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Slovo starosty
Milí přátelé,
drazí sousedé, slovo
jistota či
spíše jeho
reálný
obsah se
stal v minulém roce
výrazně nedostatkovým,
dokonce bych řekl
podpultovým, zbožím. V této
souvislosti je tedy více než kdy
jindy důležité, že do roku 2021
vstupuje Hlinsko s řádně
schváleným rozpočtem. Rozhodlo o tom třinácti hlasy zastupitelstvo našeho města na
svém prosincovém zasedání.
I když je mimořádně složité teď
cokoliv předvídat a plánovat,
jsem přesvědčen, že alespoň
dílčí jistoty v této nejisté době
velmi potřebujeme. Proto za
podporu návrhu rozpočtu ještě
jednou moc děkuji a vážím si jí!
Rozpočet jakéhokoliv města je
sice živý organismus, který se
během roku mění a vyvíjí, ale
pro nás je to velká jistota, záchytný bod a stabilita. Stejně
jako v předešlých letech jsme v
plánování příjmů opatrní,
nicméně cílem je udržet investice. A proto děláme maximum.
V současné době mnozí hovoří
o tom, že nevidí v nynějším
složitém období pomyslné
světlo na konci tunelu. Doba
nejistoty, vypětí a omezení je
totiž příliš dlouhá. Sice možná
na konci tunelu paprsek zatím
není, anebo je slabý, ale pro
mne osobně je zcela jasným
světlem, které držíme přímo v
ruce a které nám pomůže tunelem bezpečně projít, právě stabilita našich měst a vesnic.
Přeji nám všem v roce 2021
pevné zdraví a spoustu příležitostí k úsměvu.
Mějte úspěšný leden i celý rok
a děkuji za podporu.
Miroslav Krčil
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Rok 2020 přinesl v Hlinsku otevření koupaliště
i zahájení výstavby sportovní haly

PRŮMYSLOVÁ ZÓNA: Nová silnice.

REKONSTRUKCE hasičské zbrojnice SDH Blatno.

REKONSTRUKCE komunikace a plynovod, Za Drahou.

REKONSTRUKCE silnice Hlinsko – Srní.

REKONSTRUKCE veřejného osvětlení v ulici Smetanova.

VZDUCHOTECHNIKA v kuchyni a jídelně ZŠ Ležáků, Hlinsko.

Rok 2020 byl v případě Hlinska
rokem dokončení ale také zahájení zcela zásadních investičních akcí.
Výstavba koupacího biotopu,
komplexní rekonstrukce budovy hasičské zbrojnice v Blatně,
zahájení stavby sportovní haly,
budování nové infrastruktury
pro dalších více než třicet stavebních parcel na Drachtinách
či rekonstrukce bývalé administrativní budovy firmy ETA.
Dále zateplení a nová fasáda

kace. Další cesty byly opraveny
například v Chlumu a v části
města jsme osadili nové lampy
veřejného osvětlení.
Zmíněný výčet představuje
provedené práce v hodnotě více
než 100 milionů korun. Některé
z těchto investic se nám přitom
podařilo realizovat díky získaným dotacím. Jednotlivé akce si
můžete prohlédnout na fotostranách v tomto vydání Hlineckých novin.
Za to, že jsme v Hlinsku

objektu „Na Zámečku“, kompletní výměna vzduchotechniky ve Školní jídelně Ležáků, rekonstrukce toalet ZŠ Ležáků
nebo izolace objektu Základní
umělecké školy na Poděbradově
náměstí.
V případě komunikací mají
nový povrch i parkovací místa
ulice Rubešova a Drahý Růžek.
V ulici Za Drahou jsme pod nový
povrch položili plynovod a do
průmyslové zóny v Poličské
ulici vede zcela nová komuni-

zvládli v roce 2020 takovou
porci investic, bych chtěl poděkovat celému týmu, který se v
rámci města na přípravě i realizaci podílel. Poděkování patří
samozřejmě i zastupitelům,
kteří dali těmto akcím „zelenou“. A v neposlední řadě bych
rád poděkoval i pracovníkům
firem, kteří pro město tyto realizace zajišťovali. Moc děkuji!
Miroslav Krčil, starosta
Pokračování na straně 3 a 4
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REKONSTRUKCE sociálního zařízení a skladovacích prostor
na hasičské zbrojnici.

REKONSTRUKCE TOALET v Základní škole Ležáků Hlinsko.

KOMUNIKACE V MÍSTNÍ ČÁSTI CHLUM.

ZATEPLENÍ A NOVÁ FASÁDA, Na Zámečku.

IZOLACE OBJEKTU Základní umělecké školy.

BUDOVÁNÍ NOVÉ INFRASTRUKTURY pro dalších více než třicet
stavebních parcel na Drachtinách.
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VÝSTAVBA koupacího biotopu.

ZAHÁJENÍ STAVBY sportovní haly.
NOVÝ POVRCH I PARKOVACÍ MÍSTA ulice Drahý Růžek.

Úprava organizační
struktury vedení města
Milí spoluobčané, díky silné
podpoře, kterou jsem v Hlinsku
a na Hlinecku spolu s naším týmem obdržel v říjnových krajských volbách, jsem byl před
několika týdny zvolen radním
Pardubického kraje. Za tak velkou důvěru Vám všem znovu
moc děkuji.
Již před zmíněnými volbami
jsem slíbil, že chci pomoci s
rozvojem našeho regionu, s
efektivními investicemi i to, že
zůstanu starostou Hlinska a že
budu pokračovat v práci pro
naše město. Na tom se nic nemění – to platí!
Protože ale v nadcházejícím
období budu potřebovat větší
pomoc mých kolegů – hlineckých radních, dohodli jsme se
na dílčí úpravě organizační

struktury vedení města. Nově
bude ve vedení působit ještě
jeden neuvolněný místostarosta, aby nám vypomohl s některými provozními záležitostmi a
s projekty, které máme rozjednány. Tímto neuvolněným
místostarostou se stal současný
radní Petr Svoboda. Rozhodlo o
tom svým hlasováním zastupitelstvo na svém prosincovém
zasedání. Pokladnu města tato
úprava nebude stát navíc žádné
finance oproti současnému
stavu.
Co je ale především důležité,
směr i styl rozvoje města a projekty, které realizujeme a chceme realizovat, zůstávají. Jen
budeme jako tým silnější.
Děkuji za důvěru i podporu.
Miroslav Krčil, starosta

NOVÝ POVRCH I PARKOVACÍ MÍSTA ulice Rubešova.

Redakce Hlineckých novin přeje
čtenářům šťastný rok 2021, hlavně
hodně zdraví, štěstí a úspěchů
v pracovním i osobním životě.
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Město pokračuje v obnově hasičské techniky

Město Hlinsko pořídilo novou
cisternu pro výjezdovou jednotku JPO 3 Sboru dobrovolných hasičů Blatno. „S velkým
potěšením jsem předal veliteli
jednotky klíče od nového vozu.
Mám radost, že jsme to celé
zvládli a že se nám postupně
daří vybavovat naše hasiče
moderní profesionální techni-

prostupnost terénem je nespornou výhodou tohoto speciálu. „Považuji za důležité,
zvláště v současné době,
abychom byli připraveni na
nejrůznější situace. Vím, že se
můžeme kdykoliv na naše
hasiče v Hlinsku, Blatně i v
Chlumu stoprocentně spolehnout a velmi si toho jako sta-

rosta vážím. Udělám i v příštích
měsících maximum pro to,
abychom v obnově techniky
pokračovali a přeji si, aby se
podařilo, co nejdříve to bude
možné, pořídit novou automobilovou cisternu pro výjezdovou
jednotku Hlinsko. První průběžné kroky už podnikáme,“
doplnil Miroslav Krčil. (red)

Centrum duševního zdraví Chrudim

Poplatek
za komunální
odpad se zvyšuje

Organizace Péče o duševní
zdraví, z. s. v listopadu otevřela
v Chrudimi Centrum duševního
zdraví (CDZ). Centrum vzniklo
na současné adrese střediska
Péče o duševní zdraví v ulici
Městský park 828 a rozšířilo
služby střediska, které každoročně poskytuje sociální podporu více než 100 klientům, o
zdravotní péči. Cílem Centra je
poskytovat komplexní zdravotní i sociální pomoct lidem
s duševním onemocněním, jako
je schizofrenie, bipolární porucha či deprese, v místě potřeby
a snižovat počet či zkracovat
délku hospitalizací v psychiatrických nemocnicích.
Služby CDZ jsou určeny jak
lidem, kteří potřebují podporu
dlouhodobou, tak osobám v
krizových situacích s akutními
psychickými obtížemi či s rizikem rozvoje duševního onemocnění. Na centrum se mohou
obrátit sami pacienti, jejich
příbuzní, ale také lékaři, zástupci obcí nebo IZS. Pomoc
v CDZ klientům nabízí tým složený ze sociálních pracovníků,
zdravotních sester, psychiatra,
psychologa a peer konzultanta
neboli člověka s vlastní zkuše-

kou i díky finanční podpoře
Pardubického kraje,“ uvedl starosta Hlinska Miroslav Krčil.
Automobil značky Renault
Midlum, který je nyní už v Blatně v plné pohotovosti, si díky
své konstrukci poradí i s nejtěžším terénem. Základem je
cisterna na 3,5 m³ vody, součástí
je však i další vybavení. Právě

ností s nemocí. Spolupráce několika odborníků různých profesí na jednom pracovišti přináší lidem s duševním onemocněním nesčetné výhody.
Zdravotníci řeší aktuální zdravotní stav klientů, dávkování
léků či terapii a sociální pracovníci věci jako vztahy v rodině, práci, bydlení, naplnění
volného času atd. Tým CDZ
pracuje převážně v terénu a
působí po celém chrudimském
okrese. Za klientem přijede tam,
kam potřebuje, např. domů či
do nemocnice.
Vznik této flexibilní a mobilní
služby v Chrudimi podporuje
změnu systému péče o lidi
s duševním onemocněním.
Chrudimské CDZ se přidalo k již

21 fungujícím centrům v ČR a
stalo se druhým CDZ v Pardubickém kraji. Národní akční
plán pro duševní zdraví 2020 –
2030 schválený vládou ČR
předpokládá vznik 100 CDZ po
celém území ČR v horizontu
příštích 10 let. Vznik sítě CDZ je
motivován snahou vytvořit
podmínky pro to, aby se předcházelo situaci, kdy většina péče lidem s vážným duševním
onemocněním probíhá v psychiatrických nemocnicích daleko od jejich domova. Hlavním
cílem péče CDZ je zotavení, tedy
posílení smysluplného života,
samostatného fungování a
znovu začlenění do společnosti.
Bc. Michaela Vencálková,
PR manažerka

Vzhledem k zásadní novele zákona o odpadech, účinné od
ledna 2021, bylo zastupitelstvo
města na svém prosincovém
zasedání nuceno přistoupit k
poměrně výraznému navýšení
poplatku pro rok 2021. Obecně
závaznou vyhláškou č. 3/2020 o
místním poplatku za provoz
systému shromažďování, sběru,
přepravy, třídění, využívání a
odstraňování komunálních odpadů se poplatek navyšuje na
660 Kč za poplatníka a rok. Podobně budou pravděpodobně
postupovat i okolní města a
obce.
Ačkoli tento krok nikoho z nás
netěší, bylo nutné k němu přistoupit v návaznosti na novelu
zákona o odpadech zejména z
těchto důvodů:
a) zákon navyšuje rezervu na
rekultivaci z hodnoty 100 Kč na
145 Kč za 1 tunu odpadu (SKO a
nebezpečný odpad), což přepočteno na poplatníka činí 9 Kč
za rok.

Pokračování na straně 8
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Rozhovor s malířem Adamem Kašparem
V hlinecké městské galerii probíhá aktuálně výstava malíře
Adama Kašpara, který patří k
nejnadějnějším autorům mladé
generace. Výstava byla zahájena
vernisáží 2. října, ale z důvodu
nařízení vlády byla hned 11. října uzavřena. Od 3. prosince bylo
otevřeno, avšak pouze do 17.
prosince. Výstava tak byla prodloužena až do konce února
2021. Během vernisáže vznikl
následující rozhovor s Adamem
Kašparem, otázky kladla Eva
Staňková.
Zamýšlíte se nad harmonickými vztahy člověka a přírody,
jste takový už od dětství?

Musím říct, že určitě mě příroda od dětství zajímá, dokonce
jsem si nejdřív myslel, že budu
přírodovědec. Až potom jsem si
všechno, co mě v přírodě zajímalo, co jsem tam nacházel,
kreslil. A časem mi došlo, že to
je to gró, ta podstata, co mě
nejvíc baví a samozřejmě vztah
člověka a přírody, já bych to
skoro nedělil, já si nemyslím, že
je člověk a příroda. Ono je to
takové jedno bytí, jeden svět a
my jsme jeho součástí. Ale jak
vlastně můžu říct, kde končí
člověk a kde začíná příroda? Je
to propojené, ty hranice nejsou
jasné, ale určitě je to věc, která
mě zajímá.
Pomáhaly vám vaše obrazy
přírodu objevovat, jít do
hloubky?

Určitě, to je další věc. Když
zpracovávám nějaké konkrétní
místo a strávím si tam x hodin
tím, že ho pozoruji a maluji, tak
se toho o něm hrozně moc dozvím, a to mě zajímá. Věnuji mu
tolik pozornosti, co bych mu
nikdy nedokázal věnovat, kdybych tam jenom seděl a jenom
se koukal. Proto je to spojené s
prací a výstup je obraz a z toho
obrazu i lidé, kteří ho vidí, můžou o přírodě zjistit něco, co by
zase je na první pohled nenapadlo a já jim předávám nejen
to, jak ta věc vypadá, ale i svoji
zkušenost s ní.
Když se nejdříve podíváte na
přírodu, najdete nějaký krásný
pohled, který vás zaujme, pak
ho pozorujete, vyfotíte, následuje skica, jak dlouho trvá, než
vznikne takový obraz?

Než vznikne zrovna třeba ta-

kový obraz, což je mimochodem
největší obraz, který jsem kdy
namaloval, 4 na 2 metry, to je
práce nejmíň na měsíc. Ale je to
hodně takové různé, může se
stát, že stejný formát dělám týden, ale také ho dělám měsíc a
půl. Nedá se to tak poměřit.

kdysi třeba také probíhaly, ale
už se to neděje, ledovce, sopky,
moře a klima, které je hodně
divoké. Tohle je zrovna záběr z
ledovce na jihu Islandu, veliký
splaz, který leze do údolí a
brousí ho do klasického útvaru,
který třeba známe z Alp.

Studoval jste malířství u profesora Martina Mainera, kdo
vám dává nahlédnout do tajemství geologie?

A co třeba Norsko s mnoha odstíny modré barvy, s členitými
ledovci a křišťálově čistými jezery a vodopády? Tam byste se
chtěl podívat nebo do jakých
zemí byste chtěl zavítat dál?

Úplně první moje setkání s
geologií bylo v dětství, když
jsem našel u svitavského rybníka, který jsem potom maloval,
zkamenělá račí klepítka, druhohorní. Začal jsem sbírat zkameněliny, a tak jsem se pro to
nadchnul a dlouho to ve mě
spalo. Pak jsem se potkal s Danielem Smutkem z chrudimského geoparku, který mě pro
geologii znova nadchnul, pomohl mi ji znovu objevit. Maloval jsem pod jeho vedením nějaká místa přímo v plenéru a od
té doby jsem vlastně pokračoval, studoval jsem sám a teď v
poslední době jsem se seznámil
s výbornými geology z České
geologické služby, kteří mi pomáhají různými konzultacemi,
když něco nevím, tak se zeptám.

Do Norska bych určitě rád,
ještě jsem tam sice nebyl, ale
musím říct, že mě obecně láká
sever. Pak jsem ještě maloval na
severozápadě Skotska, protože
to je možná dost podobná krajina jako Norsko. Jsou to veliké
holé hory bez lesů, jezera a staré
horniny, převrásněné ruly.
Strašně rád bych třeba viděl
Grónsko a zas vlastně kvůli geologii. Grónsko je takový prastarý geologický štít, starý kus
zemské kůry, skoro nezměněný,
snad se časem podívám někam
hodně daleko na sever.

Stojíme před obrazem z Islandu, co vás fascinuje na této zemi?

Budeme vám přát, abyste se
podíval. Teď jsme byli v zahraničí, nacházíte i v naší zemi
krásná, původní místa, nepoškozené ekosystémy, taková
místa, která vás zaujmou na
první pohled?

Na Islandu jsem byl asi tři
nebo čtyři roky zpátky a strašně
se mi líbila divoká živelnost,
kterou tam ještě probíhají
všechny ty procesy, které u nás

Určitě, mě třeba strašně baví
a zajímá objevovat českou divočinu, mám přímo sérii českých pralesů, jmenuje se to Archiv lesa, kdy jsem vyloženě

hledal, ať už to byly přírodní
rezervace nebo třeba úplně náhodou zdivočelá místa a zaznamenával jsem je malířsky. U nás
samozřejmě divočina nemá
rozlohu stovek a tisíců hektarů
a jsou to takové malé romantické koutky, které nějakou
úžasnou náhodou nebo zásahem zůstaly člověkem hodně
málo dotčené.
Když srovnáte naše současná
rašeliniště ať už na Šumavě
nebo na Dářku či kdekoli s rašeliništi před milióny let?

Nemůžu je úplně srovnat,
protože před milióny let jsem
tam nebyl, samozřejmě, ale
mám celý cyklus, kde tyto staré
výtrusné rostliny, rašeliníky,
mechy, játrovky, plavuně zvětšuji na obrazech, takže tohle
jsou reálné rašeliníky pod Kralickým Sněžníkem, které ve
skutečnosti mají pár centimetrů a já jsem je zvětšil, protože
když se na Zemi začaly objevovat, vyrůstat první suchozemské ekosystémy někdy v devonu
před čtyřmi sty milióny lety, tak
to byly přesně tyhle rostliny a
dokonce vypadaly jako dneska.
Pak později v karbonu přesličky
a kapradiny vytvořily obrovité
lesy, třicet, čtyřicet metrů vysoké a dnes už si jen tak nenápadně živoří v koberci lesa, ale
vypadají pořád stejně.
A mě bavilo je tam najít a dát
jim tu monumentalitu, kterou
kdysi měly.
Pokračování na straně 7
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Dokončení ze strany 6
Jak je dokážete takhle zvětšit?

Úplně jednoduše. Lezu po
kolenou v trávě s nějakým
okulárem nebo zvětšovacím
sklem, dělám si fotky, dokonce
jsem si je pěstoval i v ateliéru,
měl jsem takové akvárium, říkal
jsem tomu mechárium, kde
jsem si pěstoval mechy a plavuně a potom jsem je buď maloval pod lupou anebo jsem si to
nafotil, když už to byl hodně
velký detail a pak už jsem maloval podle fotek.
Inspiruje vás sama příroda,
koho byste chtěl inspirovat vy?

Asi každého, koho ty obrazy
nějakým případem zasáhnou. A
taky lidi, které už příroda nějakým způsobem inspiruje, protože já si myslím, že často si k
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mým obrazům najdou cestu lidi, kteří už si nějak našli cestu k
přírodě a můj způsob pohledu
je možná o něco obohatí, prohloubí. Jeden z důvodů, proč mě
tak baví geologie nebo malovat
skály, protože pro spoustu lidí,
kteří mají lásku k přírodě, je
pořád kus kamene neživá věc,
neuchopitelná, co s tím. A já se
snažím ukázat, že skály mají
svůj vlastní život, že jsou úplně
stejně tak živé jako zvířata a
rostliny, jenom jiným způsobem. Je to svět sám pro sebe,
který bych si přál odkrýt a ukázat, že tady není žádná neživá
příroda, celá příroda je živá. Jenom způsoby žití jsou různé.
Co vás poslední dobou nejvíc
přitahuje a kam povedou vaše
další kroky?

Teď připravuji úplně nový

Svůj dárek potřebným přinesla
i babička z pohádky
Nejednoho milého setkání se
dočkala L. Pavlišová z Centra Jana
XXIII. při organizaci Potravinové
sbírky pro děti a klientky Azylového domu v Hamrech, ale i pro
jiné potřebné.
Mezi jinými štědrými příchozími
se objevila stařenka jako z pohádky. Krásné bílé vlásky, milé
oči pod rouškou a svůj náklad
sotva unesla. Vyložila několik
věcí na pečení a pak se vyptávala na děti z azylového domu. Kolik
že jich tam je a jak ráda jim pomůže. Před odchodem ještě vytáhla
sáček a jako by kouzlem se na stole objevilo pár „zlatých“, tedy spíše čokoládových penízků. To prý mají děti pro radost a pro štěstí. A
pak, jak už to kouzelné babičky dělají, zmizela.
Potravinová sbírka proběhla v atmosféře hezkých momentů, milých setkání, žité solidarity a pomalu přicházejícího adventu.
Hlavní organizátorky L. Pavlišová a J. Málková mohly pocítit, že –
navzdory době covidové – jsou stále mezi námi lidé, kteří se naučili
vzácnému umění, umění DAROVAT. A to je krásné. Děkujeme.
Pavla Glogarová, Azylový dům v Hamrech
www.dlanzivotu.cz

Poděkování hlineckým hasičům
Ředitelství Základní školy Resslova by touto cestou chtělo poděkovat Jednotce sboru dobrovolných hasičů Hlinsko pod vedením
pana Miroslava Oboleckého za ochotný a vždy vstřícný přístup při
dezinfekci našich školních budov. Kdykoliv jsme jednotku požádali, hasiči byli vždy rychle připraveni k domluvě termínu a samotnou dezinfekci provedli. Tohoto přístupu si velmi vážíme a
děkujeme za něj. Hlineckým hasičům přejeme, ať se jim v jejich
záslužné činnosti pro veřejnost daří! Přejeme jim také dostatek
osobní spokojenosti a především pevné zdraví.
ZŠ Resslova

cyklus obrazů, protože jsem
amatérský astronom. Asi od
třinácti let pozoruji noční nebe
dalekohledem a teď jsem začal
malovat to, co v dalekohledu
vidím. To je něco úplně jiného,
než jak známe vesmír z fotek,
tak to ve skutečnosti vůbec nevypadá, tak to prostě není, jsou
to věci mlhavější, jemnější,
takže vznikají tmavé, minimalistické obrazy mlhovin, galaxií,
hvězdokup, ještě jsem to nikde
nevystavoval.

krajinomalby, je to galerie spojená třeba s Františkem Kavánem, který je pro mě jeden z
nejdůležitějších českých malířů.
Hlinsko a Vysočina jsou spojeny
s velkým množstvím Mařákovců, což jsou pro mě hvězdy české krajinomalby, jak by taky ne.
Jsem moc rád a vážím si toho, že
tady můžu vystavovat, protože
pocházím z nedalekých Svitav, a
tak je to pro mě ne už ta krajina
domova, ale něco, co je jí hodně
blízko.

Vystavoval jste už na různých
místech, jak se vám líbí u nás v
Hlinsku, jak se vám líbí prostory hlinecké galerie?

Výstavu ADAM KAŠPAR:
HLINSKO můžete v hlineckém
Městském muzeu a galerii navštívit poté, co to nařízení vlády
dovolí, až do 28. února 2021.
Otevřeno je denně kromě pondělí: Út-Pá 9-12 h, 13-16 h, So-Ne
10-12 h, 13-16 h.
www.mmghlinsko.cz

Musím říct, že hlinecká galerie je úžasná. Za prvé je to krásný prostor a za druhé jsem
strašně rád, že to tady má velkou tradici vystavování české

Vstupenky na kulturní
akce jsou v předprodeji
Program v MFC se stále plánuje
i přes úplné omezení kultury,
neboť se kultura nemůže rozjet
ze dne na den. Proto jsme si pro
vás připravili na 4. března od 19
hodin zábavné představení
Aleše Cibulky s hosty Ivanou
Andrlovou a Janem Čenským
s názvem Princové jsou na
draka. Čeká nás večer plný historek z natáčení a perliček ze
zákulisí spojených s touto legendární pohádkou. Během ní
samozřejmě zazní slavné písně
v originálním podání: Dělání,
Kdyby se v komnatách, Hlupáku, najdu tě, Statistika, Není to
příjemné pomyšlení, Jestli to
nebude láska a další.
Každý rok se u nás také koná
jedno představení festivalu
Pardubického hudebního jara,
ani letos tomu nebude jinak.
Tentokrát jsme pro vás vybrali
koncert ke 100. výročí narození
Ástora Piazzolly s názvem Na
začátku byl tanec. Fascinující
díla Argentince Ástora Piazzolly
mají v repertoáru významní
světoví sólisté i komorní soubory. Základem jeho hudby je
vášnivé argentinské tango, které díky skladateli začalo žít svůj
druhý, zcela moderní život.
Sólistou večera je akordeonista Ladislav Horák a světově
proslulý argentinský tanečník a

choreograf Daniel Urquilla. V
podání rezidenčního souboru
festivalu Barocco sempre giovane zazní též skladba pozoruhodného barokního autora J. C.
F. Fischera, pocházejícího ze
západních Čech. Koncert se
uskuteční ve čtvrtek 18. března
od 19 hodin.
Na sobotu 24. dubna od 10
hodin je naplánované představení pro děti s názvem Štístko a
Poupěnka. Spolu navštívíme
fantastický svět pohádek v
představení Bylo, nebylo. Zachráníme princeznu, porazíme
draka, zkrátka nevzdáme to a
pomůže nám s tím Princ Bajaja.
Zasmějeme se Pejskovi a Kočičce, jak se donekonečna nahánějí. Seznámíme se se spoustou
hudebních nástrojů a bude to
paráda. Taky budeme papat
zdravé jídlo a cvičit s písní Papám, papám. Zatančíme si s
novinkou Prázdniny a oprášíme
osvědčené hity jako Stonožka
Ponožka, Tanči tanči, Bláznivý
den a Kamarádi.
Na všechna představení probíhá již předprodej vstupenek.
Nově jsme zavedli i možnost
platby vstupenek bankovním
převodem na www.mfchllinsko.cz.
Těšíme se na shledání s vámi.
MKK Hlinečan
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Poplatek za komunální odpad se zvyšuje

Dokončení ze strany 5
b) zákon zvyšuje poplatek za
uložení odpadu na skládku z
500 Kč na 800 Kč za tunu. Sní-

ženou sazbu bude možno nadále uplatnit pouze do limitu
200 kg na obyvatele, což by
mělo ještě více motivovat nás
všechny k důslednějšímu třídění odpadu, aby tento limit
nebyl překračován.
c) z důvodů uvedených pod
body a) a b) dojde k nárůstu ceny za svoz směsného komunálního odpadu z odpadkových
košů a zvýší se i cena za velkoobjemové kontejnery (tzv. hodinová stání)
d) kvůli nově zavedenému
povinnému odvodu do státního

rozpočtu bude v následujících
letech postupně klesat příjem
měst z poplatku za uložení odpadu na skládku. Pro rok 2021
jde o pokles o 20 %, což může
znamenat výpadek až 1 mil. Kč.
Město tak postupně ztratí jeden
ze zdrojů příjmů, kterým bylo
schopno v uplynulých letech
celý systém odpadového hospodářství výrazně dotovat.
Do ceny služeb za svoz směsného komunálního odpadu se
promítne také inflace ve výši
3,3 % a výrazný nárůst množství
odpadu na sběrném dvoře.

Kromě zvýšení sazby poplatku neobsahuje vyhláška žádnou
významnější úpravu. Na celkovém systému plateb se rovněž
nic zásadního nemění. Splatnost do 30. dubna, stejně tak
jako důvody pro osvobození od
poplatku tedy zůstávají stejné
jako dosud.
Text vyhlášky je k dispozici
na webových stránkách města
(http://www.hlinsko.cz/mestsky-urad/pravnipredpisy).
Marta Nováková,
tajemnice MÚ

Tříkrálová sbírka 2021:
Každá koruna pomáhá

Pozdrav hlineckých farářů
spoluobčanům

Koledující Tři králové vám přinášejí radost a boží požehnání. Podarujte prosím tyto vyslance Charity Česká republika, pomůžete
tak lidem v nouzi. Tři králové přijdou a zazvoní u vašich online
dveří, můžete přispět do naší online pokladničky.
Finanční dar lze zaslat na účet: 66008822/0800, variabilní symbol
77705018 (je povinný a důležitý údaj ke správné specifikaci naší
charity).
Přispět můžete také odesláním dárcovské SMS ve tvaru: DMS 30, 60
NEBO 90 NA ČÍSLO 87 777. Sbírka potrvá do 24. ledna.

Vážení spoluobčané, milí přátelé,
i v této nesnadné době jsme prožili vánoční svátky, při kterých
jsme si připomínali příchod Ježíše Krista do tohoto světa. Je pro nás
světlem a nadějí.
Do nového roku vám vyprošujeme, ať toto světlo prozáří všechny
temnoty. Ať vstupuje s láskou, pokojem a nadějí do situací, které
jsou před námi.
Pokud máte něco, s čím bychom vám mohli pomoci, můžete se
obrátit na kohokoli z nás.
Vaši faráři a kazatelé.
Naděje Čejková, Jiří Malý, Marian Sokol,
Rudolf Špaček, Petr Vtípil

V lednu bez kompromisu:

1+1
k multifokálùm kanceláøské èoèky
Optika Petøíkovi
Dvoøákovo nábø. 269, Hlinsko
Pondìlí - Pátek 8,00 - 17,00, Sobota 9,00 - 11,00
Tel.: 736 535 055 a na
Otevírací dobu si ovìøte na: www.optika-petrikovi.cz

Linka důvěry Ústí nad
Orlicí děkuje a informuje
Jménem obecně prospěšné
společnosti KONTAKT Ústí nad
Orlicí, která zřizuje krajskou
Linku důvěry Ústí nad Orlicí,
bychom chtěli poděkovat městu Hlinsko za finanční podporu,
kterou nám v roce 2020 poskytlo. Této podpory si velmi
vážíme.
Bez podpory měst a obcí a
Pardubického kraje bychom
nemohli poskytovat služby
v neomezeném provozu, jako je
poskytujeme doposud, již 25 let.
Linka důvěry je sociální službou s posláním podpořit a
krátkodobě provést člověka
trápením, které přesahuje jeho
momentální přirozené zdroje.
Tuto pomoc poskytujeme telefonicky, přes Skype nebo email. Bližší informace o naší
službě naleznete na webových
stránkách www.linkaduvery-

uo.cz.
V roce 2020 se na nás lidé
obraceli nejen s osobními,
vztahovými a dalšími otázkami,
ale také s tématy spojenými s
aktuální koronavirovou situací
v souvislosti s onemocněním
Covid 19.
Přejeme vedení města a občanům pevné zdraví, štěstí a
spokojenost v roce 2021.
Jarmila Hrušková,
ředitelka o. p. s.
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Soukromá inzerce
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.
Koupíme menší RD nebo byt 3+1. Děkuji za nabídky.
Tel.: 776 148 783.
Svobodný muž, 83 let bez závazků, t.č. bydlící v pečovatelském
domě, hledá hodnou a upřímnou ženu, která se cítí sama a která
ještě nerezignovala na život a na lásku. Tel.: 604 384 153.
Hledám úklid u starších lidí, pokud možno v Hlinsku.
Tel.: 704 214 736.
Sháním pronájem garáže v Hlinsku, od února 2021.
Tel.: 724 231 532.
Koupím stodolu. Celý kraj Vysočina a Pardubický kraj.
Na stavu nezáleží. Volejte 732 440 119.
Koupím garáž v Hlinsku v okolí sídliště. Tel.: 723 600 840.
Prodám domácí mák modrý a kmín. Tel.: 720 102 472 (Sněžné).
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.
Koupím gramofonové desky do své archivní sbírky. Nesbírám
vážnou hudbu, lidovky a dechovky. Platba ihned v hotovosti. Děkuji za nabídky na tel.: 724 22 92 92 nebo e-mail:
Fiat1955@seznam.cz.

J. TEPLÝ HLINSKO

OBUV TEXEVO

leden| 2021

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!!!

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

J. TEPLÝ HLINSKO

železnièního
pøejezdu
ProvozovnauHlinsko,
Srnská
ulice,
areál
ÈD
(5
kolej)
smìr Matulova vila. Tel: 602 241 607
Tel.: 601 587 013
www.kovove-odpady.cz

èištìní
kobercù
a èalounìného
nábytku

pro domácnosti i firmy
Kontakt: 777 13 16 13
vivere@hlinecko.cz
www.vivere.cz
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Městské muzeum a galerie

Muzeum v přírodě Vysočina

Galerie

VESELÝ KOPEC

do 28. února
ADAM KAŠPAR: HLINSKO
Výstava obrazů.

Prosíme, sledujte naše webové stránky www.nmvp.cz
VESELÝ KOPEC JE UZAVŘEN, v případě, že bude možné otevřít,
uskuteční se program:

PROŠLI ZDEJŠÍ KRAJINOU
Stálá expozice krajinářů nejen Hlinecka.
Otevřeno: Út – Pá 9 – 12, 13 – 16 h
So – Ne 10 – 12, 13 -16 h

Sobota 30. ledna od 10 do 16 h
MASOPUST NA VESELÉM KOPCI
Masopustní obchůzku, která je již 11 let součástí světového kulturního dědictví UNESCO, předvedou obyvatelé z Vortové
u Hlinska.

Muzeum
Stálá expozice: Nejstarší historie, školství, spolky, oděv a textilní
výrobky, zaniklá a živá řemesla – hrnčířství, hračky, sklo,
rodina Adámkových.
do 28. února
STOLETÉ LYŽE
100 let běžeckého a sjezdového lyžování v Hlinsku.
Otevírací doba: Út – Pá 9 – 12, 13 – 16 h
So – Ne 10 – 12, 13 – 16 h
Pro aktuální informace ohledně otevření sledujte webové stránky
www.mmghlinsko.cz.

BETLÉM HLINSKO
Prosíme, sledujte naše webové stránky www.nmvp.cz
V případě, že bude možné otevřít, dozvíte se aktuální informace
z webových stránek.
Jinak budou expoziční objekty památková rezervace Betlém
do odvolání uzavřeny.
Muzeum v přírodě Vysočina, Příčná 350, 539 01 Hlinsko, tel. a fax
469 326 415 – správa; E-mail: muzeumvysocina@nmvp.cz
Betlém Hlinsko – 469 311 429 (průvodci), Veselý Kopec –
469 333 175 (průvodci).
Oficiální webové stránky: www.nmvp.cz.

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

Vzpomínky
Knihovna
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

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

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

Tel.: 469 311 197

Sledujte prosím aktuální situaci.

Silvestr na Chrudimce
se letos neuskutečnil

Dne 1. ledna 2021 uplynul 1 rok, kdy nás
opustil náš milovaný manžel, tatínek
a dědeček, pan Jiří JANDERA.
Kdo jste ho znali a měli rádi, vzpomeňte
s námi.
S láskou rodina

Poděkování
Tímto bych chtěl poděkovat panu Martinu SVOBODOVI
z Chlumu, který nám opravil automatický kotel. Skrytá
závada trvala dvě topné sezony. Náhoda nám přihrála
tohoto odborníka. V neděli ve 20 hodin, ve svém volném
čase dorazil a s vysokou profesionalitou odstranil závadu.
Nejsou jen velké zakázky, ale i drobné opravy, do kterých
se nikomu nechce, proto podnikatel s velkým P.
Děkuji. Jan Enőkl, Hlinsko

Děkujeme všem za projevy soustrasti v souvislosti
s úmrtím našeho syna Mgr. Vladimíra SEVERINA
z Hlinska.
Rodiče Jaroslava a Vladimír Severinovi
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Hlinecký biker Filip Adel je celkový vítěz
Českého poháru v MTB maratonu pro rok 2020

I když byla letos sezona kvůli
koronavirové krizi mnohem
kratší a spoustu, především za-

hraničních závodů, se nejelo,
dokázal Filip vybojovat cenná
umístění. Celkem 12 ze svých 18
startů v sezoně 2020 proměnil
ve vítězství a letošní sezonu jde
proto považovat zatím za jeho
nejlepší.
První příčku slavil v závodech
Českého poháru v Mostě, na
MTB Trilogy v Teplicích nad
Metují, Silesia Bike Maratonu
v Opavě i finálním závodě tohoto seriálu v Harrachově. Díky
stabilní výkonnosti se mu povedlo poprvé za kariéru získat
celkové vítězství v této nejvyšší
české maratonské soutěži.
Kromě tohoto úspěchu se mu

povedlo také ovládnou seriál
závodů Nova cup, kde dokázal
celkové prvenství získat dokonce počtvrté v řadě. Další výborný výsledek získal na mezinárodním maratonu Malevil
v Lužických horách, kde za sebou nechal i zvučná zahraniční
jména. Zlatou medaili si odvezl i
ze závodu Šela Maraton, skoro
domácího Kola pro život konaném v Novém Městě na Moravě
a závodě v Mikulově.
Díky svým výsledkům se dokázal probojovat i do týmu reprezentace ČR, který se v říjnu
vydal na Mistrovství světa do
turecké Sakaryi. V tomto závo-

dě dojel Filip na 25. místě a výrazně si tak vylepšil své osobní
maximum ze závodu Mistrovství světa v maratonu. Jak hodnotí rok 2020 Filip? „I letos se mi
povedlo výsledkově navázat na
předchozí sezonu a myslím, že
jsem se výkonnostně zase o
kousek posunul. Dokázal jsem
zvítězit na prestižních maratonech a poprvé vyhrát celkově
Český pohár, takže můžu sezonu
2020 i přes to všechno považovat
za úspěšnou. Chtěl bych poděkovat městu Hlinsku a Pardubickému kraji za podporu, která
mi pomohla v cestě na mistrovství světa.“ Kristýna Kopecká

Maraton klub oslavil čtyřicáté výročí existence
V pondělí 24.8.2020 se v jedné
hlinecké restauraci sešla parta
maratonců ke 40. výročí založení Maraton klubu (1.5.1980).
V přátelské pohodě, která trvala
3 hodiny, se vzpomínalo na začátky maratonského běhání
v Hlinsku a na veselé zážitky ze
závodů, hlavně maratonů ve
Stromovce, Havlovicích, Praze,
Pardubicích a dalších. Maratonskou trať zatím uběhlo 22
závodníků z Hlinska. Nejvíce
startů má Zdeněk Kasal (29),

včetně maratonu v New Yorku.
Nejlepší časy na 25 km:
1. Jirka Musil 1:28,28 h, 2. Jarda
Bureš 1:29,13 h, 3. Jirka Bidmon
1:34,03 h
Maraton: 1. Jarda Bureš 2:37,22
h, 2. Jirka Musil 2:39,52 h, 3. Julek Slabý 2:54,57 h v 52 letech.
Přítomní běžci spočítali, že
dohromady uběhli 106 maratonů a scházíme se dále. Na fotce
silná hlinecká sestava z roku
1989 před startem 10. ročníku
„Hlinecké 25“.
Maratonci

Běžíme pro Evičku: Děkujeme všem za podporu
V sobotu 12. prosince se v Hlinsku na stadionu v Olšinkách
konal finálový závod běžeckého
seriálu pro širokou veřejnost.
Pořadatelé si předem dali dva
hlavní úkoly, rozběhat Hlinsko
a zároveň udělat radost slečně
Evičce, která pro své sportování
potřebuje rehabilitační tříkolku. Oba úkoly byly splněny a
navíc byli všichni obohaceni o
poznání, kolik skvělých lidí žije

kolem nás.
Nadšení závodníků, ale i lidí
kolem, které tento projekt
oslovil, bylo úžasné. V rámci
celého seriálu se na start postavily bezmála dvě stovky sportovců z Hlinska a okolí. Za startovné pořadatelé zakoupili pro
Evičku novou tříkolku, která
byla předána v rámci celkového
vyhlášení.
Pořadatelé touto cestou dě-

kují všem, kteří se seriálu zúčastnili a tím přispěli na opravdu dobrou věc. Zároveň patří
poděkování všem subjektům,
které podpořili celý projekt finančně.
Přejeme všem spoustu energie do příštího roku, kdy to zase
rozběháme pro něčí radost…
Petr Svoboda
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