od 20 h
MOGUL ROCK
Vstupné 90 Kč.

Městské muzeum a galerie

Muzeum

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

Cihelka Blatno

červen| 2020

Azyl. dům Hamry
Neděle 14. června od 20 h
na televizi NOE
BENEFIČNÍ KONCERT PRO
BETLÉM
Na podporu Azylového domu
v Hamrech. Koncert proběhne
v rámci 10. ročníku festivalu
SLEZSKÁ LILIE.

VESELÝ KOPEC
S ohledem na opatření v souvislosti s šířením nákazy COVID-19
jsou programy zrušeny.
2. června až 31. října
VÍTE, ŽE ….
Výstava ve statku z Mokré Lhoty přibližující jevy zapsané na Seznam nemateriálních statků tradiční lidové kultury Pardubického
kraje.
Návštěvní doba:
Od úterý do neděle v době od 9 do 17 h.
BETLÉM HLINSKO
EXPOZICE MASOPUSTNÍCH OBCHŮZEK
A MASEK Z HLINECKA
V domku č. p. 362 jsou vystaveny dokumenty věnované zápisu
masopustních obchůzek z Hlinecka do světového nehmotného
dědictví UNESCO. Můžete si zde prohlédnout množství historických i současných fotografií masek, stejně jako originální masky
z Blatna, Hamrů, Studnice a Vortové. Součástí expozice jsou i promítané dokumenty, výtvarná dílna pro děti a speciální programy
pro školy.
ŽIVÁ HISTORIE, speciální program pro školy a veřejnost
Podrobnosti k bohaté nabídce programů naleznete na
www.betlem-hlinsko.cz v oddíle Živá historie. Na programy je
nutné objednat se předem.
Návštěvní doba: od úterý do neděle od 8.30 do 16 h.
Polední přestávka od 12 do 12.30 h.

červen| 2020
Soukromá inzerce
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Vzpomínky

Darujte vlnu na pletení ponožek. Tel.: 723 542 108.
Daruji stavební kámen. Tel.: 721 585 091.
Prodám akvárium 130x30x25, cena 500 Kč. Tel.: 736 224 435.
Koupím menší rodinný domek či řadový dům, případně vyměním
za byt 2+1 s garáží a pozemkem + doplatek. Tel.: 724 142 972.
Prodám nábytek do statku nebo chalupy vyrobený na zakázku,
zařízení dvou pokojů, hodně kusů, prodej v celku. Cena 58 000 Kč,
foto v případě zájmu pošlu. Tel.: 728 648 584.
Prodám dětskou polohovatelnou jídelní židli zn. Chicco, modrošedé čalounění, cena 600 Kč; hluboký kočárek zn. Chicco, modrožlutý, cena 1 400 Kč. Tel.: 728 648 584.
Koupím staré rybářské věci. Tel.: 730 935 935.
Koupím obrazy Františka Kavána. Přednostně hledám obrazy,
které byly vystaveny na výstavě v roce 1941. Na rubu mají obvykle
trojúhelníkovou nálepku Hlinsko 1941. Kontakt: tel. 728 452 967,
email: jakub.hruska@geology.cz.
Prodám zdravotní a ortopedické matrace v Benátkách čp. 71.
Tel.: 604 745 567.
Hledám práci – uklízení v Hlinsku. Tel.: 704 268 959.

Dne 10. července 2020 uplynou
3 smutné roky, co nás opustila
naše milovaná maminka, sestra,
babička a prababička, paní
Marie BŘÍZOVÁ ze Stanu.
Stále vzpomínají dcera, syn, bratr,
vnoučata, pravnoučata a všichni
ostatní, co ji měli rádi.

Dne 24. května to byly již dva roky,
co navždy odešel náš milovaný
syn, pan Karel DUŠEK.
S bolestí v srdci a vzpomínkou
nikdy nezapomeneme.
Rodiče a bratři Petr a Radoslav

Výkup železa, barevných kovù,
papíru, autobaterií atd.
Ekologická likvidace autovrakù
Místo zpìtného odbìru elektrozaøízení

Dne 29. června 2020 uplyne
10 let, kdy nás opustil
pan LUBOMÍR NĚMEC z Hlinska.
Kdo jste ho znali, vzpomeňte
s námi.

Provozovna Hlinsko, Srnská ulice,
areál ÈD (5 kolej)
Tel.: 601 587 013
www.kovove-odpady.cz

S láskou stále vzpomíná rodina.

Čas plyne, bolest v srdci zůstává.
Dne 4. června 2020 uplynulo
10 let, co odešel od všeho, co měl
rád, milující a starostlivý manžel,
tatínek, dědeček a pradědeček,
pan JINDRA PREISLER.

Èervnové
slevy potìší

K novým brýlím
slevy na všechny
typy brýlových skel
Bližší info v naší optice

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

S láskou vzpomínají manželka
a synové Jindra a Michal s rodinami.

AUTOŠKOL A

Tomáš Doležán
Hlinsko - Blatno

723 490 252

Dvoøákovo nábø. 269, Hlinsko

www.autoskola-blatno.cz
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Cyklistika v Hlinsku v době koronaviru
Nerad bych začínal tento článek
stejně jako čteme a slyšíme ze
všech stran. V každém případě i
cyklistika v Hlinsku utrpěla letos značnou ránu, a to zrušením
dvou velice významných závodů.
Především Český pohár horských kol s mezinárodní účastí
měl být pro Hlinsko a okolí
nejenom velkým sportovním
zážitkem, ale i ekonomickým
přínosem pro restaurace a ubytovací zařízení. Do Hlinska se
chystala téměř tisícovka závodníků plus jejich doprovody.
Bohužel se značně a bleskově
změnila i pro nás, pro pořadatele, ekonomická situace. Po
rozhodnutí mezinárodní cyklistické federace UCI a po dohodě s Českým svazem cyklistiky
jsme letošní ročník zrušili bez
náhrady. Nebylo to lehké rozhodnutí, ale rozhodně bylo
vzhledem k okolnostem správné.
Druhým závodem, který se
letos nepojede, je tradiční a ob-

líbený HLINECKÝ HŘEBEC MTB.
Po dohodě organizačního jádra
částečně proznačíme trať tak,
aby bylo možné si ji individuálně projet alespoň v tomto pojetí.
Malou náplastí byl závod,
který probíhal celý květen na
trati českého poháru v okolí
sjezdovek pod názvem aNti

CORONA CUP. Závodníci z celé
ČR jezdili do Hlinska vyzkoušet
nové technické úseky a svou
výkonnost. Individuálně se
snažili o co nejlepší čas, který
porovnávali virtuálně s ostatními soupeři.
Doufám, že závody plánované
na září a říjen již bude možné
připravit a uspořádat bez veš-

kerých omezení a s plným nasazením pořadatelů. Osobně se
velice těším na Český pohár
v cyklokrosu pořádaný kolegy z
KC Hlinsko 10. října a náš závod
RIDLEY GRAVEL tour, pro který
ještě hledáme vhodný termín.
Petr Svoboda,
CK MTB Maraton z.s.

Zlato z MS mu uteklo o vteřiny, ztratil je v depu
Na italské Asiago bude Marek
Rauchfuss rád vzpomínat,
z mistrovství světa v zimním
triatlonu si totiž odváží dvě
medaile. Z individuálního závodu bral rodák z Hlinska stříbro a ve smíšené štafetě s Anetou Grabmüllerovou skončili
třetí. Při štafetách čekalo každého závodníka dvakrát 1,7 km
v běhu, pak 2,6 km na kole a na
závěr 2,5 km na běžkách.
Grabmüllerová dokázala udržet
kontakt s nejlepšími a předávala na slibném třetím místě.
Před domácí tým už se česká
dvojice nedokázala dostat a
skončila bronzová, zlato patřilo
Rusům.
V individuálním závodě (7,2
km běh, 12 km horské kolo, 10,4
km běh na lyžích) mohl dlouho
pomýšlet na titul mistra světa.

V běhu patřil mezi nejlepší, a
když se přesedlo na kolo, ukázal
vyhlášený biker ve své silné
disciplíně ostatním záda. Do
druhého depa si přivezl na dvojici favorizovaných Rusů více
než minutu. Jenže pak se
všechno začalo komplikovat.
Oproti ruským závodníkům
bylo depo v podání Marka
opravdu pomalé. V prvních kilometrech se snažil první pozici
udržet, ale Pavel Andrejev byl
na tom technicky na běžkách
výrazně lépe. V cíli českému
závodníkovi chybělo jen sedm
sekund, aby ukončil nadvládu
Andrejeva, jenž se stal šampionem už poosmé. Třetí byl o dalších 26 sekund zpět jeho krajan
a loňský mistr Evropy Dmitrij
Bregeda.
Zdroj: MF Dnes
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