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VÁNOČNÍ STROM SVÍTÍ

JAK SE UŽ STALO ZVYKEM, v pátek před prvním adventním víkendem se v areálu hlineckého Betléma
rozsvítil vánoční strom. Letos však byl průběh akce jiný než minulé roky, bez oblíbeného jarmarku, bez
stovek návštěvníků, bez zpěvu koled v podání dětí ze základní umělecké školy. Jistě všichni víte, co
bylo důvodem. Rozsvěcení vánočního stromu on-line přenášela místní kabelová televize, díky níž jste
mohli slyšet i vánoční přání z úst starosty města pana Miroslava Krčila.

U většiny kulturních akcí
se podařilo domluvit náhradní
termíny na příští rok
Více na straně 5

PŘÍŠTÍ ČÍSLO VYJDE:

8. ledna 2021

Slovo starosty
Pevný bod,
o který se
může člověk
opřít, když
kolem zuří
nepohoda.
Přístav, v
němž nalézáme bezpečí.
Myslím, že jej
hledáme občas každý.
A právě v současné rozbouřené
a nejisté době je potřeba takových záchytných bodů o to větší
a důležitá. Za jeden ze zmíněných bezpečných přístavů považuji osobně i adventní čas.
Čas, který je kouzelný, neopakovatelný a který v sobě ukrývá
nádech naděje. Období, kdy se
plní sny a přání. Záleží přitom
jen na nás.
Přeji si tedy, za nás za všechny,
aby se v následujících týdnech,
které ještě zbývají do konce letošního roku, vyplnilo co nejvíce snů. Plní-li se totiž sny, je to
štěstí a radost. Vždyť špatných
zpráv se na valí mnoho a těch
dobrých slýcháme pomálu. Je
proto důležité si připomínat, že
na světě je stále mnoho a mnoho hezkého. Že jsou zde lidé,
kteří nás mají rádi a naopak ti,
kteří čekají na naši přízeň a
podporu. Kvůli těmto lidem a
kvůli všemu tomu hezkému
stojí zato překonat současné
těžkosti. Stojí zato bojovat a
nepodléhat strachu. Jsem přesvědčen, že síla adventního času se projeví v letošním obtížném roce mnohonásobně a bude zdrojem tolik potřebných
dobrých zpráv.
V posledních dnech se v obcích
a městech, stejně jako každý
rok a přesto trochu jinak, rozsvítily tisíce vánočních stromů.
Možná je jejich světlo jednou z
těch jistot, které tolik potřebujeme. Co myslíte?
Přeji Vám krásné Vánoce, mějte
úspěšný prosinec a děkuji za
podporu.
Miroslav Krčil
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Zasíťování nových parcel začalo,
jako první jde do země kanalizace
Zasíťování dalších více než tří
desítek stavebních pozemků v
lokalitě Drachtiny se v minulých týdnech rozeběhlo naplno.
Jako první pokládají pracovníci
dodavatelské firmy do země
kanalizaci, hotová je přeložka
vedení kabelu vysokého napětí
a osazena trafostanice. Následovat budou další sítě, a to v
závislosti na klimatických podmínkách.
Termín dokončení stavby je
stanoven na polovinu příštího
roku. V současné době už město
uzavřelo termín pro podávání
žádostí o koupi jednotlivých
parcel.
„Osobně mne velmi těší velký
zájem o tyto stavební pozemky.
Tak jak jsme dopředu avizovali,
nyní budou následovat nabíd-

ková řízení (dražby) u parcel,
kde evidujeme více než jednoho
zájemce. A to je prakticky u
všech pozemků. Komplikací
jsou bohužel omezení, která v
současnosti platí. Původně jsme
předpokládali, že řízení uskutečníme v listopadu, ale to
možné nebylo. Náhradní termín
nechceme oddalovat – nejpravděpodobněji to bude první polovina ledna. Jde nám o to, aby
lidé věděli, jaký budou mít pozemek co nejdříve, aby mohli
začít připravovat svoje stavby.
Vzhledem k tomu, že jsme měli
dostatečnou časovou rezervu,
tak pro stavebníky se nemění
nic na tom, že pozemky budou
mít k dispozici na konci léta
příštího roku,“ vysvětlil starosta
Hlinska Miroslav Krčil. (red)

Pardubický kraj
podpořil těžbu dřeva
napadeného kůrovcem
Celkem 42 žádostí o dotace na
těžbu kůrovcového dřeva
schválila ve druhé etapě Rada
Pardubického kraje. Dalších
sedm žádostí projedná krajské
zastupitelstvo. Celkem jde o
podporu ve výši 2,7 milionů korun. V první etapě přitom bylo
schváleno už 18 žádostí a vyplaceno 508 tisíc korun. Díky
této podpoře bylo vytěženo více
než 15 tisíc metrů krychlových
napadeného dřeva.
„Situace v Pardubickém kraji
v oblasti šíření kůrovce není v
současné době kritická. Přesto
však věnujeme maximum úsilí
na těžbu napadeného dřeva,
abychom udrželi naše lesy
v pořádku. V letošním roce se
díky dotačnímu titulu Pardubického kraje podařilo vytěžit
víc než 15 tisíc metrů krychlových napadeného dřeva. Celkem jsme projednali 67 žádostí
v celkovém finančním objemu
3,2 milionů korun, z nichž sedm
bude ještě projednávat zastupitelstvo,“ uvedl hejtman Martin Netolický.
Finanční podpora na těžbu
kůrovcových stromů je určena

majitelům lesů do výměry 50
hektarů. Jde o částku 200
Kč/m³,. „Právě drobní vlastníci
jsou ti, kteří potřebují naši pomoc, jelikož mají na současném
trhu problémy a situace je pro
ně mimořádně složitá,“ uvedl
starosta Hlinska a radní pro
venkov, životní prostředí a zemědělství Miroslav Krčil. Zároveň ujistil, že podpora kraje
bude pokračovat i v příštím roce. „Žádosti bude Pardubický
kraj přijímat od 1. ledna do 30.
září. Osobně bych byl rád, aby
této možnosti využilo co nejvíce
majitelů lesů, protože včasný
odvoz napadeného dřeva z lesa
je důležitý a může zásadně zamezit šíření kůrovce,“ doplnil
Miroslav Krčil.

HLINSKO PLNÍ
SEN MNOHA
SPORTOVCŮ

Budoucí sportovní hala začala
růst ze země. Po úspěšné realizaci stavby dopravního terminálu, koupacího biotopu
nebo nových parcelách na
Drachtinách jde o další strategický projekt, který je pro
naše město mimořádně významný. Poté, co nejprve probíhala demolice původních
objektů a následně zemní
práce, tak nyní už v Hlinsku
reálně plníme sen mnoha a
mnoha sportovců z celého

regionu. Ale nejen to. Projekt
také řeší dlouhodobě zcela
nevyhovující zázemí ZŠ Resslova.
Děkuji všem, kteří podpořili a
podporují tento projekt a kteří
mu řečeno sportovní terminologií fandí. Zároveň chci
požádat o trpělivost a zvýšenou opatrnost – stavební práce a pohyb těžké techniky
ovlivňují a omezují provoz
především v Šafaříkově ulici.
Miroslav Krčil, starosta
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Jak trávit volný čas? Přinášíme tipy na výlety
Turistické informační centrum
si pro vás připravilo pár tipů na
výlet v této době, kdy je většina
památek, muzeí a dalších institucí zavřena. Nekoná se většina
kulturních ani sportovních akcí.
A i obsah novin tuto dobu v sobě odráží, a tak se pokusíme
zaplnit stránky, kam bychom
jindy dávali pozvánku na jarmark, na divadelní představení,
koncerty apod.
Vybrali jsem pro vás místa
známá, ale říkáme si, položte si
otázku: Kdy jste tam naposledy
byli, i když je to kousek od
Hlinska? Ke všem tipům jsme
přidali i dobré nápady a vlastní
zkušenosti. U každého tipu je na
ského hřbitova Hoješín, z kterého je také hezký výhled na
vodní nádrž. Dorazíte až na
hlavní silnici a pak se dáte po
žluté zpět až téměř k vašemu
výchozímu místu na parkovišti.
Zajímavosti: víte, že tunel u
hráze, kterým budete procházet
byl vybudován pod hradem
Vildštejn, jehož zřícenina je vidět při bedlivém zkoumání
z obou stran tunelu? Nebo návštěva místa „Na špici“ stojí také za malou zacházku z vaší
trasy, opravdu příjemné odpočinkové místo.
První kvízová otázka: Víte o
jaký památný strom se jedná
v Klokočově?

ÚDOLÍ ŘEKY DOUBRAVY

konci kvízová otázka, zkusíte
odpovědět či si tipnout?
(správné odpovědi naleznete na
konci celého článku)

SEČ
Seč jako město, Seč jako vodní
nádrž. Věděli jste např., že se dá
přehrada obejít a hned je z toho
zajímavý výlet pro celou rodinu? Trasa má 17,5 km a zdatnější turista ji zvládne za 5 hodin chůze. Kochající turista a
rodiny s dětmi mohou trávit na
trase odhadujeme cca 7 hodin,
což je pěkný výlet, kdy se domů
dostanete ještě za světla, v této
předvánoční době, kdy máme
tak krátké dny.
Zaparkovat můžete např. na
odstavném parkovišti naproti
kempu „U letadla“. Z parkoviště
se vydáte na hráz po zelené tu-

ristické značce, za hrází doprava
do kopce po modré ke zřícenině
hradu Oheb. Tam si nezapomeňte prohlédnout zříceninu a
dojít na vyhlídku. Z tohoto
místa vznikají nejkrásnější
snímky naší oblasti, určitě všem
jistě známá vodní plocha s ostrůvkem. Dále se pokračuje po
modré přes Ústupky až na Mladiny, přejdete na žlutou a po
krásné stylové lávce přejdete
přes Chrudimku, pak po žluté
do Klokočova. Tam se nezapomeňte podívat na památný
strom (jeden z nejmohutnějších v České republice, kde se
zastavil i Karel IV. se svojí družinou) a zámeček, který budete
míjet po cestě. To už budete na
červené značce, a ta vás zavede
až zpět na Seč. Po cestě navštivte zbytky starého židov-

Kdo z Hlinska by neznal toto
malebné místo a kdo by tam
nikdy nebyl, ať ještě v době
školní docházky nebo později
na rodinném výletě či na pro-

cházce s přáteli. Pro ty, kteří zde
náhodou nikdy nebyli nebo pro
ty, kteří si rádi výlet zopakují
teď v době adventu máme tip
na konkrétní 2 hodinovou vycházku. Stačí zaparkovat na
parkovišti u žel. zastávky v Bílku nebo o kousek dál na odstavném parkovišti u vstupu do
údolí řeky. Obě místa jsou na
červené turistické značce, která
pro vás bude výchozí trasou. Po
této značce dojdete až k zřícenině hradu Sokolohrady. Odtud
je krásný výhled do údolí,
zvláště pak v této době, kdy
stromy již ztratily své listy. Cesta ovšem není vhodná pro kolo
ani kočárky, protože jsou tam
schody, úzké průchody, velké
kameny… Cestou uvidíte vodopád, soutěsku, Starou studánku,
Mikešovu tůňku a samozřejmě
nádherně bublající říčku
Doubravu. Od Sokolohradů půjdete zpět po zelené turistické
trase. Příjemná cesta lesem vám
bude rychle ubíhat.
Pokud je to pro někoho krátký výlet, dá se prodloužit a u
Sokolohradů budete dál pokračovat po červené, kolem Točitého víru až k Hornímu mlýnu,
dále zpět po zelené až k autu.
Tato trasa pak má 8 km a potřebujete na ní celkem 3-4 hodiny podle rychlosti chůze.
Druhá kvízová otázka: Víte
na území kterého národního
geoparku se údolí nachází?
Odpověď 1) Lípa velkolistá,
stáří cca 1000 let, obvod 8,9 m.
Odpověď 2) Národní geopark
Železné hory, rozloha 777 km².

4 | Hlinecké noviny

prosinec| 2020

NOVÉ AUTO PRO
SDH CHLUM

MĚSTO HLINSKO POŘÍDILO PRO SVÉ HASIČE další nové vozidlo. Tentokrát pro výjezdovou jednotku SDH Chlum. Jde o dopravní automobil Ford Transit. „Se zajištěním financí nám pomohl Pardubický kraj, od kterého jsme obdrželi dotaci 300 tisíc
korun. Osobně jsem velmi rád za další novou techniku pro naše
hasiče. Považuji to za důležité. V minulém roce jsme pořídili,
taktéž s pomocí dotací od Pardubického kraje, dva dopravní
automobily, a to pro výjezdové jednotky Hlinsko a Blatno,“ poznamenal starosta Hlinska Miroslav Krčil. „Přeji SDH Chlum a
jejím členům, aby jim automobil dobře sloužil. Zároveň si ale
přeji, aby počet ostrých výjezdů byl co nejnižší,“ dodal starosta
při předání klíčů od vozidla. Foto: Petr Bulena

Jedeme dál:
Poděkování z Resslovky
I v době nouzového stavu a
uzavření škol se naši žáci a jejich rodiče aktivně zapojili do
sběru druhotných surovin. Ty
sbíráme průběžně celý rok a
zhruba dvakrát je odvážíme, jak
kdy. Je to naše aktivita již mnoho let. Jde především o enviromentální výchovu a snahu o
výchovu našich žáků ke vztahu
ke kolektivu, ve kterém tráví
hodně času.

EXPERIMENT
Vzhledem k uzavření škol a dočasné nedostupnosti naší zahrady z důvodu výstavby sportovní haly jsme zkusili takový
experiment, jinou možnost
jsme neměli. Nechtěli jsme
přerušit zaběhnutou praxi a
rozhodli jsme se pro jednorázovou akci. Na dva dny nám
byly přistaveny kontejnery do
vedlejší ulice, naši zaměstnanci
drželi dvoudenní službu a or-

ganizovali průběžné navážení
starého papíru. U kaštanů to byl
jeden den.
Důvodem napsání tohoto
článku je, že chceme všem rodičům a žákům poděkovat za
ochotu zapojit se do práce ve
prospěch kolektivu. V době
distanční výuky, která je náročná pro žáky, učitele, ale především pro rodiče – zvláště u
těch nejmenších, si našli čas a
bez nároku na jakýkoliv hmotný prospěch se zapojili, dali vzor
svým dětem a přispěli do fondu
spolku, který je určen výhradně
pro naše žáky.
Takového přístupu si velmi
vážíme stejně jako současné
spolupráce při distanční výuce.
Jedině společným postupem
s vizí společného úspěchu dokážeme i tyto nelehké doby
překonat.
ZŠ Resslova

V závěru října zemřel
pan Ing. Jiří Chmelař
Vzhledem ke koronavirové situaci se s ním jeho bývalí kolegové a spolupracovníci neměli
možnost rozloučit na jeho poslední cestě, a proto dovolte
uvést alespoň pár vzpomínkových řádků.
Odešel člověk, jehož jméno
bylo neodmyslitelně spjato se
značkou ETA. Po absolvování
základní a střední školy v Hlinsku studoval na ČVUT v Praze
elektrotechnickou fakultu. Do
hlinecké Elektro-Pragy nastoupil v roce 1967. Prošel celou řadou technických a řídících
funkcí od zkušebního technika,
dílovedoucího, vedoucího VDK
a VDO, vedoucího provozu, vedoucího odboru řízení výroby,
vedoucího odboru řízení jakosti, technického náměstka. Za
dobu svého dlouholetého působení v podniku poznal
všechny přednosti, nedostatky
a možnosti provozu a tyto poznatky dokázal využít k úspěšnému řízení společnosti.
Dne 1. ledna 1986 se stal podnikovým ředitelem a dokázal
navázat na úspěchy předcházejících ředitelů, jakými byli např.
Zdeněk Lukele, Jaroslav Krejčí a
Ing. Ladislav Ašer. V čele firmy
působil více než čtyři roky a se
svými kolegy – Ing. Ladislavem
Klepetkem, Ing. Karlem Brožkem, Ing. Jiřím Veberem, Ing.
Lubošem Vránou, Ing. Zdeňkem
Vohradníkem a mnoha dalšími

– se zasloužil o to, aby značka
ETA patřila k nejznámějším
československým, potažmo
českým značkám nejen v tuzemsku, ale i v mnoha dalších
zemích všech světadílů.
V rámci mezinárodních veletrhů a výstav získávaly výrobky společnosti Elektro-Praga
(ETA) četné medaile a diplomy
za design a funkční vlastnosti.
Své schopnosti a úsilí plně
věnoval zejména rozšiřování
výrobních kapacit, výrobkové
inovaci a celkové prosperitě
firmy. Jeho dlouhodobé manažerské zkušenosti byly ceněny i
při mezinárodní výrobní a obchodní spolupráci s vyspělými
zahraničními firmami.
Čest jeho památce.

Z redakční pošty

Co bude s hlineckou kašnou?
Je to již víc než rok, co jsem psal o hlineckém náměstí. Od té doby
se bohužel nic nezměnilo. Náměstí nadále zdobí zabedněné výlohy, uschlý strom, nedodělaná fasáda na jednom krámku, oprýskaný nátěr střechy radnice a nefunkční kašna.
Kašna se stavěla v roce 2002 a stála několik milionů. Zjistil jsem, že
je nefunkční z důvodu ztráty vody. Nevím sice, zda je to pravda,
každopádně v ní ale již třetím rokem voda neprotéká. V roce 2014
se měla kašna přestavovat. Objevil se návrh s tryskajícím koněm.
Tehdy na přestavbu byly peníze i projekt, ale opozice celý plán zavrhla s tím, že se jedná o předvolební tah.
Zajímalo by mě, kdo dělal stavební dozor při stavbě kašny, a jaký
bude její další osud. Pokud se s kašnou nebude nic dít, navrhuji z ní
udělat květináč a osázet ji květinami. Poté by alespoň Hlinsko
mohlo zažádat o zápis do Guinnessovy knihy rekordů za nejdražší
květináč na světě.
Josef Leszkow
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Domov seniorů Drachtinka
se vyrovnávás nákazou covidu-19
Domov seniorů Drachtinka má
za sebou jednu z nejtěžších dob
své existence. Náročné období v
podobě přímého střetu s virovým onemocněním covid-19
ověřilo nejvíce personál Domova. Strach, který je první přirozenou reakcí každé bytosti, byl
nahrazen soudržností, odvahou,
systematičností. Kroky každého
zaměstnance směřovaly k jedinému cíli a tím bylo postarat se
o klienty.
Šíření nákazy zapříčilo rozsáhlé personální oslabení, onemocnění postihlo 62 zaměstnanců. Nákazu prodělali i někteří lidé z řad „pomocníků“.
Personální krize začala opadat
ve fázi, kdy byly postupně
ukončovány karantény a pracovní neschopnosti. Nastala
doba, kdy mohl přijít velký dík
všem, kteří přišli pomoci a péči
mohli začít zajišťovat kmenoví
zaměstnanci Domova. Stejným
průběhem stabilizace si prošel
stravovací, provozně-technický
a zdravotní úsek.
Obnovení činnosti se 16. 11.
2020 také dočkalo Centrum
denních služeb Motýl, jehož
zaměstnanci při nákaze pečovali v Domově. Centrum poskytuje sociální služby lidem s
handicapem a seniorům, kteří si
zde zpříjemňují své dny od

pondělí do pátku a zároveň se
obohacují o chvíle, které doma
nezažijí.
Domov seniorů Drachtinka je
sociální službou s kapacitou 87
lůžek. Rozsah onemocnění mezi
klienty Domova byl stejně
masivní jako u personálu. Nákaza se chovala nepředvídatelně. Zaměstnanci poskytovali
ošetřovatelskou péči v kompletním ochranném oblečení.
Dezinfekce povrchů probíhala v
pravidelných intervalech několikrát za den. Přesto onemocnění prodělalo 65 klientů.
Průběh onemocnění mezi klienty byl různý. Nejvíce klientů
prodělalo mírný průběh onemocnění, řada neměla příznaky
onemocnění, nákaza byla odhalena díky plošnému testování
PCR testem. Přibližně třetina
klientů prodělala onemocnění s
těžším průběhem. Někteří klienti museli být hospitalizováni,
protože jejich zdravotní stav
vyžadoval trvalou lékařskou
péči. Na doléčení z onemocnění
byli klienti vraceni zpět do Domova. Pět klientů s onemocněním covid-19 zemřelo. Zdravotní péči klientům neposkytovali
pouze zdravotní sestry, ale do
Domova přicházela několikrát
denně paní doktorka Vančová.
Velice jí za její nepopsatelný

profesionální a lidský přístup
děkujeme.
K dnešnímu dni, 20. listopadu, jsou naši milí klienti z karantén, vyjma dvou klientů,
kteří byli nakaženi při hospitalizaci a do Domova byli vráceni
pozitivní na covid-19. Léčba a
péče je jim poskytována v covid
zóně v suterénu Domova, která
má kapacitu 10 lůžek.
Onemocnění covid-19 je jiné.
Život a energie se vrací pomaleji
než u jiných nemocí. Stále přetrvává únava a následkem onemocnění se zhoršují dlouhodobé zdravotní potíže. Jiskry v
očích klientů se začínají vracet
až nyní. Svoji roli hraje dlouhodobé odloučení od blízkých,
přátel a rodin. Všichni zaměstnanci Domova se snaží potěšit
klienty v rámci svých možností,
pracovních kompetencí a v
souladu s vládními opatřeními
v maximální míře.
Domovu byla Krajskou hygienickou stanicí sejmuta karanténa. Všichni jsme si vědomi, že
covid-19 bude nadále součástí
našich životů. Zaměstnanci i
klienti, kteří neprodělali onemocnění, prochází pravidelným
pětidenním testováním antigenním testem. Dochází tak k
průběžné kontrole přítomnosti
onemocnění. Od testování an-

tigenními testy očekáváme
snadnější a rychlé odhalení
možné nákazy a možnost její
rychlé izolace. Antigenním testováním prochází brigádníci,
stážisté, dobrovolníci a jiní
pracovníci, kteří přichází do
kontaktu s klienty a v posledních 90 dnech neprodělali onemocnění covid-19.
Sejmutí karantény umožnilo
zahájit příjmy nových klientů a
pomalé rozproudění běžného
života v Domově.
Pracovní kolektiv Domova
seniorů Drachtinka si dovoluje
touto cestou projevit upřímnou
soustrast všem pozůstalým rodinám a sdílí jejich zármutek,
klienti domova jsou součástí
našich životů každý den. Dále
děkuje ze srdce všem, kteří nám
projevili podporu v podobě pomocných rukou, milých psaní,
napečených sladkých dobrot a
také vitamínů, které povzbuzují
imunitní systém. Vaše podpora
je pro nás i klienty signálem, že
nejsme sami. Děkujeme.
Blíží se čas adventu a Vánoc.
Letos, více než kdy jindy, přeji
nám všem, abychom mohli
strávit magické svátky se svými
blízkými ve zdraví a lásce.
Miroslava Kábelová,
ředitelka DS Drachtinka

Většina kulturních akcí má náhradní termín
Milí kulturní nadšenci,
dle nařízení vlády je kulturní
činnost po celé České republice
pozastavena. Bohužel je nám
jasné, že se do konce roku 2020
neuskuteční žádné z našich
plánovaných vystoupení. Momentálně se snažíme ze všech
sil hledat náhradní termíny divadel, koncertů, přednášek a
apod. Pro některá představení
ale bohužel termín najít nelze.
Naštěstí se jedná o nepatrnou
část z našeho programu.
Náhradní termíny:
Jakub Smolík – podzim 2021
Talentissimo – Dagmar Pecková a mladí talentovaní umělci
– pondělí 19. dubna 2021 od 18
hodin

Dechová kapela Hlinečanka a
Jiří Krampol – pátek 14. května
2021 od 18 hodin
Jiří Kolbaba – Norsko, oslava
přírody – úterý 11. května 2021
od 18 hodin
Lakomec – rok 2021
Moje hra (abonmá jaro 2020)
– úterý 4. května 2021 od 19 hodin

4 Tenoři – čtvrtek 2. prosince
2021 od 19 hodin
Halina Pawlowská – úterý
2. února 2021 od 19 hodin
Trio Inflagranti a Václav Noid
Bárta – úterý 27. dubna 2021 od
19 hodin
Zrušená představení:
Michal na hraní/Kouzelná
školka – sobota 19. prosince
2020

Zakoupené vstupenky zůstávají i nadále v platnosti, ale pokud již z vaší strany o dané
představení není zájem, můžete
vracet vaše vstupenky po znovuotevření našich pokladen.
Informace o otevření pokladen
najdete na našich stránkách
www.mfc-hlinsko.cz.
V plánu máme také jarní
abonmá 2021, ale čekáme s
předprodejem až se situace
ohledně covidu-19 uklidní.
Doufáme, že nás další vlny již
nečekají. Jako vánoční dárek
vám můžeme nabídnout představení v náhradních termínech, nebo nově plánovaná
představení na jaro 2021.
Travesti show „Nemocnice

na pokraji zkázy“ – úterý 9.
února 2021 od 19 hodin
Zábavná show Aleše Cibulky – PRINCOVÉ JSOU NA
DRAKA / Jan Čenský, Ivana
Andrlová – čtvrtek 4. března
2021 od 19 hodin
Štístko a Poupěna – sobota
24. dubna 2021 od 10 hodin
Za Městský kulturní klub
Hlinečan vám všem přejeme v
rámci možností krásné prožití
vánočních svátků v klidu, ve
zdraví a bez každoročních stresů. Nový rok 2021 ať je pro nás
všechny už jen šťastným, plným
zdraví a spokojenosti.
MKK Hlinečan
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Rovné příležitosti, regionální přístup a MAP II
Místní akční plán ORP Hlinsko
už od roku 2016 pomáhá dětem
a žákům, pedagogům, rodičům a
zřizovatelům zlepšovat podmínky vzdělávání na Hlinecku.
Mimo řadu atraktivních aktivit
přímo ve školách probíhají zajímavé činnosti i v jakémsi „zákulisí“ MAP, při činnosti pracovních skupin (PS). Tentokrát
přiblížíme práci PS pro rovné
příležitosti. Už název napovídá,
co je obsahem práce jejích členů
– výměna zkušeností a informací, odborně vedená diskuze o
problematice nastavení rovných příležitostí ve všech typech škol a posouzení navržených konkrétních aktivit v akčních plánech, zda jsou v souladu
se zásadou rovného přístupu ke
vzdělání. Jestli na Hlinecku držíme krok s ostatními regiony
v ČR, zda je dodržován tzv. Kodex školy, který upřesňuje, co
vše je vhodné ve školách respektovat, pokud využívají
ve své činnosti prostředky
z evropských dotací. Ty totiž
formou tzv. „Šablon“ nyní čerpají všechny školy. Podíváme-li
se na testové výsledky z mezinárodních šetření, kterých se
účastnili žáci 4. tříd, Pardubický
kraj má obecně průměrné zastoupení žáků s nejlepšími výsledky a současně i průměrný
podíl žáků nedosahujících ani
nízké úrovně.
Pokud tedy souhlasíte, že
úlohou školy je pomoci každému dítěti k tomu, aby „… dorostlo k humanitě a stalo se respektovaným členem společnosti“, jak říká generální ředitel
finské Národní agentury pro
vzdělávání a světově uznávaný
expert v této oblasti Olli-Pekka
Heinonen, je třeba zajistit stejné podmínky všem dětem.

Cest je několik a jak se inspirovat ověřenými zkušenostmi
ze světa, a přitom vzít v úvahu
naši regionální jedinečnost, to
je právě téma pro činnost PS
pro rovné příležitosti. Potřeby
dětí jsou dnes rozmanitější, ale
je také prokázáno, že pokud se
při učení cítí dobře, učí se v přívětivém prostředí (tzv. wellbeing), jsou jejich výsledky trvalejší a jsou lépe připraveni na
nepředvídatelné. Řečeno jinak –
rozdílné potřeby rozdílných žáků potřebují rozmanitou vzdělávací nabídku, nestačí všem ve
stejném věku poskytovat to samé, ale pokud existuje funkční
spolupráce lokálních aktérů,
tedy společenství lidí kolem
dané školy/škol, je možné hodně věcí změnit k lepšímu. A takovým nástrojem je nyní místní
akční plán rozvoje vzdělávání.
Čím více je složení PS pro
rovné příležitosti rozmanité,
tím komplexnější řešení budou
vznikat. Máme velkou autonomii škol, a proto se hledá způsob, jak podpořit týmy pedagogů, aby mohli přizpůsobovat
výuku místním podmínkám a
bez obav, že něco nesplní, nestihnou. K dispozici je také řada
dat, která potvrzují, jak moc se
na výsledcích dětí podepisuje
důvěra, celkově dobrá atmosféra ve třídě a pocit bezpečí mezi
žáky a učiteli i mezi školou
a rodiči. PS pro rovné příležitosti proto zvažuje, jestli je nyní
třeba mluvit o stavu vybavení
škol a navrhnout zřizovatelům
např. finskou zkušenost, kde
školám, které mají pro vzdělávání horší podmínky, dávají více peněz, nebo je řešením posílit externí odborníky na počítače třeba společně pro více škol,
nebo zda využít výhodnější telefonní tarify pro učitele atd.).
Také se mohou členové skupiny
shodnout, že nic z uvedeného
nepředstavuje zásadní téma a

důležitější je konstatování ve
zprávách České školní inspekce
z listopadu 2020, že on-line výuka tolik nerozvíjí sociální a
emocionální dovednosti, tudíž
zvyšuje navíc rozdíly mezi žáky,
a proto je vhodné více posílit
kapacity expertů – psychologů,
speciálních pedagogů, asistentů
apod. (např. ve Finsku je běžné,
že ve třídě působí i tři učitelé
současně, je-li to třeba). Každé
rozhodnutí však musí být
opřeno o znalost území a potřebná data. V posledních měsících je častým tématem podpora rodičů v jejich nelehké situaci, kde odborníci poradí,
např. co dělat, když mám doma
„deváťáka nebo prvňáčka. I

MAP ORP Hlinsko II připravuje
takové workshopy, výběr témat
proběhne hlasováním na webu
Místní akční plán ORP Hlinsko
II.
Profesor Olli-Pekka Heinonen
mimo jiné říká: „…pěstovat humanitu, rozvíjení sociálních
a emocionálních dovedností,
umění spolupráce a komunikace, to vyžaduje, aby se to lidé
učili spolu.“
Stejně to mají všechny děti,
když se potkávají ve školní třídě, ale i učitelé, rodiče či zřizovatelé. MAP se snaží tomu všemu pomáhat.
Kancelář MAS Hlinecko

Vzpomínky
Dne 3. listopadu 2020 by oslavila
70. narozeniny paní Božena KREJČOVÁ
z Chlumětína. Dne 16. ledna 2021 to
bude 14 let, co dotlouklo srdce drahé
maminky a odešlo navěky spát.
Maminko zlatá, zůstáváš s námi
ve věčných vzpomínkách.
Stále vzpomínají dcera Alena, syn
Pavel, manžel Pavel

Dne 28. listopadu 2020 uběhl dlouhý
rok, kdy nás opustil náš milovaný
manžel, tatínek a dědeček,
pan Josef PEŠEK, který bude žít
v našich srdcích věčně.
Vzpomíná zarmoucená rodina

Dne 2. prosince 2020 uplynulo už
dlouhých 7 let, kdy nás navždy
opustil náš milovaný manžel, tatínek
a dědeček pan Stanislav TLAPÁK
z Hlinska. Kdo jste ho znali a měli rádi,
věnujte mu prosím tichou vzpomínku.
S láskou v srdci stále vzpomínají
a nikdy nezapomenou manželka Marie,
dcera Dana s rodinou, syn Stanislav
a ostatní příbuzní.

Dne 11. prosince 2020 uplyne 25 let
od úmrtí pana Ladislava VÍTKA
z Hlinska.
Vzpomíná manželka a dcera
s rodinou.
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Prodej vánoèních stromkù
Bazar Hlinsko, Nade Mlýnkem 1021,
Hlinsko (ulice za poštou)

Smrk
Borovice
Rozvoz po Hlinsku a okolí zajištìn.
rozmìr
9,8 xna 5telefonu:
cm 777 635 570.
Více informací
KRÁSNÉ PROŽITÍ svátků vánočních a mnoho zdraví a radosti
v novém roce přejí klienti a pracovníci Centra denních služeb
Motýl.

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

MED A MEDOVINA
VÁNOÈNÍ BALÍÈKY
Dovoz zdarma
PRODEJNA Hlinsko
Podìbradovo nám. 12
www.babakov.cz

tel.: 606 928 635

Krátce

Zrušená akce
Tradiční Adventní trh na sídlišti
se letos v Hlinsku neuskuteční.
Jeho plánovaný termín 12. 12.
2020 byl zrušen. Velmi nás to
mrzí, ale za stávající situace
jsme byli nuceni udělat toto
rozhodnutí. MFC Hlinsko

Chce nìjak a nìkam dát ještì to logo.
Preferuje barvu žlutou a èernou.
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Poděkování

OBUV TEXEVO

Touto cestou bychom chtěli poděkovat paní Marii Brabencové z
Třebízského ulice 127 za poskytnutí vánočního stromu, který od 27.
listopadu zdobí prostor hlineckého Betléma. Jedlička je krásně nazdobená, tak se na ni přijďte kdykoliv během adventu podívat.

KOLEKCE 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!!!

-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 CENYOptika
!!
Petøíkovi

Dvoøákovo nábø. 269,
Hlinsko
Pondìlí - Pátek
9-12, 13-15:30

Tel.: 736 535 055
a na Fcb/optikapetrikovi
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Soukromá inzerce
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.
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 na Škoda 105 120 přední blatníky, zadní světla nebo kryty,
díly přední nápravy. Tel.: 606 623 673.
Hledám zkušebnu pro začínající kapelu. Hlinsko a okolí. Nabídky
prosím zasílat na e-mail hlineckakapela@seznam.cz.
Muž hledá podnájem v Hlinsku. Tel.: 702 634 839.
Koupím gramofonové desky do své archivní sbírky. Nesbírám
vážnou hudbu, lidovky a dechovky. Děkuji za nabídky na
tel.: 724 22 92 92 nebo e-mail: Fiat1955@seznam.cz.
Prodám mák modrý, cena 120 Kč/kg a jablka na uskladnění.
Tel.: 720 102 472.
Doučím AJ prostřednictvím internetu. Tel.: 720 243 863.
Muž hledá seznámení s ženou do 60ti let. Tel.: 702 634 839.
Prodám palivové dřevo – smrk, modřín, řezané v 1 m. Cena za 1 m³
600 Kč. Dále prodám palivové naštípané smrkové dřevo, délka 40
cm. Cena za 1 m³ 800 Kč. Lokalita Svratka. Tel.: 721 876 816.
Koupím obrazy Františka Kavána, dobře zaplatím. Kontakt: tel.
728 452 967, email: jakub.hruska@geology.cz.

rozmìr 4,7 x 3 cm

J. TEPLÝ HLINSKO

Prodej vánoèních
stromkù

Soukromá
inzerce
J. TEPLÝ
HLINSKO

Hledámpøejezdu
kamaráda na vánoční
Milan Tomek u železnièního
svátky, odpolední posezení u
Vèelákov - Bystøice
kávy, jsem
starší
o sa-607
smìr Matulova
vila.
Tel:žena
602a241
Tel.: 723 430 691.
motě je mi smutno.
Tel.: 776 809 462.
Koupím nový domov, pro mě a
syna, 2+1 nebo 3+1 ideálně s
balkonem. Víte o někom, kdo
chce byt prodat? Ozvěte se prosím. Všem moc děkuji.
Tel.: 776 701 020.
Prodám pilu HOP 66 se stolem i
kolíbkou se 3 pilovými kotouči.
Tel.: 776 116 597.
Koupím byt 2+1 nebo 3+kk
v Hlinsku. Tel.: 724 357 476.
V TIC Hlinsko zakoupíte kalendář od pana L. Plašila
„Vysočina 2021“. Cena 80 Kč.

èištìní
kobercù
a èalounìného
nábytku

pro domácnosti i firmy
Kontakt: 777 13 16 13
vivere@hlinecko.cz
www.vivere.cz
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Nominace na cenu
Silvestrovský běh
Sportovec roku můžete
posílat již nyní

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 známá, ale o mnohých z nich zcela
jistě v budoucnu ještě uslyšíme.
Ocenění Sportovec roku jsou
rovněž poděkováním výjimečným osobnostem, které chrudimský region často zviditelňují
v České republice i za jejími
hranicemi. Anketa Sportovec
roku má také ke zdravému pohybu motivovat nejen děti a
mládež, ale i dospělé.
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 ve zmiňovaných
kategoriích mohou zájemci do
4. ledna 2021 zasílat jednoduchým způsobem přes webové
stránky 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

Oddíl karate
Hlinsko opět boduje
Dne 3. října se Michal Kyncl zúčastnil závodů CAOKK Czech
open 2020 Karlovy Vary. Letošní závody byly poznamenány
současnou situací okolo covidu,
takže účast byla slabší než
v minulých letech.
Michal vybojoval ve svých
kategoriích tyto výsledky:
Kategorie 36-45 let – ipon
shobu Kumite – 3. místo
Kategorie 36-45 let – sanbon
shobu Kumite – 2. místo
Miloslav Zdražil,
Oddíl karate Hlinsko

I letos zakončíme rok silvestrovským během. Jedná se
již o 35. ročník pořádaný místním běžeckým klubem MK
Hlinsko.
Startujeme na Poděbradově
náměstí 31. 12. 2020 v 10 hodin.
Běžíme za každého počasí. Trať
vede přes lipovou alej (starokupeckou cestou) na studnický
kopec a dále po trase Hlinecké

osmičky, značené červenými
šipkami, přes Studnice do Hamrů a zpět do Hlinska.
Tímto srdečně zveme všechny nadšence, co se chtějí proběhnout, třeba i s dětmi nebo s
pejsky. Nejedná se o závod,
proto si každý může zvolit své
tempo i délku trati.
Těšíme se na vás.
MK Hlinsko

Zvláštní tenisový rok
2020 Sekce
neregistrovaných
Amatérští neregistrovaní tenisté v letošní sezoně také sice
nezaháleli, ale některá opatření
proti šíření COVID – 19 se dotklo
i jejich akcí či zamýšlených setkání.
Prakticky reprezentovali v
letním období a na některých
zimních soustředěních. Ve
dvouhrách a čtyřhrách se zúčastňovali turnajů v Havl. Brodě, Chrudimi, Skutči, Poličce,
Třemošnici, Bezděkově, Losenici, Krucemburku a Ransku,
Hamrech, Kladrubech, Dřevíkově, Rychnovku u Jaroměře a
jinde. Za normálního stavu se
trénovalo hlavně ve všední dny,
někdo preferoval dvouhru a
hlavně probíhaly čtyřhry –
všem dohromady také vyhovují
mixy. Na domácích kurtech v
Olšinkách pořádá Sekce neregistrovaných tenistů v Hlinsku
dva vlastní venkovní turnaje –
singl a debl a jeden halový zimní turnaj ve čtyřhře s nominací
ze svazu.

OKLEŠTĚNÝ ROČNÍK
Tradiční letní akce jsou veřejnosti známy pod názvem ,,Memoriál Franty Akrmana a Pepíka Kudláčka“ – letos se konal
trochu okleštěný promořovací
23. ročník, celkově 37. od začátku působení sekce v Hlinsku. Na
prvním turnajíku 12. 7. se představilo 12 natěšených borců,
kteří si to rozdávali jak ve
dvouhře, tak i v doplňkových
čtyřhrách – namátkou vybíráme zápasy: David Bona – Libor
Víšek 6:2 6:3 3:6, Jirka Marek –

Pavel Severýn 1:6 3:6 6:1, Št. Bona, Jan Ježek – Čery, Jiří Latislav
1:6 3:6 6:4 a Vl. Saifr, Jiří Nevole –
Roger Škarvada, Jarda Havel 6:1
5:7 6:0.
Pro zaneprázdněnost a vlastně celkovou zdravotní situaci
nehrály některé místní i regionální legendy. Na populární
čtyřhru dne 29. 8. jsme i po
mírném zdržení kvůli monzunovému dešti přivítali 8 nabušených, statečných a vytříbených párů z regionu. Nejprve se
bojovalo ve dvou skupinách,
posléze v konečném pavouku o
umístění.
Ve finále zvítězil pár Jirka
Marek, Martin Adámek (Vojnův
Městec, Hlinsko) nad tradičními
plejery Štěpexem (otec) a Davidem (syn) Bonaventurovými
6:1, i když ve skupině po ránu
byl úspěšnější soupeř 7:6 (7:2).
Další pořadí – 3. místo: Mirek
Rybišar a Jirka Šedivý (Chrudim), 4. místo: Pavel Severýn,
Luboš Majerčík (Hlinsko, Vyškov), 5. místo: Petr Minařík,
Luděk Puchýř (Bohdaneč, Hlinsko), 6. místo: Vlaďa Saifr, Jiří
Latimír (Hlinsko), 7. místo: Jarda Havel, Radek Benc (Hlinsko,
Hamry), 8. místo: Libor Víšek,
Pavel Blažek (Hlinsko, Vepřová)

KAMARÁDSKÝ DUCH
Tečkou za vydařenou akcí bylo
slavnostní vyhlašování a předávání cen od Města Hlinska a
sponzorů při pivečku a dobrotách, které se neslo až v bezstarostném kamarádském duchu.

Pokračování na str. 12
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Zvláštní tenisový rok 2020
Sekce neregistrovaných v Hlinsku
Dokončení ze str. 11
Vracíme se též k únorovému
zimnímu halovému turnaji v
nafukovačce, který nesl přiléhavý název FORHENDOVÁ PARALÝZA. Celkem 12 zarputilých
a přátelských dvojiček nominovaných ze svazu hrálo nejprve ve dvou skupinkách na dva
obří lesní tiebreaky a posléze
pak křížem o konečné umístění
na seta. Š. Bona rehabilitoval po
operaci prstu, a tak řediteloval.
Celkové pořadí: 1.
KLADRUBŠTÍ HŘEBCI V KLECI
(Ježour Jan a Fr. Čery)
2. DRAVÉ SURIKATY (David
Bona a Láďa Uchytil)
3. PŘESPOLNÍ CHASA (Jirka
Marek a Fr. Trávníček)
4. HOKEJKY VÍTĚZKY (Hadrák Gregor a Fýra Popelka)
5. SOLÁRNÍ MEDOVINKA (Vl.
Saifr Včelín a Luděk Puchýř
Wang)
6. HAMERŠTÍ JESETEŘI ( Jarda Havel chřestýš a Beny Radek)
7. MLADÍ KOLOUŠCI (L. Víšek
a M. Adámek)
8. ROD BLAŽKOVCŮ (Mirek a
Pavel)
9. SLÁVISTICKÝ TORPÉDA
(Šmíca Říha a Jirka Habera Nevole)
10. STORAENZOTEAM (A.
Picka a P. Dufek-předseda)
11. ZRUČNÍ DĚLOSTŘELCI (M.
Filipusis a M.Rašín)
12. ZLATÝ RUČIČKY (R. Lendl
a Jarda Hudys)
Vítězové i ostatní byli odměněni drobnými cenami a trošku
popýřili v žoviálním charakteru.
Všichni si slíbili i s nesčetnými
hosty a přáteli účast na dalším
zimním soustředění snad již v
lepší době? Další ročník halového turnaje ponese název FAMÓZNÍ TRYCHTÝŘ a je v plánu
27. února 2021.
Všechny výsledky turnajů či
jiných akcí, domácí hraní a novinky v kultuře či jiných sportech jsou pokud možno hned
komentovány na našich webo-

vých stránkách, takže nebudu
tolik vyjmenovávat naše případné úspěchy – každý zájemce
se může informovat prostřednictví internetu o všem, co ho
zajímá, třeba je zde i kalendář
turnajů, denní výsledky, informace o kulturním dění v muzice či novinky ze sportovních
kruhů, aktuality a možné vtipné
glosy apod.
Připomeňme alespoň krásné
turnaje ve Skutči, kde ve dvouhře v červenci Davídek Bona
podlehl až ve finále ze 24
účastníků místnímu Aleši Sperátovi 4:6 a pak i skutečskou
čtyřhru v září, kterou již poněkolikáté vyhráli z 22 účastnických párů D. Bona s L. Víškem,
letos si ve finále poradili s
chrudimskými střelci Říhou a
Urbanem 6:3. Zde je potřeba
vyzdvihnout také pěkný úspěch
stabilní naší dvojičky Roger
Škarvada-Budgie Štěpex, kteří
zde v prestižním zápase dokázali vymyškovat místní chasníky O. Čejku uzenáře a L. Bureše
6:4. V letním Havl. Brodě OPEN

nás celkem úspěšně reprezentovaly dvojice Š. Bona-Čery, J.
Marek-M. Blažek a manželé
Blažkovi (Pavel a Alena) z Vepřové. Na skoro závěr sezony
proběhl v září tradiční turnaj
čtyřher ve spřátelené Třemošnici, kde z 11 napěchovaných
párů obsadili nadějní Š. Bona s
Fr. Čerym krásné 3. místo spolu
s bratry Pochopovými (známé
firmy z Přibyslavi), když v cestě
za úspěšným umístěním museli
sehrát dokonce sedm setů –
BRAVO! Konalo se také pár
spektakulárních akcí v Bezděkově a blízkých Kladrubech u
Čeryho a jeho rodiny blízko jejich lesa. V Hamerské pralesní
lize letos také dobře reprezentovalo seskupení David Bonaventura s Vlastou Matajem
starším i jiní hlinečtí boys v čele
s Latimírem. Gratulace!
V našem státě a bílém sportu
bude snad v budoucnu daleko
příznivější zdravotní situace a
konkurence se bude jako vždy
zvyšovat a mládnout a pozná se
i spousta nových kamarádů a

přátel – navazují se nové mimopracovní styky – stará známá poučka z minulosti a svatá
pravda: Radost je třeba umět
nejen rozdávat, ale taky s pokorou přijímat (admirál Canaris,Tukan, Pták Noh, Zverimex,
Garnýrák a O princezně Mlsalce).
Na závěr každoročního bilancování bychom chtěli poděkovat za přízeň Městu Hlinsku,
TK Hlinsko a kamarádským
stálým sponzorům panu Luďku
Puchýřovi, panu Robertovi Vokáčovi, Standovi a Radkovi Černých, přátelům z Pivovaru
Rychtář, panu U. Dobiášovi ml.,
kamarádům Rogerovi Škarvadovi, Honzovi Ježkovi, Martinu
Věžníkovi, Standovi Akrmanovi
juniorovi a Slímovi (M. Marek) a
také novopečené mamince Terezce Wasserbauerové a dalším
nejmenovaným a skutečně vyzdvihnout velmi působivou a
nezištnou úroveň spolupráce se
všemi přáteli i menšími sponzory, kteří nám i přes těžkou
koronavirovou nepěknou dobu
pomáhají v činnosti – mezi parádní příznivce našeho bílého
sportu patří Včelařství Babákov,
firma Regulus, Vinotéka U
Soudku, Elektrostudio, Doktor
MAX, Grafik ROSS, Waran a
částečně Mlékárna a jiní.
Webové stránky
www.tkhlinsko/neregistrovani.cz

fungují skoro denně a pravidelně informují o našem hnutí –
všem zájemcům je doporučujeme. A zase oblíbené heslo do
budoucna ,,HLAVNĚ ZDRAVÍ !?“
Š. BONA by mohl vyprávět, i
když se zdá, že se dal trošku dokupy, a tak si všichni přejeme,
aby se celková situace ve státě
vyřešila blahodárně, aby se zase
mohlo sportovat za obvyklých
podmínek a s velkou chutí.
Sportu zdarec a tenisu obzvlášť
a jedeme dál!!!
Š. Bona
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