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VODA SE VYLILA Z KORYTA

V LETOŠNÍM ROCE nám příroda několikrát ukázala, kdo je tady pánem. Vytrvalé deště a nasycená
půda způsobily, že na Hlinecku letos došlo párkrát k rozvodnění menších či větších toků, většinou se
to naštěstí obešlo bez větších škod. Naposledy se tak stalo 14. října, kdy se potok Ležák vylil ze svého
koryta a zaplavil Pietní území Ležáky.

Cena Křesadlo pro dobrovolníky
byla předána.
Hlavní cenu získala
Marie Pospíšilová
Více na straně 6

PŘÍŠTÍ ČÍSLO VYJDE

3. prosince 2020

Slovo starosty

Trpělivost, ohleduplnost, optimismus. Vím, že v souvislosti
s tím, co se odehrává v Česku
v posledních týdnech, je obrovsky těžké vydržet a naplnit
v praxi význam těch tří slov.
Přesto Vás, milí sousedé, právě
o toto žádám. Stále věřím, že
z téhle těžké zkoušky vyjdeme
jako společnost silnější. Že je to
mimo jiné příležitost uvědomit
si, co je v životě skutečně podstatné. A naopak, že některé
záležitosti, které se jako důležité tváří, jsou ve skutečnosti naprosté malichernosti. Není to
poprvé a určitě také ne naposledy, co poděkuji všem, kteří se
starají a pomáhají ostatním –
zdravotníkům, personálu domova seniorů Drachtinka, dobrovolným hasičům i dalším
dobrovolníkům. Vám všem:
DĚKUJI, vážíme si Vaší práce!
Minulý měsíc, 28. října, jsme si
připomenuli 102. výročí vzniku
samostatného státu. Jsem hluboce přesvědčen, že bychom
přes všechny obtíže měli být
hrdí na naši Českou republiku.
Měli bychom být hrdí na naše
předky a vážit si hodnot, díky
nimž žijeme v úžasné zemi
v srdci Evropy s více než tisíciletou historií. A právě to jsou
naše kořeny, silné a pevně
vrostlé do půdy. O ně se můžeme i v těch nejtěžších dobách
opřít, ony nás podrží a nenechají padnout.
Mějte úspěšný listopad, přeji
všem pevné zdraví a děkuji za
podporu. Miroslav Krčil
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Volby do zastupitelstva Pardubického kraje
Pardubický kraj

Volební okrsek Hlinecko

Platné hlasy

název
ANO 2011
3PK
ODS a TOP 09
Koalice pro Pk
Piráti
STAN
SPD
KSČM
Trikolóra
VÝCHODOČEŠI
Mladí pro Pk
Strana zelených
Zdraví Sport Prosp.
ZA PRÁVA ZVÍŘAT
ROZUMNÍ
DSSS
Volte Pr.Blok
Moravané

název

celkem

v%

32585
24529
23434
22280
21074
13135
8063
6674
4452
4014
1790
1169
868
796
533
428
167
99

19,6
14,8
14,1
13,4
12,7
7,9
4,85
4,01
2,68
2,41
1,07
0,7
0,52
0,47
0,32
0,25
0,1
0,05

3PK
ANO 2011
Koalice pro Pk
STAN
ODS a TOP 09
Piráti
KSČM
SPD
Mladí pro Pk
Trikolóra
VÝCHODOČEŠI
Strana zelených
ZA PRÁVA ZVÍŘAT
DSSS
Zdraví Sport Prosp.
ROZUMNÍ
Volte Pr.Blok
Moravané

Hlinsko

Platné hlasy
celkem

v%

2234
1146
1015
629
622
524
287
238
97
92
61
26
24
15
14
6
5
4

31,7
16,3
14,4
8,93
8,83
7,44
4,07
3,38
1,37
1,3
0,86
0,36
0,34
0,21
0,19
0,08
0,07
0,05

Platné hlasy

název
3PK
ANO 2011
Koalice pro Pk
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Piráti
KSČM
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STAN
Trikolóra
Mladí pro Pk
Strana zelených
ZA PRÁVA ZVÍŘAT
VÝCHODOČEŠI
DSSS
ROZUMNÍ
Moravané
Zdraví Sport Prosp.
Volte Pr.Blok

celkem

v%

1322
436
383
304
222
127
111
98
39
31
11
10
7
7
3
3
2
0
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14
12,3
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7,12
4,07
3,56
3,14
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0,99
0,35
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0,22
0,09
0,09
0,06
0
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Volební okrsek Hlinecko

KSČM

Ostatní

Hlinsko

Rada Pardubického kraje
Netolický Martin, JUDr., Ph.D. - hejtman zodpovědný za finance a hospodaření kraje (3PK), Kortyš Michal - první
náměstek hejtmana zodpovědný za dopravu a dopravní obslužnost (ODS a TOP 09), Línek Roman, Ing., MBA náměstek hejtmana zodpovědný za investice a kulturu (KPK), Matoušková Michaela, Ing., MPA - náměstek
hejtmana zodpovědná za zdravotnictví (STAN), Kozel Josef - radní zodpovědný za školství (3PK), Krčil Miroslav, DiS. radní zodpovědný za venkov, životní prostředí a zemědělství (3PK), Krejčíř Alexandr, Ing. - radní zodpovědný za
majetek, sport, cestovní ruch, informatiku a e-Government (ODS a TOP 09), Šotola Pavel, Ing. - radní zodpovědný za
sociální péči a neziskový sektor (KPK), Valtr Ladislav, Ing., MBA - radní zodpovědný za regionální rozvoj, evropské
fondy a inovace (ODS a TOP 09)
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Na vlastní duši na Betlémské návsi
Pelhřimov, Havlíčkův Brod,
Chotěboř a samozřejmě také
Hlinsko. To jsou čtyři města,
kam letos zavíral Festival Na
vlastní duši, který v rámci Týdnů pro duševní zdraví pořádá
FOKUS Vysočina.
Návštěvníci mohli během
čtyř dnů vyzkoušet mnoho
workshopů o duševním zdraví,
slyšet spoustu zajímavých rozhovorů a skvělé hudby. V Hlinsku proběhl osvětový festival
v pátek 18. září.
Na Betlémské návsi a jejím
okolí měla veřejnost možnost
seznámit se nejen s prací pořádající organizace, která pomáhá
lidem s duševním onemocněním žít život podle jejich představ, ale obecně také s tématikou duševního zdraví.

„Pro prevenci duševního onemocnění a zdravý životní styl je
důležitý pohyb, proto jsme pro
spolupráci oslovili také místní
Klub českých turistů. Turisté a
naši klienti se společně vydali
na komentovanou procházku
do okolí Hlinska. Do festivalu se
ale zapojily i další regionální
organizace pracující s lidmi se
zdravotním omezením. Představil se Tyfloservis, jež nastínil
problematiku lidí s těžkým
zrakovým postižením a také
Domov seniorů Drachtinka
společně s CDS Motýl a Linka
důvěry Ústí nad Orlicí,“ doplnila
Horynová.
Občerstvení bylo zajištěno
Českou hasičskou jednotou a
výbornou kávu vařili v Kafe
baru Rytmusu Chrudim. Během
celého programu akci doprovázela hudební skupina Michael &
Girls‘ Voices.

ZAJÍMAVÉ WORKSHOPY
Na příchozí tak čekalo hned
několik zajímavých workshopů.
„V Psychomatu na budku si
lidé vyzkoušeli jaké to je, když
vidí a slyší to, co ostatní ne. Na
Zdi bláznovství se příchozí společně podělili o to, co se jim kdy
stalo bláznivého. V dalším
workshopu si mohli návštěvníci
zbořit svůj předsudek, který
mohou mít vůči lidem s duševním onemocněním. Hodně navštěvovaným workshopem byla

PODPORA A ZÁŠTITA
také Mindball mozkoherna, kde
si vyzkoušeli různé mozkohračky a neurotechnologie.
Kromě toho na návštěvníky čekalo i malování mandalových
záložek, nebo si mohli vytvořit
rychloroušku, kterou v této době jistě využijí,“ uvedla vedoucí
střediska FOKUSu Vysočina

v Hlinsku Jana Horynová. O své
vlastní zkušenosti s duševním
onemocněním a s jejím zvládáním se podělil v rozhovoru také
peer konzultant Jakub Červenka. O samotné práci ve FOKUSu
hovořili s lidmi zaměstnanci u
infostánku, kde byly představeny i výrobky klientů.

Nad Festivalem převzal záštitu
radní Pardubického kraje Pavel
Šotola a finančně ji podpořil
Pardubický kraj a Město Hlinsko. Na hladkém průběhu se
podíleli také dobrovolníci
z Dobrovolnického centra FOKUS Vysočina a zaměstnanci
Informačního centra Hlinsko.
FOKUS Vysočina

GYMNÁZIUM A STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA PŘELOUČ
MATURITNÍ OBORY
MULTIMEDIÁLNÍ DESIGN PRO REKLAMU
A PROPAGACI
34-53-L/01 Reprodukční grafik pro média

OBOR TECHNOLOG POLYGRAFIE
34-41-M/01 Polygrafie
VE SCHVALOVACÍM
ŘÍZENÍ

OBOR REKLAMNÍ FOTOGRAFIE
34-56-L/01 Fotograf
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VE SCHVALOVACÍM
ŘÍZENÍ

POZVÁNKA
NA DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
BUDOVA TEORETICKÉHO VYUČOVÁNÍ:
Obránců míru 1025, Přelouč
PREZENTACE ZÁKLADNÍCH INFORMACÍ
V KAŽDOU CELOU HODINU

GYMNÁZIUM
79-41-K/81 Osmileté studium

BUDOVA PRAKTICKÉHO VYUČOVÁNÍ
A DOMOVA MLÁDEŽE:
Jaselská ulice 1499 a 1507, Přelouč

UČEBNÍ OBORY

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ

GRAFICKÝ DESIGN PRO TIŠTĚNOU PRODUKCI
34-53-H/01 Reprodukční grafik

20. 11. 2020 14:00 - 18.00
21. 11. 2020		 8:00 - 12:00
15. 01. 2021 14:00 - 18:00

OPERÁTOR TISKOVÝCH TECHNOLOGIÍ
34-52-H/01 Tiskař na polygrafických strojích

www.gyasos-prelouc.cz
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Město nabízí volné byty v DPS
Město Hlinsko nabízí do nájmu tři volné byty v Domě s pečovatelskou službou (DPS), Hlinsko, Adámkova třída 677.
Jedná se o byty pro jednotlivce, velikosti 0+1 (pokoj, předsíň,
koupelna+WC), dostupné výtahem.
Zájemce o bydlení v DPS musí splňovat kritéria naléhavosti, tj.
snížená soběstačnost v péči o vlastní osobu a domácnost, která
souvisí se zdravotním stavem, a potřebou pravidelně využívat pečovatelskou službu.
Bližší informace podá odbor investic a městského majetku, paní
Pěchoučková, tel. 469 315 328, e-mail. pechouckova@hlinsko.cz.

Vánoční strom na Betlémě

Úprava provozní doby České pošty
Od 1.10.2020 došlo k úpravě provozní
doby České pošty v Hlinsku. Aktuální
provozní doba je následující:
Pondělí a středa 10:00 – 12:00, 13:00 –
18:00 h,
Úterý, čtvrtek a pátek 8:00 – 12:00,
13:00 – 16:00 h,
Sobota 8:00 – 12:00 h.

Rozsvěcení vánočního stromu na Betlémě by se letos mělo uskutečnit v pátek 27. listopadu, samozřejmě pokud to vládní opatření
kvůli koronaviru dovolí. A protože vánoční strom na letošní rok
není ještě vybrán, tak hledáme ten pravý strom, který bude rozsvěcen a zdobit adventní čas na Betlémě. Tato zpráva by měla být
jakousi výzvou pro obyvatele a přátele Hlinska, kteří by chtěli nabídnout právě ten nejvhodnější strom. Máte na zahradě nebo někde na svém pozemku strom, který by se hodil a uvažujete o jeho
skácení z nějakých technických důvodů... Chcete ho pokácet během listopadu? Máte vyřešeno jeho povolení k pokácení? Mohl by
být poskytnut? Pokud na všechny otázky znáte odpověď a vlastníte
takový strom, můžeme požádat o to, aby jste ho k těmto účelům
poskytli? Pokud ANO, volejte Turistické informační centrum
v Hlinsku nebo MFC Hlinsko, které již zařídí vše potřebné. A právě
ten váš strom může ještě naposledy posloužit....
Předem děkujeme a prosíme o šíření této výzvy.
Telefonní kontakt na TIC v Hlinsku je: 731 697 418, případně na
vedoucího MFC Hlinsko 776 772 446. (red)

Adam Kašpar: Hlavní téma příroda
V Hlinecké galerii je do 6. prosince k vidění výstava jednoho z
nejúspěšnějších malířů současné mladé generace. V době uzávěrky tohoto čísla byla ale výstava bohužel dočasně na 14
dní uzavřena z důvodu nařízení
vlády. Pro aktuální otevírací
dobu sledujte web www.mmghlinsko.cz.

devatenáctého století a se subjektivním silným vztahem k
přírodě, tak vznikají neobyčejně
podmanivá díla. Ta jsou živým
poselstvím o naší pomíjivosti,
kořenech a fenoménu, jež nás
tolik převyšuje a který tak často
přehlížíme: totiž o naší malosti
vůči přírodnímu majestátu…

VÝRAZNÝ FENOMÉN

Malířská tvorba Adama Kašpara
je v prostorách hlinecké galerie
zastoupena velkorysou přehlídkou pláten, včetně největšího obrazu, který kdy Adam
Kašpar namaloval a zároveň
nejrozměrnějšího obrazu, jaký
kdy byl v hlinecké galerii vystaven. Tím je obraz rybníku Rosnička na okraji města Svitavy,
který malíř během uplynulého
léta tvořil na zakázku svého
rodného města Svitavy. Kromě
tohoto plátna, je výstava prodejní.
Otevřeno: Út-Pá 9-12, 13-16 h,
So-Ne 10-12, 13-16 h
www.mmghlinsko.cz

Adam Kašpar je absolventem
Ateliéru Malířství IV profesora
Martina Mainera na Akademii
Výtvarných umění v Praze. Má
za sebou několik samostatných
i skupinových výstav a jeho
práce se na české výtvarně scéně stávají čím dál výraznějším
fenoménem.
Dominantním tématem
Kašparových prací je příroda. Tu
malíř zobrazuje precizní realistickou technikou. Samotné
malbě předchází řada přípravných skic, fotografií a systematického pozorování, jeho přístup ale rozhodně není pouze

OBROVSKÁ ROSNIČKA

dokumentační. Kašpar zkoumá
přírodu jako fenomén neoddělitelně spojený s člověkem a
společností, a to v době diskuze
nad omezováním národních
parků a bezohledného ničení
divočiny. Pakliže se v jeho obrazech nachází člověk nebo architektura, vždy jde o zanedbatelnou pomíjivou stopu, v kon-

trastu s dominantní věčnou
přírodou. Autorovi navíc nejde
o obecný námět, ale konkrétní
místo, jehož specifický charakter pak převtěluje do obrazu, ve
kterém krajina znovu ožívá
obohacena o malířovu uměleckou interpretaci. Ve spojení s
inspirací, kterou Kašpar čerpá z
krajinomalby doby renesance i
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MAS Hlinecko pokračuje v podpoře vzdělávání
na Hlinecku i v tomto školním roce
I v novém školním roce Místní
akční skupina Hlinecko pokračuje v realizaci projektu Místní
akční plán rozvoje vzdělávání
na Hlinecku (dále jen MAP),
který je financován z Operačního programu Výzkum, vývoj a
vzdělávání. Projekt je zaměřen
na podporu vzdělávání pedagogických pracovníků základních
a mateřských škol v regionu,
dětí a žáků a v neposlední řadě
rodičů a dalších aktérů v této
oblasti. V rámci MAP vznikly
pracovní skupiny, které se zabývají vytvořením strategického plánu a vytipovávají potřeby
vzdělávacích aktivit. Ty jsou pro
zájemce bezplatně pořádány.
Kromě nových seminářů
a workshopů, které jsou na nové pololetí intenzivně připravovány, budou školám zakou-

peny stavebnice pro rozvoj
prostorové představivosti a
představeny možnosti 3D tisku.
Pro mateřské školy je připravena možnost intenzivní logopedické podpory, prohloubení
polytechnického vzdělávání
a výuky přírodních věd zábavnou formou. V základních školách MAP již podporuje kroužky
robotiky a nově koordinuje
účast rodilých mluvčí ve výuce
anglického a ruského jazyka.
Samozřejmě při všech aktivitách jsou dodržována zvýšená
bezpečnostní opatření – měření
teploty účastníkům, desinfekce
rukou, rozestupy mezi osobami
a roušky. Zároveň členové realizačního týmu nepropadají atmosféře strachu a dál podporují
harmonický a optimistický život na Hlinecku.
Další informace o projektu
naleznete na webových stránkách www.mashlinecko.cz a na
facebookovém profilu Pojďme

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.
Kdy se akce znovu rozeběhnou,
bude záviset na rozhodnutí vlády
ČR a jejich rozsah bude určen až po
uplynutí mimořádných opatření
vlády, jejichž konec nebyl v době
uzávěrky znám.
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.

rozvíjet vzdělávání na Hlinecku.
Rádi bychom poděkovali za
spolupráci všem organizacím a
osobám, které se do projektu
zapojily a věříme, že bude i na-

dále pokračovat!
S přáním optimismu a pevného zdraví
kancelář MAS Hlinecko

Povodeň nejkritičtější
u Drachtinky
Ve středu 14. října okolo šesté
hodiny ráno nastal, letos již
opakovaně, na vodním toku
Chrudimka I. stupeň povodňové
aktivity. Tento stav byl způsoben předchozím vytrvalým
deštěm a s tím souvisejícím
zvýšeným odtokem vody
z vodního díla Hamry.
Dle informací z Povodí Labe a
aktuální předpovědi počasí z
ČHMÚ byl předpoklad dalšího
navýšení odtoků z nádrže Hamry, a tím následného zvýšení
průtoků na Chrudimce a možnosti dosažení až III. stupně
povodňové aktivity. Nakonec
byl vyhlášen pouze II. stupeň
povodňové aktivity, který byl
odvolán ve čtvrtek dopoledne.
V průběhu povodní byla kromě jiných činností prováděna
hlídková činnost, nejvíce byly
monitorovány ohrožené lokality, např. části Blatna, Betlém na
soutoku Chrudimky s Drachtinkou, Kouty, mosty a některé
komunikace. Nejkritičtější byla
situace na Drachtince, kde jsou

prováděny stavební práce na
nábřežních zdech.
Následující den, který již byl
bez vytrvalých srážek, se průtoky na Chrudimce i Drachtince
dostaly do normálního stavu.
Během těchto povodní naštěstí nebyly zjištěny a nahlášeny žádné zásadní povodňové
škody.
Po ukončení povodní následuje vyhodnocení jejich průběhu a následků, které je podkladem pro další činnosti v rámci
opatření pro ochranu před povodněmi.
Odbor životního prostředí
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Křesadlo: V Hlinsku byla předána cena
pro obyčejné lidi, kteří dělají neobyčejné věci
na vznikla jako reakce na potřebu oceňovat dobrovolníky,
kteří se nezištně zapojují do
práce prospěšné pro ostatní.
„Křesadlo je symbolem vykřesané jiskry lidství. Všem
dobrovolníkům patří velké poděkování za to, že pomáhají
tam, kde je potřeba. V současné
době to je možná třeba více než
kdy jindy,“ říká Lucie Truncová
koordinátorka dobrovolníků
FOKUSu Vysočina v Hlinsku.

DESET NOMINOVANÝCH

Ve středu 14. října proběhlo
v prostorách hlineckého střediska FOKUSu Vysočina předávání regionálních cen Křesadlo
za dobrovolnickou činnost. Ce-

Na cenu bylo letos nominováno
deset dobrovolníků: Renáta
Gregorová, Jana Málková a Zdena Nováková za Azylový dům
pro těhotné ženy v tísni, Šárka
Černá, Marie Pospíšilová a Jan
Štorek za Centrum denních
služeb Motýl, Anna Plíšková za
Domov seniorů Drachtinka,
Šárka Štefančíková za FOKUS
Vysočina, Jana Pilařová za Mateřské centrum Hlinečánek a
Ladislav Obolecký za Městský
klub seniorů.
Hlavní cenu Křesadlo získala
Marie Pospíšilová. Ta tráví svůj
volný čas s jednou z klientek

CDS Motýl. „Navštěvují spolu
třeba kulturně společenské akce. Dobrovolnice se ale také aktivně podílí na přípravách Benefičního plesu CDS Motýl,“ vysvětluje dále koordinátorka.
A jaké byly pocity čerstvé držitelky ceny Křesadlo 2020
v regionu Hlinsku?
„Chtěla bych především poděkovat CDS Motýl za nominaci
na cenu Křesadlo. Moc si tohoto
ocenění vážím. Nikdy by mě
nenapadlo, že dělám něco tak
důležitého nebo že to ostatní
vidí tak důležitě. Mockrát děkuji,“ říkala po předání Marie
Pospíšilová skromně.
„Já jsem se k dobrovolnictví
dostala přes inzerát FOKUSu
Vysočina, i když jsem už dlouho
předtím přemýšlela o tom, že
zkusím někomu pomoci. Pokud
chcete pomáhat ostatním a nevíte jak začít, prostě to zkuste a
uvidíte. Existuje totiž spousta
možností kde a jak pomáhat,“
poslala vítězka ceny Křesadlo
vzkaz dalším lidem, kteří by se
také rádi uplatnili jako dobrovolníci.
Marie Pospíšilová však nebyla

jedinou oceněnou. Cenu města
Hlinska získal Ladislav Obolecký za dlouholetou aktivní práci
v klubu seniorů, v Občanské
komisi města Hlinska a
v hasičském sboru Hlinsko.

CENY UDĚLUJE KOMISE
O udělení ceny rozhodovala
komise, jejímiž členy byly Magda Křivanová, Jaroslava Zamazalová, Lenka Dusíková, Pavla
Šally a Adéla Pleskačová.
Dobrovolníkům přišel za jejich činnost poděkovat vedoucí
sociálního odboru města Hlinska Martin Vtípil i ředitelka FOKUSu Vysočina Anna Šimonová.
„Vzhledem k současným hygienickým opatřením akce nebyla zpřístupněna veřejnosti a
samotné předání proběhlo
pouze s výherci cen. Ostatním
nominovaným jsme ale pochopitelně poděkovali individuálně. Poděkování také patří všem
sponzorům, kteří věnovali dárky. Byli jimi Město Hlinsko,
MAS Hlinecko a radní Pardubického kraje Pavel Šotola,“ zakončila Lucie Truncová.
FOKUS Vysočina, z. ú.

Příměstské tábory SVČ Pohoda
a Pohoda Cool v roce 2020

Dotace a půjčky:
město přijímá
žádosti

Středisko volného času Pohoda
a Pohoda Cool v roce 2020 realizovalo celkem 6 příměstských
táborů pro děti a mládež z
Hlinska a okolí.
Díky úspěšnému projektu,
který jsme podali v roce 2018
cestou MAS Hlinecko, se nám
podařilo získat tolik potřebné
finanční prostředky na realizaci
celkem 9 dotovaných příměstských táborů během let 2019 –
2021, a to z Evropského sociálního fondu, Operačního programu Zaměstnanost.
Druhý rok projektu máme za
sebou a musíme konstatovat, že
se povedl na výbornou. Rodičům a jejich dětem jsme připravili celkem 3 příměstské tábory v rámci tohoto projektu,
kde byly dotovány zejména
mzdy a odměny lektorům a poté i dlouhodobý drobný maje-

Rada města Hlinska vyhlásila
termín pro podávání žádostí o
přidělení účelových dotací z
rozpočtu města Hlinska na
rok 2021 v programech A, B, C
a D. Žádosti se podávají od 16.
listopadu do 30. prosince 2020
na podatelně, Adámkova tř. 554.
Bližší informace jsou dostupné
na www.hlinsko.cz v záložce
Úřad – dotace a granty – programové dotace nebo na tel. č.
469 315 360.
Rada města vyhlásila termín
pro podávání žádostí o půjčky
z Fondu rozvoje bydlení na
území města Hlinska na rok
2021, a to od 16. listopadu do 30.
prosince 2020.
Bližší informace na
www.hlinsko.cz v záložce Úřad –
dotace a granty – Fond rozvoje
bydlení nebo na telefonním
čísle 469 315 360. (red)

tek. Další 3 příměstské tábory
proběhly za finanční podpory
rodičů a s výraznou pomocí dotace ze strany Města Hlinska, ze
které se nám podařilo uhradit
zejména vstupné, autodopravu
na výlety a v malé míře také
vystoupení známého kreslíře
J.H. Lušovského.
Jarní příměstský tábor se
uskutečnil během únorových
jarních prázdnin, letní příměstské tábory a letní příměstské tábory na koních v prvních

dvou týdnech měsíců července
a srpna. Celkem se těchto šesti
táborů zúčastnilo 108 dětí
mladšího i staršího školního
věku, tj. dětí navštěvujících oba
stupně základní školy.
Musím zdůraznit, že programy
všech táborů byly perfektně
připraveny a během aktivit
jsme neměli jednou negativní
připomínku jak ze strany rodičů, tak i samotných dětí.
Mgr. Jiří Hrabčuk,
SVČ Pohoda a Pohoda Cool
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Domov seniorů
Drachtinka čelí nákaze
Covid-19
Epidemiologický vývoj v souvislosti s onemocněním COVID19, který se nás všech od jara
tohoto roku dotýká, nabral v
našem regionu na síle a začal
ovlivňovat životy spousty rodin.
Epidemie se nevyhnula ani našemu Domovu.

Vzpomínky

bylo zajištěno na 25. října.

Dne 25. října 2020 by se můj syn,
pan Lukáš BARTALOŠ dožil
40ti let.

PŘICHÁZÍ POMOC

Byl dobrým a hodným synem.

Personální krize byla řešena ve
spolupráci se Střední zdravotnickou školou v Chrudimi. Zde
byly Domovu zprostředkovány
posily v podobě studentů 3. a 4.
ročníku. Studenti prokázali ve
ŽIVOT SE OTOČIL
službě velkou profesionalitu.
Domov seniorů Drachtinka niK zajištění stravovacího provokdy nepřistoupil k uvolnění
zu byla navázána spolupráce
bezpečnostních opatření, aks podnikatelskou veřejností
tivně praktikoval veškerá prev oboru pohostinství, kterým
ventivní vládní opatření v soubyl vlivem vládních opatření
vislosti se šířením nákazy.
omezen provoz. Personál DoPřesto se život v domově zamova posílili zaměstnanci Cenčal otáčet dne 9. 10. 2020, v odtra denních služeb Motýl (ampoledních hodinách. Informace
bulantní služba poskytovaná
o pozitivním nálezu přišla ze
DsD), kteří se zapojili do péče o
zdravotnického zařízení, kde
klienty, úklid a dezinfekci probyl hospitalizován klient, u
stor. Další velkou pomoc pokterého docházelo v průběhu
skytl Český červený kříž Chruměsíce ke zhoršování zdravotdim. Pomohl Domovu zproního stavu. Klient v krátké době středkovat dobrovolníky a stupřed hospitalizací absolvoval
denty vysokých škol – medicíny
řadu odborných vyšetření ve
a sociálních oborů, přispěl také
zdravotnických zařízeních.
nemalou měrou jako morální
Ještě dne 9. 10. byl Domovem
podpora. Pomoc a podporu pozpracován seznam kontaktních
skytlo také Dobrovolnické cenosob klienta, šlo o lidi z přímé
trum FOKUS Vysočina, které
péče, zdravotní sestry, sociální
pomáhalo shánět pomocné rupracovnice, které se podíleli na
ce, ale také připravilo pro klipéči u klienta, seznam obsahoenty Domova dárečky pro raval téměř 30 osob. Začala velmi
dost. Stejně tak přišla pomoc
intenzivní spolupráce s Krajv podobě rukou od některých
skou hygienickou stanicí
rodinných příslušníků a předání
v Chrudimi. U všech kontaktručně vyrobených dárečků pro
ních zaměstnanců proběhlo
klienty od vnučky jedné klientběhem dvou dnů testování na
ky našeho Domova. Kmenoví
covid-19. Následně prošli testozaměstnanci, jejichž test neváním všichni
zaměstnanci
prokázal nákazu, dokázali svoji
hledá
brigádníky
Domova. Řada lidí byla pozitivodvahu, loajalitu, zodpovědnost
dohodu
o provedení
ně testována,
někteří zaměst- práce.
a blízký vztah k našim klientům
nanci zůstali v domácích kavysokým pracovním nasazedná se fyzicky
ménì
nároènou
ranténách
s příznaky
onemoc- práci
ním.
nění.
tém prostøedí
s dùrazem na peèlivost.

S láskou vzpomíná maminka.

Nikdy nezapomeneme na
nejsmutnější den v našem životě, kdy
nás před 20 lety navždy opustil náš
milovaný manžel, tatínek, dědeček
a pradědeček, pan Josef KLEPETKO.
S láskou vzpomínají manželka
a děti s rodinami.

Čas plyne, bolest v srdci zůstává.

Dne 9. listopadu 2020 uplyne
rozmìr 9,8 x 8 cm
20 let, co nás navždy opustila

DĚKUJEME VŠEM

PERSONÁLNÍ NOUZE
Průběh událostí byl velmi
rychlý, Domov se během třech
dnů dostal do personální nouze.
Stravovací provoz byl oslaben
jinou cestou covidu, došlo k
nakažení jednoho zaměstnance. Testováním stravovacího
provozu zůstali na pracovišti
dva kmenoví zaměstnanci. Ke
dni 23. 10. bylo pozitivně testováno 50 zaměstnanců Domova
a 19 pozitivně testovaných klientů. Plošné testování klientů

Všichni dobře víme, že covid je
„něco“, co s námi nadále bude.
Opatrností každého z nás a posilováním imunity přispějeme
k jeho oslabení. Můžeme jen
doufat, že napáchá co nejmenší
škody. Soudržnost, lidskost a
ochota pomoci jsou společným
jmenovatelem pro zvládnutí střetu s nákazou. Domov seniorů Drachtinka děkuje všem,
kdo nám pomáhají.
Miroslava Kábelová,
ředitelka DS Drachtinka

naše milovaná maminka, babička
a sestra, paní Eva OBOLECKÁ
z Hlinska.
Vzpomínají rodina
Oboleckých a Dvořákova.

Poděkování
Poděkování zaměstnancům TIC na Betlémě za příjemný
a profesionální přístup k návštěvníkům.
Alžběta Gorgoňová

NABÍDKA ZAMÌSTNÁNÍ
Firma BETAZ-kartonáž s.r.o.,
Nádražní 458, Hlinsko
nabízí brigádu (dohodu o provedení práce) na pozici

dìlnice v kartonáži
Práce vhodná: pro ženy na mateøské dovolené
pro osoby zdravotnì znevýhodnìné
Provoz: jednosmìnný 6:00-14:00 h, popø. 8:00-14:00 h
Pracovní doba: po vzájemné domluvì lez pracovní dny
a pracovní dobu pøizpùsobit dle možností uchazeèe
Nástup: dle dohody

Jedná se o práci v èistém prostøedí s dùrazem
na peèlivost. Tato práce není fyzicky nároèná.
Bližší informace v pracovní dny od 6 do 14 hod.
ve firmì Betaz-kartonáž s.r.o.
nebo na tel. è. 469 311 316, 774 125 238.

OBUV
TEXEVO
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-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 !!

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

DÁREK 0,7L VÍNA Z VALTIC PØI NÁKUPU NAD 1.500,-KÈ
@ PARTIÈKA R&J @

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

Nabízíme:
Zednické a obkladaèské práce - údržbáøské práce - provoz
a údržba domácnosti (montáž nábytku, výmìna FAB,
drobné instalatérské práce, pøipevnìní polièek, instalace
garnyží, set-top-boxù, televize, výmìna žárovek, vytapetování)
- zahradnické práce - údržba chat a chalup
- èištìní fasád èi teras

Kontakt: 606 213 039, 773 539 568

www.facebook.com/realitnimakleriprovysocinu

REALITNÍ MAKLÉŘI PRO HLINECKO
Jaroslav Bohuněk
774 911 581
jbohunek@mmreality.cz
Romana Vaňková
731 216 647
rvankova@mmreality.cz

Odhad tržní ceny nemovitosti zdarma!

Klein a Duchoò
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Soukromá inzerce
Prodám komfortní vysoce kvalitní novou nepoužitou matraci,
rozměr 200 x 90 cm, výrazná sleva, cena dohodou.
Tel.: 722 528 509.
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 pásový přepravník délka 7 m, cena dohodou.
Tel.: 723 814 987.
Nechceme už bydlet v paneláku. Hledáme RD se zahrádkou, počítáme i s rekonstrukcí. Za nabídky děkuji. Tel. : 732 369 404.
Sháním byt 2+1/3+1. Rádi bychom už na Vánoce bydleli v novém.
Tel.: 703 668 449.
Koupím nebo případně pronajmu garáž v ulici Holetínská.
Tel.: 606 526 691.
Prodám náhradní díly na Renault Megane r.v. 1997, 1ks pneu Michelin s diskem 175x70 13R 82T, 4 ks chromované poklice, vzduchový filtr, ložisko na pravé kolo, benzinovou pumpu a návod
k obsluze. Tel.: 604 271 922.
Prodám psací stůl se židlí. Tel.: 775 280 559.
Prodám 2 topidla – Sahara – skoro nové, cena 1000 Kč
a Extoi za 500 Kč. Tel.: 605 487 335.
Prodám český česnek – modrý paličák, cena 150 Kč/kg a českou cibuli na uskladnění. Tel.: 720 102 472, Sněžné.
Prodám 2 ks lamelových roštů Sultan Laxeby 90 x 200 cm, dále
zadní trojsedačku do Fordu Tranzit. Tel.: 604 906 102.

AKCE listopad

Pro dìti do 16ti let k novým brýlím

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

J. TEPLÝ HLINSKO

èištìní
kobercù
a èalounìného
nábytku

Soukromá
inzerce

J. TEPLÝ HLINSKO

Prodám konzumní brambory a

mák modrý.
Více na tel.:
pro domácnosti i firmy
u železnièního
pøejezdu
Kontakt: 777 13 16 13
vivere@hlinecko.cz
www.vivere.cz

728 189 093, Sněžné.

Doučím vila.
AJ prostřednictvím
insmìr Matulova
Tel: 602 241 607
ternetu. Levně.
Tel: 720 243 863.
Koupím akumulační kamna.
Levně. Tel.: 705 279 006.
Koupím na Škoda 105 120
přední blatníky, zadní světla
nebo kryty, díly přední nápravy. Tel. 606 623 673.
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Závodní oddíl Ski klubu Hlinsko sbírá medaile
Závodní oddíl Ski klubu Hlinsko
má před sebou velkou výzvu, a
to pokračovat v obrovských
úspěších i v následující lyžařské
sezoně.
Zima 2019/2020 nebyla pro
lyžaře v nízko položených oblastech přívětivá, teploty velmi
zřídka klesaly pod bod mrazu,
přírodního sněhu bylo velmi
málo a uměle vytvořený mizel
pod přívaly deště, vše urychloval silný vítr. Lyžařská sezona
v Hlinsku skončila před koncem
února.
Naši mladí závodníci si byli
omezených podmínek k lyžování vědomi, proto se snažili
využít každou příležitost k trénování a závodění, většina
z nich se účastnila dvou soustředění na ledovci Hintertux
v Rakousku a tří závodních seriálů.
Nejhojnější účast máme vždy
v Lyžařském poháru Vysočiny,
kde Vít Bárta, Ema Bártová a
Lucie Kopecká získali zlato
v celkovém hodnocení, odvezli
jsme i tři druhá a tři třetí místa
napříč kategoriemi, čímž jsme
konkurenčním týmům vybrali
mnoho předních umístění a
ukázali tak, že malý oddíl dokáže velké věci. Bohužel na předání pohárů a věcných cen
v podobě nových lyží a dalšího
lyžařského vybavení stále čekáme, epidemická situace zatím
neumožnila uspořádat slavnostní vyhlášení.
Jihomoravský lyžařský pohár
se termínově často kryje s jinými uznávanějšími závody,
přesto jsme i odtud odvezli celkově dvě stříbra (Ester Štulíková, Vanesa Urbánková) a dvakrát bronz.
Výbornou formu potvrdila
v Poháru Orlických hor opět
Lucie Kopecká, ta nás všechny
potěšila zlatým umístěním.
Z trůnu ji neshodil ani fakt, že
se už z důvodu uzavření sportovišť v březnu nekonal poslední závod v Říčkách. Ve velmi nabité konkurenci jsme získali ještě dvě čtvrtá místa.
Na nejprestižnější závody
v ČR pro kategorie přípravky a
předžáků Head Vitalini cup jezdily pravidelně tři děti z našeho
oddílu, všechny závody se jezdily v Krkonoších na nejprudších svazích, na jaké nejsme
v Hlinsku zvyklí. Krásné ceny za
čtvrté místo si domů dovezla

Ema Bártová, v konkurenci 70
zpravidla o rok starších dívek je
to krásný výsledek.
Dalším velkým úspěchem
byla nominace našich dvou závodnic na Olympiádu dětí a
mládeže určenou pro děti od 2.
stupně základních škol, letošní
ročník byl uspořádán Karlovarským krajem a závodilo se zde
v obřím slalomu, paralelním
slalomu družstev a ve slalomu
speciál. V alpských disciplínách
byli za každý kraj nominováni
tři závodníci do každé kategorie
žáků a žákyň. Ze Ski klubu
Hlinsko byly do výběru Pardubického kraje do disciplíny alpské lyžování nominovány v kategorii mladších žákyň Lucie
Kopecká a v kategorii starších
žákyň Dorota Sobotková, obě
dívky jezdí i tzv. UKZ a RKZ, neboli územní a republikové klasifikační závody.
Jeden z posledních závodů u
nás na Vysočině byl Teamový
závod v obřím slalomu ve Velkém Meziříčí. Obří slalom je individuální sport, kde každý jezdí
spíše sám za sebe, než za svůj
tým nebo klub. Zde jsme byli
svědky toho, s jakým obrovským zájmem se děti účastnily
závodu, ve kterém se každý
snažil získat pro svůj tým cenné
body a nechtěl zklamat své ka-

marády. Celkem se přihlásilo 19
čtyřčlenných týmů, ve kterých
musely být zastoupeny všechny
věkové kategorie. Závod byl
vyřazovací a postupně se do finále probojovávali ti nejsilnější.
Mezi jednotlivými koly probíhaly bouřlivé diskuze o strategii
jízdy, příprava lyží byla skutečně týmová, nikdo nechtěl nic
podcenit a starší pomáhali s
mazáním lyží mladším. Až do
poslední jízdy neměl nikdo vyhráno, neboť kdo z finalistů vyhrál poslední jízdu, ten vyhrál
celý týmový závod. Výsledek byl
zcela spravedlivý, neboť náš
hlinecký tým ve složení Simona
Kopecká, Lucie Kopecká, Ondřej
Poslušný, Ema Bártová vyhrál
všechna tři kvalifikační kola a
formu potvrdil i finálovým závodem. Všichni dohromady
získali obří společný pohár.
Tímto závodem Hlinsko opět
ukázalo ostatním klubům v širokém okolí, že vychovává
zdatné sjezdové lyžaře.
Od začátku září probíhá suchá
příprava našich 18 dětí, učí se
pohybové všestrannosti, většina se účastní i běžeckých závodů na Hlinecku a samozřejmě i
přípravných podzimních závodů v suchém slalomu a
přespolních bězích. Z plánovaných pěti běhů v Poháru Vyso-

činy se uskutečnily tři, jeden
z těchto závodů se konal na
hlinecké sjezdovce, zbylé dva
v Kožichovicích u Třebíče.
V nich jsme získali 4x zlato – Vít
Bárta byl první dvakrát, dále
Ema Bártová a Simona Kopecká,
díky svědomitému trénování
jsme zde dále vyběhali 8 stříbrných a 4 bronzové medaile.
Další závody v běhu jsou z důvodu omezení sportovních aktivit kvůli epidemii koronaviru
přesunuty na pozdější termíny.
Ze všech našich mladých závodníků máme velikou radost a
přejeme jim plnohodnotnou
nadcházející sezonu, ve které se
uskuteční všechny plánované
závody, aby mohli opět dokázat,
že závodní sjezdové lyžování
v Hlinsku má smysl.
Závodní oddíl
Ski klubu Hlinsko
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Seminář bojových
sportů v sokolovně
Anatoli „Tolja“ Hunanyan (několikanásobný mistr ČR a světa
v kickboxu, K-1 a profiboxu),
hlinecká sokolovna a členové
oddílu Smíšených bojových
sportů Hlinsko.
Toto spojení jednoho sobotního dne, konkrétně 26. září,
vyústilo v úspěšné konání
dvoufázového semináře, jehož
cílem byl posun celého oddílu a
jeho sportovců. Tolja přijal pozvání, aby předal část svých bohatých zkušeností profesionálním a erudovaným přístupem.
Příjemný, ale náročný seminář
předčil očekávání všech sportovců, kdy si každý odnáší cenné rady a informace do další
kariéry.
Oddíl SBS Hlinsko se za několik posledních let výrazně zprofesionalizoval a v současnosti
hlavní trenér František Picek
připravuje několik mladých závodníků na další klání mezi

„šestnácti provazy“. Především
pro tyto juniory byla návštěva
Tolji velmi inspirující a užitečná. V plánu je další užší spolupráce s TOLJA GYMEM, jenž se
jeví jako smysluplná.
Za celý oddíl Anatoliovi děkuji
a přeji mu ještě mnohé úspěchy
v kariéře profesionálního zápasníka a trenéra. Toto setkání
se uskutečnilo i za podpory a
přispění Města Hlinska, kterému taktéž patří poděkování.
Oddíl Smíšených
bojových sportů

Další titul mistra světa
pro Oddíl karate Hlinsko
Ve dnech 9.9.13.9. proběhlo
Mistrovství světa
v karate v Polsku
ve městě Štětín.
Aby se mistrovství vůbec mohlo
uskutečnit
s ohledem na
COVID-19, bylo ve velmi přísném režimu. I z toho důvodu
nebyla účast velká.
Náš závodník Jiří Košina měl
velké štěstí, že v jeho kategorii
jeden závodník odstoupil. Ve
finále po těžkém souboji zvítězil a získal pro náš oddíl zlatou
medaili.
Jiří Košina na fotografii vpravo s německým finalistou.
Za Oddíl karate Hlinsko, z.s.
Miloslav Zdražil

listopad| 2020
Sportovec roku: Posílejte nominace
Ve středu 10. února 2021 od 18
hodin se v Kulturním klubu ve
Skutči uskuteční slavnostní
předávání cen ankety Sportovec
roku. Vyhlašovatelem ankety je
Sportovní unie Chrudimska ve
spolupráci s Městem Skuteč a
agenturou Sport Action s.r.o.,
přičemž partnery jsou další
města regionu – Chrudim,
Hlinsko, Heřmanův Městec,
Slatiňany, Chrast, Luže, Ronov
nad Doubravou, Seč, Třemošnice a Nasavrky.
Přestože rok 2020 je nejen
pro sportovce vzhledem ke
známým skutečnostem složitý,
může se „Chrudimský region“
pochlubit výbornými výkony a
výsledky talentovaných sportovců i sportovních týmů. Letošní sezona byla pro mnohé z
nich mimořádně úspěšná. Náš
region se však může pochlubit i
mladými nadějemi, jejichž
jména zatím nejsou tolik zná-

má, ale o mnohých z nich zcela
jistě v budoucnu ještě uslyšíme.
Nejen sportovní organizace,
ale i široká veřejnost může posílat návrhy nominací v těchto
kategoriích: dospělí, mládež do
19 let, trenéři, družstva, handicapovaní sportovci, veteráni,
fair play, síň slávy, dále také v
kategorii krajánek a vesnická
TJ. Nominace bude zpracovávat
Sportovní unie Chrudimska,
která je pak předloží hodnotící
komisi. Nominace mohou zájemci do 4. ledna 2021 zasílat
jednoduchým způsobem přes
webové stránky https://chrudim.cuspce.cz/nejuspesnejsi-sportovci/
nebo listovní poštou na adresu:
Sportovní unie Chrudimska,
V Průhonech 685, 537 03 Chrudim.
Vojtěch Čižinský, předseda
Sportovní unie Chrudimska

Memoriál
Michala Denka
V neděli 6. září se v Hlinsku
uskutečnil jubilejní 20. ročník
tradičního Memoriálu Michala
Denka. Jelikož byla pro tento
rok Liga okresu Chrudim v požárním útoku zrušena, proběhla
soutěž pouze jako pohárová.
Přesto se do Hlinska rozhodlo
přijet 25 mužských a ženských
družstev, která zde zápolila v
požárním útoku. Při slavnostním nástupu pozdravili soutěžící starosta města Hlinska Miroslav Krčil, radní Pardubického
kraje Pavel Šotola a předseda
kontrolního výboru Pardubického kraje Miloš Akerman.
Putovní pohár Michala Denka
si odvezli, tak jako loni, opět
muži z SDH Zbožnov (čas
21,86 s), na druhém místě se
umístili hasiči z SDH Morašice
(čas 21,96 s), kteří získali stříbro
i v loňském roce, a třetí byl SDH

Skuteč (čas 24,06 s). Domácí
sbor ČHJ Hlinsko dosáhl s časem 24,50 s na šesté místo.
Mezi ženami kralovaly hasičky ze Skutče, které si časem
24,92 s zajistily první místo.
Druhé byly ženy z SDH Brčekoly
(čas 25,81 s) a na bronzovém
místě se umístil SDH Slatiňany
(čas 26,75 s). Hlineckým ženám
letos patřilo páté místo (čas
30,68 s).
V rámci memoriálu proběhla
také župní soutěž Východočeské župy České hasičské jednoty.
V ní bylo pořadí následující.
V kategorii muži: 1. ČHJ Hlinsko,
2. ČHJ Prosetín, 3. ČHJ Mokrýšov. V kategorii ženy: 1. ČHJ
Hlinsko, 2. ČHJ Přelouč. Pořadatelé děkují všem zúčastněným družstvům za účast.
Milan Jindřichovský,
starosta sboru ČHJ Hlinsko
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