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ROUŠKA NEPŘEKVAPÍ

V POSLEDNÍCH NĚKOLIKA TÝDNECH je tento pohled na lidi ve městech, na ulicích, veřejných prostranstvích typický. Už nikoho nepřekvapí, když vidíme lidi s rouškami na ústech a nosu. Nošení roušky
se stalo dočasně součástí našeho života. Doufejme, že brzy se vše změní a my se budeme moci zase
volně nadýchnout.

Čeští zemědělci mají dostatek
kvalitních zemědělských komodit.
Podpořme české výrobce
a zemědělce
Více na str. 2

PŘÍŠTÍ ČÍSLO VYJDE

4. června 2020

Slovo starosty
Opatrnost,
ne panika.
A uvědomění si,
že základní
odpovědnost
začíná a
končí u každého z nás.
Stále je to podle mého názoru to
nejdůležitější, ať už budou
opatření vlády jakákoliv. Je
pravda, že koronavirus změnil
naše životy a každý den přináší
mnohým z nás úplně nové příběhy. Nikdy jsem si třeba nepomyslel, že budeme řešit nákup respiračních roušek v Číně,
dezinfekce v objemu mnoha tisíc litrů nebo koupi bezkontaktních teploměrů od firmy
zabývající se špionážní technikou. Sehnat lahve na distribuci
dezinfekce, jednorázové
ochranné obleky, rukavice, nebo zajišťovat tisk štítů či koordinaci dobrovolníků na šití látkových roušek – to byl taky docela adrenalin.
Naštěstí jsou kolem nás lidé
ochotni pomáhat. Naštěstí drtivá většina nás Hlinečáků, ale i
sousedů z okolních obcí, přistupuje k současné situaci odpovědně – děkuji vám za to.
Stejně jako jsme zvládli první
fázi, tak je ale potřeba zvládnout i tu další. Musíme zachovat chladnou hlavu a používat
stále selský rozum. Jako obce,
města i kraje jsme v rolích důležitých investorů z pohledu
rozvoje české ekonomiky.
Zvláště teď v době krize a ještě
více v období následujícím je
nezbytné pokračovat v naplánovaných investicích. Pozastavovat investice by byla velká a
hrubá chyba. Uškodili bychom
našemu městu, regionu a celému hospodářství.
Neztrácejme optimismus!
Mějte úspěšný květen a děkuji
za podporu. Miroslav Krčil
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Město Hlinsko promine nájemné živnostníkům,
kteří museli přerušit svoji činnost
Rada města schválila prominutí
nájemného za pronájem nebytových prostor ve vlastnictví
města Hlinska na období duben
až červen 2020 nájemcům (živnostníkům), kteří byli nuceni
přerušit svoji činnost kvůli
omezením vyhlášeným vládou

ČR v souvislosti s pandemií
koronaviru.
Jde například o provozovatele
kadeřnictví, masáží, restaurační
činnosti, ale i další. Z důvodu
vyhlášení nouzového stavu
v České republice byly uzavřeny
právě i některé provozovny,

které jsou v objektech města
Hlinsko.
Tito nájemci platí ve standardním režimu nájemné
čtvrtletně. Za druhé čtvrtletí letošního roku tedy nebude město od těchto drobných živnostníků požadovat platbu nájmu.

Celkově se jedná o částku zhruba 100 tisíc korun.
Jde tak o další z mnoha opatření, kterými se hlinecká radnice snaží podpořit své občany
v současné složité době.
Miroslav Krčil, starosta

Prohlášení zemědělců k zabezpečení dodávek
kvalitních potravin pro české obyvatele

Vážení občané,
my, zemědělci České republiky v této složité době, kdy relativně nízká soběstačnost ve výrobě potravin nás všechny znepokojuje, prohlašujeme naši
připravenost v navýšení
soběstačnosti ve výrobě základních, kvalitních a bezpeč-

ných zemědělských komodit
jako je ZELENINA, OVOCE,
BRAMBORY, VEPŘOVÉ MASO,
DRŮBEŽÍ MASO, VAJÍČKA A
OSTATNÍ KOMODITY, kde
v současné době nedosahujeme
soběstačnost.
K navýšení je ale nezbytné
přizpůsobit naši legislativu, a to
zejména zákon o potravinách,
zákon o významné tržní síle a
zákon o ochraně zemědělského
půdního fondu.
Věříme, že nejen naši politici,

ale celá naše veřejnost v těchto
složitých dobách podpoří naši
iniciativu, jelikož jde o výživu
českého národa, zajištění
soběstačnosti a produkci bezpečných potravin pro náš lid.
Za prezidium Agrární komory
České republiky
Ing. Zdeněk Jandejsek, CSc.,
prezident AK ČR
Vážení spoluobčané, spotřebitelé a nakupující ve všech typech prodejen s potravinami!

Zemědělská a.s. Krucemburk
plně podporuje výše uvedené
Prohlášení Agrární komory.
Při nákupech potravin vás
žádáme o maximální a stálé
upřednostňování výrobků českých zemědělců a potravinářů.
Za Zemědělskou a.s. Krucemburk:

Ing. Milan Stránský,
předseda představenstva
Ing. Jiří Uchytil,
místopředseda
představenstva

Je třeba podpořit české výrobce a zemědělce
Posledních několik týdnů čelíme velkému problému s názvem koronavirus. A přesto v
situaci, která nastala, vidím
minimálně jednu stejně obrovskou příležitost a šanci pro Českou republiku. A navíc šanci,
která se přímo dotýká našeho
regionu.
Je to možnost zásadního posílení výroby českých potravin –
brambor, zeleniny nebo třeba
vepřového masa. Stávající krize
jen dokazuje, že do budoucna je
potravinová soběstačnost naší
země naprosto strategická záležitost a NUTNOST. Vždyť
dneska je jasné, že nemusí nikdo řinčet zbraněmi – stačí
prostě jen neposlat pár kamionů s jídlem. A bylo by po „válce“.
Proč máme nadále vozit zeleninu a ovoce „pod chemií“ tisíce kilometrů v kamionech,
když si ji umíme vypěstovat u
nás? Proč máme kupovat
brambory z Afriky, když jsme

bramborářský region? Proč
máme každý rok vyvážet z ČR
miliony tun obilí do Německa,
Polska a jiných zemí, kde za to
vykrmí prasata? Hotové maso a
výrobky (to lepší si nechají)
nám pak prodají zpět. A hlavní
část zisku a zaměstnanost zůstává kde? Samozřejmě za hranicemi.
A co je tedy potřeba udělat?
Podpořit české výrobce, zemědělce, regionální potraviny. Jak?
Tím, že podpoříme především
investice do technologií i potřebné změny zákonů. A pak
máme šanci.
Podle mého názoru by se taková šance promarnit neměla.
Proto podporuji prohlášení
Agrární komory České republiky a zemědělců, kteří hospodaří
v okolí Hlinska.
Je totiž dobré mít v této nejisté době svoje potraviny!
Miroslav Krčil, starosta
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Spoléháme na vlastní síly, nečekáme jen
na pomoc druhých
V době krize se Hlinsko nespoléhalo a nespoléhá jen na druhé
a jen na dodávky od státu. Kromě zajišťování ochranných
prostředků pro organizace
města, bylo a je naší prioritou a
cílem v maximální možné míře
podpořit i ochranu každého
občana.
Vlastními silami se nám podařilo kromě jiného sehnat a
nakoupit 3700 litrů bezoplachové dezinfekce na ruce „AntiCOVID“. Většinu ze zmíněného

množství jsme zdarma již rozdělili do domácností ve městě.
Zbývající část obdržely školy,
školky a další organizace města
tak, abychom byli připraveni, až
stát rozhodne o uvolnění současných opatření a například
dovolí otevřít právě školy nebo
muzea. Uvědomujeme si totiž,
že to bude období náročné na
dodržování zvýšené hygieny.
Zároveň se nám podařilo přímo u výrobce nakoupit respirační roušky třídy KN95. Nešli

Třídění odpadů
Následujícími informacemi se
vracíme k systému třídění komunálních odpadů. Na některých stanovištích určených pro
sběr využitelných odpadů jsou
umístěny nádoby sloužící
k sběru textilu, drobného elektrozařízení a potravinářského
tuku a oleje z domácností. Nakládání s těmito komoditami
pro město nezajišťují Technické
služby Hlinsko, ale jiné specializované oprávněné společnosti,
které tuto službu provádějí
bezplatně.
Do kontejnerů na elektrozařízení ukládáme drobná elektrozařízení, jako jsou např. kalkulačky, rádia, drobné počítačové vybavení, telefony, baterie
a další, nepatří sem televizory,
počítačové monitory, zářivky,
úsporné žárovky.

Kontejnery na textil slouží k
uložení čistého a zabaleného
oblečení včetně bot, hraček a
bytového textilu.

Sběrné nádoby na jedlé oleje
a tuky z domácností jsou určeny k ukládání těchto odpadů v
použitých uzavřených PET lah-

jsme tedy cestou, pro kterou se
rozhodla některá jiná města.
Překupníky jsme odmítli a
roušky jsme díky několika
osobním vazbám, za které
mnohokrát děkuji, dokázali
pořídit několikanásobně levněji, než se pohybovaly ceny na
českém trhu. Nabídli jsme
roušky také všem obcím našeho
správního obvodu a mnohé této
nabídky využily.
Spolu s dezinfekcí obdržel
tedy každý občan našeho města

zdarma i tři respirační roušky
KN95. S distribucí dezinfekce a
roušek nám pomáhali dobrovolní hasiči z Hlinska, Blatna i
Chlumu, členové místního
střediska Junák, občanské komise a v oblasti sídliště i zástupci jednotlivých vchodů bytových domů.
Všem za pomoc, součinnost i
trpělivost při distribuci, která
nebyla jednoduchá, mnohokrát
děkuji.
Miroslav Krčil, starosta

Provozní doba městského úřadu
Městský úřad Hlinsko od 20.
dubna rozšířil provozní dobu
úřadu takto:
Pondělí, středa 8:00 –11:00
hod., 12:00 –17:00 hod. (otevřeno pro veřejnost-klienti objednaní prostřednictvím online
systému nebo telefonicky).
Úterý, čtvrtek, pátek 8:00
–11:00 hod., 12:00 –13:30 hod.
(Osobně pouze předem telefonicky domluvené záležitosti.
Pro kontaktování pracovníka
volejte buď konkrétního pracovníka nebo podatelnu
469 326 111). I nadále žádáme
občany, aby osobně vyřizovali

pouze neodkladné záležitosti,
ostatní vyřizovali telefonicky či
elektronicky (e-mail, datová
schránka).
Žádosti o občanské průkazy
nebo pasy se ani nadále nevyřizují. Žádosti žadatelů, kteří nepatří do ORP Hlinsko, nebudou
v době omezení svobody pohybu vyřizovány.
Každý příchozí je povinen
dodržovat odstup od druhé
osoby min. 2 metry a dbát na to,
aby v prostoru, do něhož vstupuje (podatelna, chodba, schodiště), byly vdaném okamžiku
přítomny nejvýše 2 osoby.

Dobrá zpráva: ušetříme peníze
V uplynulých dnech se podařilo
pro město Hlinsko a pro obce
našeho mikroregionu nakoupit
na komoditní burze elektrickou
energii a plyn na rok 2021 výrazně levněji oproti cenám,
které platí letos.
Město Hlinsko a okolní obce
tak ušetří v provozních nákladech příští rok dohromady ve

vích, nebo jiném uzavřeném
obalovém materiálu z PVC.
Při naplnění kapacity sběrných nádob je možné bezplatně
odpady předat do sběrného
dvora v areálu Technických
služeb.
Odbor životního prostředí
MÚ Hlinsko

svých rozpočtech zhruba 1,9
milionu korun! Tyto peníze se
určitě budou hodit.

Poplatek za komunální odpad –
odklad platby
Vzhledem k délce trvání vyhlášeného nouzového stavu a
s tím spojenými problémy nebude Městský úřad Hlinsko jako správce poplatku za komu-

nální odpad sankcionovat
platby tohoto poplatku na rok
2020 provedené do konce
června 2020.
Marta Nováková, tajemnice MÚ
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Investiční akce se nezastavily

BUDOVA HASIČSKÉ ZBROJNICE V BLATNĚ prochází kompletní rekonstrukcí. Po skončení prací získá víceúčelový charakter. Vzniká zde nové zázemí pro výjezdovou jednotku i dobrovolné hasiče. Zároveň bude objekt sloužit i pro další využití občanské komise Blatno a města Hlinska.

PRÁCE V SOUČASNÉ DOBĚ POKRAČUJÍ na bývalé administrativní budově firmy ETA. Záměrem města je využít budovu pro oblast vzdělávání.

BUDOVA NA ZÁMEČKU dostává nový kabát i díky dotaci, kterou Hlinsko
na tuto akci získalo. Jde o jeden z projektů, jejichž cílem je snížení energetické náročnosti objektů ve vlastnictví města.

MĚSTO HLINSKO POKRAČUJE v investicích v místních částech. Jednou
z nich je oprava dalších komunikací v Chlumu.

PRŮMYSLOVÁ ZÓNA V POLIČSKÉ ULICI bude mít vlastní obslužnou
komunikaci, s jejímž napojením se počítá přímo na silnici I/34. Pozemky
pro podnikatelské využití tak nebudou závislé na přístupu z areálu bývalé
společnosti ETA.
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HASIČI POMÁHAJÍ

HLINEČTÍ HASIČI pravidelně dezinfikuji veřejné prostory. Zároveň se v lokalitě sídliště podíleli na distribuci dezinfekce a respiračních roušek, které pořídilo město Hlinsko pro všechny občany. Hasiči z Blatna rozdávali občanům roušky. Stáčeli dezinfekci, která se také dostala ke
všem rodinám.

BUDOVÁNÍ KOUPALIŠTĚ spěje do finále. Termín dokončení bude dodržen.
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Pravda se nedá umlčet, ani vyhnat z domu
Půjčím si velice výstižnou hlášku z filmové pohádky Sůl nad
zlato. Pravda se nedá umlčet,
ani vyhnat z domu. Je za tím
řečeno mnoho. Všechny nás
ovlivnila situace s koronavirem.
Svět se změní a všechno bude
jiné. Přáli bychom si, abychom
se všichni posunuli do lepšího
světa. Světa zaměstnávání, kde
není vyhrožování, zastrašování,
vydírání. Svět, kde si firma považuje svých zaměstnanců, naslouchá, respektuje, odměňuje a
chrání. Chrání zejména svoje
zaměstnance. Každý chce přijít
do práce zdravý a zdravý z práce
odejít. Máme doma rodiče a děti. Chceme, aby byl svět spravedlivější a rovnější. Ti, kteří se
cítí být něco víc, musí pochopit,
že výrobní firma se bez zaměstnanců neobejde. A zaměstnanci dávají na vědomí
jasný signál, chceme slušnost,
vstřícnost a úctu. Úctu k lidem a
vykonané práci.

DRŽ HUBU A KROK
Nechceme poslouchat, že pokud
přijdu do práce v jiném než určeném tričku, jedno jestli červeném firemním, nebo zeleném
firemním, jsem lotr, lump a lajdák a že mi to strhnou ze mzdy.
Nechceme poslouchat: drž hubu
a krok. NE. Potom totiž přijde
termín, je potřeba něco dohonit
a rychle vyrobit a kdo je po ruce,
no zaměstnanci, odboráři.
Nelze odboráře pouze využívat, je nutné odboráře respektovat. Respektovat názory
svých zaměstnanců. Co je platná otevřená kancelář ředitele,
když zaměstnanec nemá důvěru vejít dovnitř. Každý ředitel
musí respektovat názor svých
zaměstnanců, protože to jsou

živé bytosti, nikoli pouze nákladová položka ve výkazech.
Odborový funkcionář je vždy
veřejně známou osobou, a to
zejména pro svoje názory, postoje a svá vyjádření. Děkuji
všem mým kolegyním a kolegům. My nepotřebujeme dělat
politiku, my děláme odborovou
práci, která se nelíbí někomu,
kdo nedokáže naslouchat a neváží si lidí. Někdo, kdo neumí
překročit svůj stín.
Máme jasnou strategii a jasný
cíl, nelžeme a nebalamutíme
nikoho, naše názory jsou zřetelné.

KÁŽÍ VODU A PIJÍ VÍNO
V politice je spousta vlivných a
majetných lidí, kteří si chrání
jen svá korýtka, svůj kapitál a
moc. Nadřazenost nad lidmi.
Jsou u koryta a mlaskají si. Zaměstnanců jsou tisíce, proč by
zaměstnanci neměli za sebe
poslat někoho, kdo nelže a nepodvádí. Proč tam mají být lidi,
co káží vodu a sami pijí víno.
Ano, takoví tady jsou a moralizují nás.
Pokud někdo dělá svoji práci
dvacet let, tak má u lidí buď
důvěru a nebo nedůvěru. My
totiž hodně často slýcháme naléhavé: ,,co s tím budou odbory
dělat?“. My jsme pro spoustu lidí naděje, že se jich někdo zastane. Zastáváme se lidí vlastně
i proti jejich vůli, protože ne
každý zná svoje práva a svoje
nároky. A o to jde. V příštích
dnech a týdnech již nebude takový přísun občanů ze zahraničí, kteří nahradí místní, kmenové zaměstnance. Komunikace s místními se nikdo nevyhne
a musí to respektovat jako právo zaměstnance.

PŘIJĎ SE PORADIT
Já, ani moje kolegyně a kolegové neupíráme nikomu jeho názor a svobodné rozhodnutí, ale
než se rozhodne něco podepsat,
my jim říkáme, co vše to pro ně
znamená a jaké důsledky si ponesou. Každý z nás zná ta malá
písmenka, která se následně
ukáží jako zásadní. Proto my lidem říkáme, než podepíšeš,
přijď se poradit. Vám to někomu vadí? Pouze tomu, kdo něco
chce skrýt, nebo má nekalé
úmysly.
Proto říkáme není nic špatného na tom, když si obyčejní
lidé za sebe pošlou do politiky
někoho, koho znají a kdo jim
rozumí. Ano, budeme hájit práva zaměstnanců a obyčejných
lidí. Nechceme nadřazenost a
nadutost.

PŘÍBĚH O TELEVIZI
Chci vám vyprávět jednu příhodu, která je možná trochu jinak, ale podstata je zřejmá. Byla
jednou jedna, která si koupila
drahou, velmi drahou televizi.
Ale ta asi nešla zapnout a nebo
se na ni nikdo nekoukal. Stalo
se totiž to, že v televizi, v každé
domácnosti po celé republice
byla slyšet slova předsedy OS
KOVO pana Jaroslava Součka,
aby firmy ochránily své zaměstnance před nebezpečím,
které zasáhlo celý svět. Jen v té
drahé televizi to nešlo.
Někomu vadí sociální dialog,
protože se cítí být něco víc, víc
nad námi řadovými zaměstnanci. Proto nás očerňují. Nejlépe nás chtějí umlčet. Svobodnou vůli nám nikdo nesmí vzít.
Musíme si ji uchránit.
Možná by bylo i dobré umístit
nás do prosklené klece a mít nás

V souvislosti s vývojem epidemiologické situace v ČR
se do odvolání ruší veškeré kulturní, sportovní a
společenské akce. V případě změn vás budeme
aktuálně informovat.
Aktuální informace a změny budou zveřejňovány na
webu města Hlinsko a na webech jednotlivých
organizací, případně i na jejich FB stránkách.
Děkujeme za pochopení. Informace jsou aktuální
k 24. 4. 2020. Změna programu vyhrazena.

celý den na očích, abychom byli
pod kontrolou. Chyba. My
z cesty, na kterou jsme se dali,
neuhneme.
Jako odbory, jako obyčejní lidé, musíme zvonit poplašnými
zvonky proti využívání současné krize k podkopávání práv
pracovníků a zvýšení flexibility.
Vidíme, jak zvyšující se flexibilita prospívá hlavně velkému
podnikání a jak zisky, které
pracovníci pomohli generovat,
skončily v kapsách vyvolených
a všehoschopných.

ZDRAVÍ PRIORITOU
Byl jeden zaměstnanec, který
z obavy o zdraví svých rodičů
požádal o neplacené volno,
protože rodiče a jejich zdraví je
u něho na prvním místě.
Těžká doba přinesla i rozhodování lidí, že jejich zdraví a
zdraví jejich blízkých nechtějí
podceňovat a požádali o čerpání
řádné dovolené na zotavenou.
Ano, dovolená je na zotavenou
a neřeší obavu, že se v zaměstnání nakazím. Ale co má v těžké
chvíli zaměstnanec dělat? Je
rád, že mu firma tu dovolenou
dá. On se rozhodl nejlépe, jak
daná situace dala možnost. Občan se cítí být bezpečnější na
autobusové zastávce, kterou
město dezinfikovalo.
Poděkování patří každému
slušnému zaměstnavateli i
nadřízenému, který se chová
slušně a lidsky.
Zaplatili jsme velmi vysokou
cenu za to, abychom zjistili, kdo
je kdo, kdo zastává jaké postoje
a názory.
Alena Šírová, členka Rady
města Hlinska, předsedkyně
odborové organizace KOVO

Omluva
Omlouváme se čtenářům
Hlineckých novin, že jsme
v dubnovém čísle na titulní
stránce chybně uvedli datum
vydání příštích novin.
Místo 5. března mělo být správně uvedeno 5. května.
Děkujeme za pochopení.
Redakce Hlineckých novin
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V zdravém těle zdravý duch – to my
na Resslovce víme moc dobře!
Již více než měsíc zažíváme
všichni situaci, která přinesla do
našich životů nebývalé změny –
a to jak do života dospělých, tak
především do života dětí. Jejich
denní režim dostal úplně jinou
podobu, jejich společenské vyžití se omezilo na trávení veškerého času pouze v domácím
prostředí s možností komunikovat s kamarády pouze prostřednictvím sociálních sítí.
Výuka on-line přinesla změny
nejen žákům, ale také učitelům
– jiná forma výuky, absence
osobního kontaktu s žáky a nemožnost vnímání jejich reakcí
na probrané učivo, dlouhé sezení u počítače – procházení
mnoha nabídek na zkvalitňování on-line výuky, které by
mohli uplatnit v této nelehké
situaci, skenování různých materiálů, opravování oskenovaných úkolů, vytváření příprav
pro žáky, udržování kontaktů
s žáky přes internet – s tím
vším se učitelé museli „poprat“.
Nezbývá nám tedy, než
abychom se obrnili trpělivostí, a
s veškerými novými skutečnostmi, které tento nouzový
stav přináší, se naučili žít.
Učení s dětmi pro vás, rodiče,
musí být velmi vyčerpávající,
obzvlášť pokud musíte zvládat
ještě svoji práci i vedení domácnosti, a proto je důležité
nezapomínat i na aktivity, které
pomůžou překonat toto náročné období a které dodají potěšení vašemu tělu i mysli. Dovolte nám, abychom vašim dětem a našim žákům nabídli několik zásad, které by jim mohly
pomoci ve zvládání jejich každodenních povinností:
Je dobré si stanovit pevný režim dne – rozplánujte si denní
činnosti tak, abyste večer měli
dobrý pocit ze všeho, co jste
během dne stihli udělat.
Ulehčující povinnost pro
všechny maminky týkající se
stravování v jídelně bohužel
v tomto současném stavu nemůžete využít, ale během přípravy oběda byste mohli pomoci vašim maminkám – něco
nového se naučíte a třeba vám
potom bude lépe chutnat.
Nečtěte negativní on-line
zprávy a soustřeďte se na hezké
záležitosti – vytáhněte fotoalba
a zavzpomínejte na příjemné

společné rodinné chvilky.
Pohlídejte si rovněž dostatečný počet hodin spánku – odpočaté tělo, kterému dodáte
odpovídající dávku relaxace,
ráno funguje mnohem svěžeji,
než když mu vydatný spánek
odepřete a budete do pozdních
nočních hodin surfovat po internetu.
Každý den si naplánujte pohyb na čerstvém vzduchu, neboť ten je nezastupitelný pro
zachování imunity i dobré nálady.
Jestli máte rádi dobrodružství, vycházky s rodiči do přírody můžete pojmout jako dobrodružné výpravy – zkuste prozkoumat některá zákoutí nedaleko vašeho domova, kde jste
ještě nebyli – možná budete
překvapeni, jaká zákoutí skrývá
vaše okolí. Zahrajte si na průzkumníky expedice a naplánujte si, co bude předmětem
vaší procházky (přírodních materiálů máme v okolí dost). Navíc sluníčko působí na tvorbu
vitamínu D, který rovněž udržuje imunitu v kondici.
I přes to, že patříte mezi
zdatné sportovce, kteří si život
bez sportu nedokážou představit, neměli byste v tomto období nic přehánět a sportovat spíše pro radost a udržení kondice
– mějte na paměti, že příliš velká námaha může imunitu naopak zeslabit. Stačí vám půlhodinka pomalého běhu nebo
hodinka svižné chůze v členitém terénu denně, k tomu třeba

10 minut denního posilování,
aby svaly nezahálely. Ideální je
zaměřit posilování na svaly
středu těla – toto posilování
nám pomůže s jeho celkovým
držením, zvláště když teď trávíte mnoho času sezením u počítače.
Každodenní školní režim ale
zahrnuje i přestávky!
Dobrý fyzický stav je důležitý,
ale o dobré psychické zdraví
musíme pečovat také. Zkuste
poprosit rodiče, zda by s vámi
někdy tuto přestávku nestrávili.
Jednou ze zásad dobrého duševního zdraví je i schopnost
zůstat hravým, a to i v dospělém věku. Hra do života přináší
radost, kreativitu, upevnění
vztahů a může poskytnout nový
vhled do problémů, přestože
nemá žádné stanovené cíle. A
vzhledem k současné situaci
můžeme hru uplatnit i v malých každodenních událostech:
uvolníte se, zasmějete se a společně se pobavíte.
Na webových stránkách ZŠ
Resslova (http://www.zsresslovahlinsko.cz) najdete v upoutávce Relaxujeme s Resslovkou
(případně v sekci Základní škola, podkategorie Přestávka,
prosím!) odkazy nejen na
správné a účinné protažení celého těla, ale i malou ukázku
toho, jak si zpříjemnit každodenní školní rutinu. Je známo,
že hudba uvolňuje napětí a její
rytmická složka přímo vybízí
k pohybu, a tak nám nic nebrání, abychom si dopřáli přestáv-

ku v podobě pohybové rozcvičky, společně se zasmáli a zároveň se trochu protáhli – navíc
zapojíme i pohybovou improvizaci, neboť jednotlivé cviky si
budete vymýšlet vy sami. A čím
více budou originálnější, tím
více smíchu si dopřejete!
Bubnování je rovněž jednou
z činností, která člověku pomáhá odbourávat stres a uklidnit
jeho mysl. Až budete mít pocit,
že jste již hodně unaveni, přijměte nabídku na malou bubenickou procházku. A že nemáte
doma buben? Vůbec nevadí –
bubnovat je možné na spoustu
věcí, které u vás doma najdete.
Dopřejete si vitaminovou bombu a můžete dát průchod vašim
nápadům nejen z oblasti hudební (mějte na paměti, že
nejsme profesionálové, ale že se
chceme pobavit!), ale i z oblasti
slovní v podobě vymýšlení různých rýmovaček, a dokonce i
z oblasti výtvarné, pokud se
rozhodnete váš „buben“ výtvarně vylepšit. A až se naučíte
základní rytmy, stačí pustit nějakou dětskou písničku a – ratata bum! – může hrát celá rodina.
Na závěr našeho příspěvku
vám přejeme, abyste všichni
toto nelehké období zvládli bez
zdravotních problémů, abyste
s rodiči zažili hezké společné
chvíle a abychom se již brzy
všichni mohli těšit z našich obvyklých společenských aktivit
tak, jak jsme byli až doposud
zvyklí.
ZŠ Resslova Hlinsko
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Aktuální zprávy
z Multifunkčního
centra
Vážení čtenáři Hlineckých novin, není to tak dlouho, co jsem
na tomto místě psal o tom jaká
překvapení ať už hudební či divadelní na vás čekají v hlineckém Multifunkčním centru.
Překvapení se konalo, ale tak
nějak ne z naší vůle. Neočekávaný vývoj událostí nám bohužel neumožní uskutečnit akce
v plánovaných termínech.
Mnozí z vás se těšili na Petra
Nárožného, Jiřího Bartošku,
Václava NOIDA Bártu, Michala
na hraní, či Pražský synkopický
orchestr a spoustu dalších. Virus, který momentálně rozhoduje o tom, co budeme moci
dělat a co ne, utlumil nejen život podnikatelský, ale i život
kulturní v našem městě. A my
doufáme a věříme, že se vše
vrátí do starých kolejí a bát se
budeme maximálně zubaře.
Nyní pracujeme na tom, abyste
o některé plánované jarní akce
nepřišli, a snažíme se dojednat
náhradní termíny.
Už v době, kdy čtete tyto řádky, máme již přeložena divadla
s Petrem Nárožným a Jiřím
Bartoškou, dětské představení
Michal na hraní a travesti show
Techtle Mechtle a Kočky takto:
Pondělí 14. září od 19 hodin
Travesti show Techtle
Mechtle a Kočky ,,Nemocnice

na pokraji zkázy,,
Pátek 2. října od 19 hodin
V Paříží bych tě nečekala, tatínku (abonentní divadlo –
jaro 2020)
Čtvrtek 22. října od 17 hodin Michal na hraní
Úterý 8. prosince od 19 hodin Moje hra (abonentní divadlo – jaro 2020)
Ani senioři o své filmové
projekce nepřijdou. Film Můj
příběh poběží v kině v úterý
15. září od 13.30 hodin a Příliš
osobní známost v úterý 20.
října od 13.30 hodin. Premiérový film 3Bobule, který jsme
měli v programu na Bio Senior v
červnu, zařadíme do promítání
až po oficiální premiéře.
Koncert Originální pražský
synkopický orchestr bohužel
rušíme bez náhrady termínu.
Vstupenky zakoupené na
představení, která mají náhradní termín, zůstávají samozřejmě v platnosti. Co se týká
akcí, které se nepodaří nahradit,
bude vám vstupné vráceno
v plné výši. Vše důležité se dozvíte na našich webových
stránkách a na našem facebookovém profilu.
Přejeme vám všem hlavně
pevné nervy a zdraví v této situaci a těšíme se na shledání
s vámi.
MKK Hlinečan

Podzim v Multifunkčním centru
Rádi bychom vás obeznámili
s připravovanými akcemi podzimu. Nikdo z nás neví, jak bude
tento čas vypadat, ale přesto
plánujeme zajímavé akce. Vedle
dvou kurzů tance a společenské
výchovy máme v plánu i dva
koncerty. Těšit se můžete na
Jakuba Smolíka 15. října a koncert 4 Tenorů 17. prosince. Na
své si přijdou i děti a nejen ony,
neboť pro vás chystáme na sobotu 3. října muzikálovou pohádku Lotrando a Zubejda.
Den před pohádkou bude patřit Halině Pawlowské s její talk
show. V pondělí 30. listopadu
přijede do Hlinska známý cestovatel Jiří Kolbaba. Téma
přednášky momentálně do-

mlouváme. Myslíme si, že je na
co se těšit. V téhle době je potřeba se na něco těšit.
Bohužel jsme ale upustili
s plány na podzimní abonmá.
Rozhodli jsme se podzim vypustit a naplánovat další rok –
jarní abonmá 2021. Nebojte se,
o divadelní představení nepřijdete, neboť máme již domluvená dvě divadla, která bychom
dali do prodeje na volnou kasu.
V dalším čísle Hlineckých novin
vás budeme informovat.
Předprodej vstupenek na
představení bude zahájen
s ohledem na uvolnění současných opatření a o jeho termínu
vás budeme rovněž informovat.
MKK Hlinečan
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Vzpomínky
Dne 5. dubna 2020 tomu bylo 5 let,
co nás opustila naše milovaná
maminka, babička a prababička,
paní Božena HAVLOVÁ z Hlinska.
Vzpomínají dcera Jana, synové Josef
a Jaroslav a ostatní, co ji měli rádi.

Slza v oku, v srdci žal, co drahé
bylo nám, to osud vzal.
Dne 28. května 2020 to bude rok, co
nás navždy náš milovaný manžel,
tatínek, dědeček a pradědeček pan
Ludvík ŠTĚPÁNEK.
Stále vzpomíná manželka a synové
s rodinami

Dne 12. května 2020 uplynou
2 smutné roky, kdy nás navždy
opustil pan Otakar MRÁZEK.
Kdo jste ho znali, vzpomeňte
s námi.
S úctou vzpomínají manželka, děti
s rodinami a ostatní příbuzní.

TURISTICKÉ INFORMAČNÍ CENTRUM HLINSKO je pro veřejnost znovu otevřené dle platné
otvírací doby Po – Pá od 8:00 do 16:30 hodin. V informačním centru platí zvýšená hygienická opatření. Žádáme návštěvníky, aby osobně vyřizovali
pouze neodkladné záležitosti, ostatní vyřizovali
telefonicky či e-mailem – tel.: 731 697 418, e-mail:
ic@hlinsko.cz.
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Osteopatie může pomoci
Máte bolesti?
Rehabilitace nepomáhá?
Volejte 774589990
www.cz-osteopatie.com

Máme otevøeno!
Udìlejte si radost
Pøijïte si pro nové krásné sluneèní brýle
Možno i ve vašich dioptriích
Po - pá 9 - 12 13 - 16
Jindy dle dohody
Tel.: 736 535 055

Dvoøákovo nábø. 269, Hlinsko

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
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Soukromá inzerce
Koupím staré rybářské věci. Tel.: 730 935 935.
Prodám invalidní elektrický vozík, nová baterie. Cena 18 000 Kč.
Tel.: 736 224 435.
Prodám palivové dřevo. Tel.: 723 168 123.
Prodám mák modrý, cena 100 Kč/kg, dále cibuli, cena 19 Kč/kg a
jablka odrůdy Gala. Sněžné. Tel.: 720 102 472.
Prodám kompletní kolo (na auto) č. 195/50 R15 vzorek 80%; nové
průtokové ohřívače vody objem 10 l; propanbutanovou láhev; dětské kolo 3-6 let. Tel.: 721 585 091.
Koupím menší rodinný domek či řadový dům, případně vyměním
za byt 2+1 s garáží a pozemkem + doplatek. Tel.: 724 142 972.
Koupím obrazy Františka Kavána. Přednostně hledám obrazy,
které byly vystaveny na výstavě v roce 1941. Na rubu mají obvykle
trojúhelníkovou nálepku Hlinsko 1941. Kontakt: tel. 728 452 967,
jakub.hruska@geology.cz.
Koupím štěně německého ovčáka. Tel.: 704 268 959

J. TEPLÝ HLINSKO

OBUV TEXEVO

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

-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 !!

DÌKUJEME ZA VAŠI NÁVŠTÌVU
BUS zájezdy
Sobota 6. června
ČERVENÁ LHOTA – zámek +
JINDŘICHŮV HRADEC
Sobota 5. září
Templářské sklepy ČEJKOVICE + VRBICE + Zarážení hory
Sobota 12. prosince
ČERVENÝ KAMEŇ – zámek +
vánoční BRATISLAVA
Pořádá Spolek Poznávání a zážitky, tel. 608 252 626,
carrllos@seznam.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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Ohlédnutí za hokejovou sezónou HC Hlinsko,
kterou předčasně ukončila pandemie COVID 19
V jubilejní hokejové sezóně,
přesně 100 let od založení klubu
se stalo něco, co nikdo nepamatuje. Hokej a veškeré sportovní dění bylo 13.3. ze dne na
den ukončeno rozhodnutím
vlády ČR vyhlášením stavu
nouze z důvodu celosvětové
chřipkové pandemie Coronaviru.
Hokejová sezóna skončila
předčasně, nedohrála se, ale
přeci jenom můžeme hodnotit
a ohlédnout se jak se hlineckým hokejistům dařilo.

Myslím, že ji mohu charakterizovat jako sezónu, která splnila některá naše sportovní
očekávání některá naopak ne.
Pro nás je hlavní prioritou zájem dětí a mládeže o lední hokej a sport. Zde můžeme být
spokojeni, protože po dvou velkých náborových akcích přišlo
na zimní stadion 62 nových zájemců, což je na malé město
velký úspěch i v celostátním
měřítku, a celá řada z nich se
zapojila do následného pravidelného sportovního programu
v týmu základny, kde probíhá
školička bruslení a hokeje. To je
nejdůležitější pro budoucnost a
další rozvoj v klubu. Jsem rád,
že v klubu dobrovolně pracuje
skvělá parta trenérů, pořadatelů
a dalších obětavých lidí a byť
jejich práce stále není dostatečně ohodnocena a má i řadu
úskalí, práce s mládeží je baví a
tráví s nimi spoustu svého volného času.
V předchozích 3 letech A tým
mužů slavil dá se říci úspěchy 3.
místo v Krajské lize mužů a 2x
titul Vítěze poháru Vl. Martince. Jaký byl cíl pro sezónu
2019/20?

Pro sezónu 2019/20 jsme si
v týmu vytýčili cíl probojovat se
do semifinále soutěže. Byl to
určitě ambiciózní cíl, ale nemohli jsme si dát jiný, protože
chceme být dál týmem, který
hraje v přední polovině tabulky.
Tým jsme doplnili o několik
nových hráčů. Do týmu jsme
chtěli vnést i nový trenérský
pohled a podařilo se nám domluvit spolupráci s Petrem
Jančaříkem dlouholetým bývalým extraligovým hráčem Pardubic, Třince atd. Ten vnesl do

týmu jak nový náboj, tak i nové
poznatky a předával své zkušenosti včetně nových tréninkových cvičení. To byl určitě posun dopředu.
Po pěti přípravných utkáních,
kdy jsme si vyzkoušeli hru mimo jiné i s předním týmem
Královéhradeckého kraje – Jaroměří a dokázali jsme v obou
utkáních zvítězit, to byl dobrý
základ pro novou sezónu. Začátek sezóny byl velice slušný,
tým dokázal zvítězit i nad lídrem tabulky Českou Třebovou
na domácím ledě, také jedním
z favoritů na titul Chrudimí na
jejich horkém ledě a před vánoční přestávkou v první polovině soutěže tak bylo Hlinsko
na 2. místě tabulky krajské ligy
mužů. To asi nikdo nečekal a
neunesli to zřejmě ani hráči.
Zde zřejmě došlo k určitému
uspokojení s výkony. Nicméně
vánoční přestávka byla tentokrát téměř 3 týdny a přesto, že
hráči trénovali, došlo k velkému
výpadku formy. Vše odstartovala vysoká prohra na ledě
Chocně, s níž Hlinsko více než
tři sezóny neprohrálo a navíc se
dlouhodobě zranila jednička
v brance Tomáš Gregor. Tomu
ještě předcházelo těžké zranění
kvalitního obránce P. Lenocha
v utkání v Č. Třebové, kde si
zlomil lýtkovou kost a sezóna
pro něj skončila. Týmu se přestalo herně dařit a postupně se
do výkonu v dalších utkáních
dostávala i nervozita a nedůslednost. Museli jsme řešit i
otázku brankáře, protože jen
s jedním bychom sezónu nedohráli, proto jsme oslovili Vl.
Saifra, který se tak vrátil do týmu. Pro play-off a čtvrtfinále
soutěže tak byl soupeřem Hlinska tým Chrudimi, který naopak
po výpadku formy v předvánočním období byl na vítězné
vlně, a Hlinsko se tak po třech
vzájemných utkáních do semifinále neprobojovalo. To byl
neúspěch. Soutěž pak pokračovala v poháru Vl. Martince, kdy
se těžko hledala motivace po
neúspěchu. Hlinečtí se neprobojovali do finále poháru a
soutěž poté skončila předčasně.
Nedohrála se ani finálová utkání. Po rozhodnutí ČSLH bylo
konečné pořadí určeno takto:
1. místo Chrudim, Moravská

Třebová společné pořadí
3. místo Choceň, Chotěboř
společné pořadí
5. – 8. místo Česká Třebová,
Světlá n/S., Hlinsko, Litomyšl –
společné pořadí
9. místo Lanškroun
Chystáte nějaké doplnění týmu
pro další sezónu?

V tuto chvíli neumím odpovědět, pracujeme na tom, věřím
že základ zůstane pohromadě.
Věkově přechází z juniorky do
týmu mužů útočník Tomáš Bříza a brankář Petr Sodomka
s těmi v A týmu počítáme. Naším cílem je, aby se do tréninkového procesu zapojili také
naši junioři – Jiří Hamák, M.
Adámek či další, nabídli jsme
jim to, dveře mají otevřené.
Aktivně pracujete s mládeží,
jakou má hokej v Hlinsku budoucnost?

Z poměrně vysokého počtu
dětí v základně a školičce bruslení vidíme, že hokej je stále
jedním z nejpopulárnějších
sportů na Hlinecku. V soutěžích
máme obsazeny všechny ročníky přípravek, dokonce v této
sezóně jsme přihlásili dvě
družstva ročníku 2010 pro to,
aby všechny děti měly možnost
co nejvíce hrát soutěžní utkání.
Rovněž máme týmy mladších a
starších žáků, které hrají ligu
žáků ČR, a tým juniorů.
Pro to, aby vše fungovalo, je
nutná pravidelná náborová
činnost a tréninková práce
s dostatečným počtem trenérů,
což stále řešíme. HC Hlinsko ve
spolupráci s Českým hokejem
organizovalo v září a v lednu
v rámci republikového „Týdne
hokeje“ akci Pojď hrát hokej. Té
se zúčastnilo 62 nových adeptů
ledního hokeje. Všechna družstva trénují pravidelně 2-3x
týdně, v létě mají suchou přípravu a tím prakticky bez dvou
měsíců celoroční sportovní
činnost. Pro mládež organizujeme pravidelně na konci srpna
týdenní soustředění na ledě,
které nám dává možnost výkonnostně dohánět týmy, které
trénují na ledě již od poloviny
července či začátku srpna.
Dále pro mládež organizujeme dva již tradiční turnaje pro
žáky U12 Memoriál D. Entnera a

pro přípravky U10 MATULA
CUP – tohoto turnaje se letos
zúčastnilo 8 týmů – domácí koníci HC Hlinsko, SKLH Ždár n/S.,
HHK Velké Meziříčí, Velká Bíteš,
HC Chrudim, HC Chotěboř, HC
Spartak Choceň, HC Spartak
Velká Bíteš a z největší dálky
přicestoval tým HC Roudnice
nad Labem. Naše týmy jezdí na
turnaje do jiných měst. Velkou
měrou se na budoucnosti také
podílí úroveň zimního stadionu.
Chtěli bychom ještě zlepšit zázemí pro návštěvníky stadionu
a rodiče, kteří se prakticky nemají kde ohřát a dát si čaj či jiné
občerstvení, tak jako je tomu na
jiných stadionech v kraji. S vedením města a městských
sportovišť o tom jednáme.
Mají noví hráči či rodiče nějakou podporu od klubu či svazu?

Ano, velkou finanční podporu
ve formě zapůjčení výstroje.
Novým hráčům, kteří absolvují
kurz v týmu základny, zvládnou
bruslení a zaregistrují se ve
svazu, zapůjčujeme výstroje
zdarma na dobu 1-2 let. To je
velká pomoc, když si rodiče
nejsou zcela jistí, zda jejich dítě
u tohoto sportu vydrží.
Jsou v klubu nějací talentovaní
mladí hráči a mají možnost výkonnostního růstu?

Klub samozřejmě spolupracuje a je zapojen v rámci Pardubického kraje do projektu
„Výchova talentované mládeže“. Prakticky ve všech kategoriích byli trenéry nominováni
do tohoto programu 2-3 talentovaní hlinečtí hráči. Ti se
účastní pravidelných tréninkových akcí v Pardubicích a nejlepší hráči z kraje jsou pak nominováni do týmu výběru kraje.
Tyto kraje pak mezi sebou hrají
turnaje v rámci republiky.
Z těchto se pak tvoří reprezentační mládežnické týmy ČR.
V Hlinsku se v letošní sezóně
hrály 2 takové turnaje pro kategorie U10 a U 13.
Hráli jste Ligu juniorů, také
žákovské kategorie jsou základem ve výchově, oba týmy
mladších a starších žáků hrají
ligu žáků ČR. Jak se vedlo jim?

Dokončení na str. 12
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Juniorka se umístila po základní části na 4. místě. V další
části soutěže se umístila s 15
výhrami z 18 utkání na 2. místě
za první Poličkou a následovaly
další týmy 3. Nový Bydžov, 4.
Moravská Třebová, 5. Opočno, 6.
Třebechovice.
Tým mladších žáků se umístil
ve skupině D na celkově 4. místě. Tým starších žáků na 9. místě.
V každém případě oba celky
žáků pracovaly v přípravě poctivě se snahou dosáhnout co
nejlepších výsledků, tomu
podřídili s jejich trenéry i prakticky celoroční přípravu. Tým 5.
tříd poprvé bojoval do tabulek a
umístil se na 8. příčce.

cí plochy. Nesmí se hrát kontaktně do těla. Soutěž se hraje
formou turnajů.
Cílem je to, aby děti bavila
především ta hra a nebyl na ně
vytvářen tlak v podobě, že musí
vyhrát, jak se říká za každou
cenu, či aby byly prosazovány
jen některé děti.
Na závěr chci poděkovat
všem sponzorům a městu, vedení městských sportovišť za
velkou podporu. Trenérům a
vedoucím týmů, kteří jsou patrioty HC Hlinsko za jejich obětavou dobrovolnickou práci a
čas strávený ve prospěch hlinecké mládeže.
Věříme, že brzy budeme moci
začít znovu trénovat a připravit
se na další sezónu. Na poslední
týden v srpnu opět chystáme
týdenní „Hokejový kemp HC
Hlinsko“.
Dění v klubu můžete sledovat
na FCB klubu a stránkách
www.hchlinsko.cz.
Radek Chlada, HC Hlinsko

Co ti nejmenší – hráči 1. – 4. třída ? Jak tedy probíhala jejich
soutěž?

Soutěž se nehraje do tabulek,
není žádný tlak na hráče, hrají
pravidelně všichni a hrají minihokej jen v jedné třetině hra-

FC Hlinsko versus Covid-19

Když hlinečtí fotbalisté odehráli
8.3. úvodní utkání divize „C“
v Čáslavi (ještě v 70 min. vedli
1:0, aby na konci odešli s bodem
po porážce na penalty), ani
v nejhorším snu by nikoho nenapadlo, že premiéra bude zároveň i derniérou. Po týdnech
čekání rozhodl 7. 4. FAČR o tom,

že soutěže počínajíc ČFL budou
zrušeny. To již všichni hráči FC
trénovali individuálně. Někdo
běhal v přírodě, jiný polykal
dávky na kole nebo v garáži,
která se změnila v posilovnu.
Problém vznikl se zahraničními
hráči celku. Všichni včas stačili
opustit republiku. Někteří
opravdu na poslední chvíli a
bude opět velkou otázkou, zda
se v nastávající době někteří
znovu objeví v zelenobílém
dresu FC.
Trenér FC Hlinsko Daniel Sigan vyjádřil i v tisku své velké
zklamání, neboť byl zastáncem
dohrání soutěže, byť v nějaké
jiné podobě. Vedení oddílu
muselo jako většina celků řešit,
co s nenadálou situací. Vždyť i
předseda okresního fotbalu
Aleš Meloun napsal ve svém
článku v tisku, že se bojí konce
některých fotbalových klubů a
nebo minimálně toho, že může

dojít k výrazným přesunům
klubů ve třídách.
Hlinecký FC se po složitém
zvažování rozhodl i v novém
ročníku 2020 –2021 pokračovat
v účinkování v divizní skupině
„C“. O dalším dění rozhodne
důležitý losovací akt 15. 8.
v Praze. Sportovní manažer
klubu Ing. Miroslav Hebký postupně kontaktoval všechny
hráče „A“ celku, stejně tak i trenéry a ujistil se, že i ve změněných podmínkách mají fotbalisté zájem v Hlinsku pokračovat. Nyní se tedy ukáží charaktery všech kluků, které čeká
v Olšinkách pouze ten legendární párek a pivko. Na víc by
v této době ani nebylo. Vždyť
70% partnerů či sponzorů klubu
má dnes samo existenční problémy. Důležitý bude postoj i
trenérů či vedoucích jednotlivých mužstev. I z jejich strany
čekáme pochopení. Vždyť dobře

už bylo! Současná situace jen
potvrdila skutečnost, že celky
žáků budou startovat v krajském přeboru, byť hlavně ti
mladší hráli v lize důstojnou
roli.
Snahou výkonného výboru
FC bude v Hlinsku udržet každého fotbalistu stejně tak i
každého trenéra či vedoucího
mužstev. Do podzimní sezóny
počítáme opět s velkou přízní
diváků. Vždyť v naší úvodní sezóně v divizi jsme měli výrazně
nejvyšší návštěvy i mezi podstatně většími městy. Rádi
bychom počítali se zvýšenou
pomocí ze strany vedení města.
Fotbal přežije! Jedná se o fenomén miliónu lidí na celém světě. Věříme, že i v této tak těžké
době se povede bez ztrát přežít i
fotbalistům hlineckého FC.
Sportu zdar a fotbalu zvlášť.
Za výkonný výbor FC Hlinsko
Luboš Akrman

Hlinecké noviny – Měsíčník – Hlinecké noviny – Periodický tisk územního samosprávného celku města Hlinsko. Vydavatel Město Hlinsko, IČO 00270059. Adresa redakce: Hlinecké noviny, Poděbradovo náměstí 1, Hlinsko, šéfredaktor Leoš Remeš, tel.: 731 697 418 . Redakční rada – Dita Breberová, Leoš Remeš, Hana Novotná. Příjem inzerce: TIC Hlinsko, tel.: 731 697 418 , mail: ic@hlinsko.cz. Podepsané články
vyjadřují názory autorů a nemusí být totožné se stanoviskem vydavatele. Redakční rada si vyhrazuje právo příspěvky redakčně upravovat, případně krátit. Nevyžádané fotografie a rukopisy se nevracejí. Tisk: VLM a.s. Vydání je povoleno Okresním úřadem – odborem kultury v Chrudimi 16. 3. 1998. Reg. značka: MK ČRE 11837. Náklad 5500 výtisků.

