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RENOVACE STŘECH

V SOUČASNÉ DOBĚ probíhá renovace střech na vybraných objektech památkové rezervace Betlém.
Zatím „nový kabát“ dostaly tři objekty.

Město Hlinsko má schválený
rozpočet na rok 2021.
Prioritou zůstávají opět investice.
Více na stranách 2, 4 a 5

PŘÍŠTÍ ČÍSLO VYJDE

4. března 2021

Slovo starosty
První měsíc
nového roku bývá zpravidla ve
znamení startu
plesové sezony.
Leden 2021 však
nebyl o tom, která
z celebrit měla lepší
róbu a kdo se kde a s kým opil,
ale kdo byl přednostně očkován
proti koronaviru. Zvláštní doba,
že?
Očkovací strategii někteří hájí a
jiní haní. Další se perou v parlamentu. Teď ale není čas na
hádky. Je potřeba krok za krokem naši společnost tímhle
těžkým obdobím provést. Je to
sice jiný tanec, ale to se nedá nic
dělat.
Očkovací strategii stanovil stát
a následně kraje. Města ji ovlivnit nemohou. Hlinsko by mělo
být jedním z očkovacích center
v rámci kraje zřejmě od začátku
dubna. Vše bude záležet na dodávkách vakcín. Už teď jsme ale
připraveni, personálně i pokud
jde o zázemí. Už teď pomáháme
seniorům s registrací pro očkování. A bude-li třeba, pomoc
rozšíříme.
Je naprosto správné, že chráníme rizikové skupiny. Nesmíme
ale zapomínat, že ve složité situaci jsou i žáci a studenti našich škol. Sociální kontakty, na
které byli zvyklí, jsou teď téměř
na bodu mrazu, což působí
značně negativně. A to bychom
si my ostatní měli uvědomit.
Zvláštní studentskou podskupinou jsou pak deváťáci a maturanti. Jedni mají ztíženo rozhodování o své budoucnosti a
druzí před sebou zkoušku z dospělosti, na kterou se chystají
naprosto nestandardně. Velmi
bych se tedy přimlouval u pedagogického sboru: buďte, prosím, u maturit rozumní.
Těším se, až si zase zatančíme…
na plese. Mějte úspěšný únor a
děkuji za podporu.
Miroslav Krčil
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Naším cílem bylo zapojit do rozpočtu opět
maximum investic, říká starosta Miroslav Krčil
Zastupitelstvo schválilo rozpočet města na letošní rok na
svém zasedání v prosinci 2020.
Při plánování příjmové stránky
rozpočtu jsme i tentokrát, stejně jako v předcházejících letech, volili opatrnější přístup.
Zvláště v současné nejisté době
toto vnímáme jako potřebný a
odpovědný postup.
I pro letošek však bylo zároveň naším cílem do rozpočtu
zapojit maximum investic.
Osobně to považuji za velmi
důležité především proto, že
investiční činnost samospráv,
tedy obcí a měst či krajů, je
podle mého názoru nezbytnou
podmínkou stabilizace ekonomiky a následně návratu k
růstu. Zkrátka, když obce, města
a kraje dokáží zachovat investice, překonáme období nestability snadněji a rychleji. O tom
jsem přesvědčen.

A jaké investice bude Hlinsko
tedy letos realizovat? Jednak
jsou to akce, které jsme zahájili
již vloni: výstavba nové sportovní haly a zázemí pro Základní školu Resslova; infrastruktura pro dalších více než 30 rodinných domů na Drachtinách;
rekonstrukce bývalého administrativního objektu firmy
ETA pro potřeby vzdělávání.

KOMUNIKACE
I PODZEMNÍ KONTEJNERY
Poté jsou to investice a opravy
komunikací i chodníků v dalších ulicích města jako například Máchova, Holetínská či
Kavánova-Erbenova. Na některé z nich jsme přitom požádali o
dotace.
V plánu máme také vybudování dalších devíti míst s
šestatřiceti podzemními kontejnery na separovaný odpad.

Na tuto akci jsme již obdrželi
příslib desetimilionové dotace.

MÍSTNÍ ČÁSTI
Pokud jde o místní části, tak
například v Chlumu máme připravený projekt výstavby víceúčelového hřiště. V Srní dokončíme osazení nového veřejného
osvětlení, počítáme s opravou
jedné z místních komunikací i s
přípravou stavby nové klubovny. V Blatně se chystá první
etapa rekonstrukce páteřní silnice II. třídy. Ta bude zahrnovat
nejenom rekonstrukci vozovky
ve směru od Jeníkova po první
most přes řeku Chrudimku a
přípravu pro stavbu budoucího
chodníku ale také výstavbu
zcela nového mostu. V tomto
případě jde o investici Pardubického kraje, kterou správa a
údržba silnic připravuje i v koordinaci s naší radnicí.

PROTIPOVODŇOVÝ
MONITORING
Z dalších akcí je to pak pořízení
protipovodňového monitorovacího systému či obměna veřejného osvětlení v další části
města nebo investice do úpravy
prostor technického zázemí
Základní umělecké školy. V
plánu je pak i řada drobnějších
oprav městského majetku, ať už
jde o sportoviště, školy a podobně. Zároveň však pokračují
práce na přípravě projektů investičních akcí, které chystáme
na další roky.
Závěrem mi dovolte poděkovat všem, kteří se na sestavování rozpočtu podíleli, celému
našemu týmu i zastupitelstvu
za jeho schválení. Děkuji.
Miroslav Krčil, starosta

rozpočet na str. 4 a 5

Vítězství na světové soutěži akordeonistů!
Trophee Mondiale de
l´Accordéon je už sedmdesát let
největší a nejprestižnější akordeonovou soutěží světa. Soutěž
a zároveň největší akordeonový
svátek pořádá Světová Akordeonová Organizace CMA. Letošní
ročník se uskutečnil, díky světové pandemii nemoci COVID –
19, online. Že se jedná o vskutku
gigantický podnik, napovídají i
následující čísla. Ve dvaceti kategoriích, pod ostřížím zrakem
asi stovky porotců, se utkalo
750 kandidátů z padesáti zemí
světa. Zde je třeba zmínit, že
těch 750 kandidátů nebylo vybráno nahodile, ale již formou
různých výběrových řízení v
jednotlivých zemích.
Neuvěřitelný příběh čtrnáctileté Lucie Pudilové, žákyně
hlinecké ZUŠ ze třídy paní učitelky Markéty Břízové, začal
vlastně poměrně nedávno, když
se Lucie rozhodla naučit se hrát
na krásný nástroj akordeon.
Pouhé čtyři roky práce pod vedením paní učitelky stačily k
cestě na samotný vrchol –
úspěšná účast na již zmíněné
světové soutěži. Že v sobě Lucie
má mimořádný talent, není
žádná novinka. To prokázala
jasně svými úspěchy na soutě-

žích celostátních i mezinárodních již v předchozím období.
Když se Lucie v letošním roce
zúčastnila Mezinárodních
akordeonových kurzů v Dobřanech u Plzně, netušila, jak důležitý okamžik v jejím životě ji
čeká. Na kurzech byl totiž
osobně přítomen jeden z nejdůležitějších lidí světového
akordeonu, prezident CMA, pan
Frederic Deschamps. Ten Lucii,
po vyslechnutí jejího výkonu,
nabídl účast na letošním Trophee Mondiale de l´Accordéon.
Ve světě akordeonů má tato
soutěž stejný význam jako například legendární Wimbledon
ve světě tenisu.
Příprava na samotnou soutěž
začala pečlivým výběrem repertoáru takříkajíc na tělo Lucii,
její paní učitelkou. Nádherný
repertoár s prvky jazzu, argentinského tanga, nebo francouzského musettu, byl též předmětem chvály ze strany poroty.
Soutěžní kategorie, ve které
Lucie excelovala, s názvem:
Varieté/Jazz/World Music, byla
nabita renomovanými konkurenty z Itálie, Číny, Ruska, Jihoafrické republiky a dalších zemí.
Z tohoto důvodu byla samotná
účast Lucie na této soutěži ob-

rovským úspěchem. To, že Lucie
dokázala svou kategorii vyhrát,
je neuvěřitelným snem, který se
stal skutečností. Přes mnohá
protivenství v době příprav na
soutěž, která přineslo období
koronaviru (uzavření školy, nedostupnost profesionální studiové nahrávky!, apod.), slavila
úspěch systematická práce, víra
ve vlastní sílu a nadšení. Získaná 1. cena a zlatá medaile, jsou
odměnou za vložené nezměrné
úsilí, energii a emoce, které ruku v ruce daly do přípravy Lucie
se svou paní učitelkou. Pod-

statnou a nezanedbatelnou
míru zásluh na úspěchu Lucie
mají zcela jistě její rodiče, kteří
ji podporují v jejím snažení a
pořídili jí skvělý italský knoflíkový akordeon. Nesporným
úspěchem je i jmenování členkou výše zmíněné světové poroty pro paní učitelku Markétu
Břízovou. Žákyni Lucii Pudilové
a její učitelce paní Markétě Břízové patří mimořádné poděkování za vynikající práci a reprezentaci ZUŠ Hlinsko, města
Hlinska a celé České republiky.
Karel Novotný, ZUŠ Hlinsko
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Hlinečánek v novém kabátě: o poznání
moderněji – díky městu a Pardubickému kraji
Mateřské centrum Hlinečánek
zaměřuje svou činnost výhradně na aktivity pro budoucí rodiče a pro rodiny s nejmenšími
dětmi. Pro naše nejmenší máme milou hernu se spoustou
hracích prvků, pro rodiče příjemnou atmosféru i vzdělávací
akce.
Svým návštěvníkům (maminkám i tatínkům nebo třeba
prarodičům s malými dětmi)
nabízíme už osvědčené aktivity.
Program probíhá ve všední dny
v dopoledních i odpoledních
hodinách. Jeho aktuální přehled
naleznete na našich webových
stránkách a na facebookovém
profilu.

NOVÉ HRAČKY A POMŮCKY
K AKTIVITÁM PRO DĚTI
Na sklonku loňského roku a
počátkem letošního roku jsme
MC Hlinečánek vylepšily o několik moderních herních prvků:
pro cvičení dětí s naší lektorkou
Jaruškou jsme pořídily sadu
barevných nášlapných kamenů
pro koordinační hry s dětmi,
opravdu dlouhý prolézací tunel
pro děti nebo třeba nové barevné obruče a lano na šplh.
Overbaly na cvičení již nemusí
být uloženy volně v policích, ale

nově jsou uskladněné v přehledných sítích na míče. Děti
také potěšil nový hluboký kočárek ve fialové barvě, několik
nových panenek nebo velká
sada barevných plastelín. Naše
centrum má již od podzimu
rovněž svůj vlastní keyboard,
který nám slouží pro hudební
doprovod v rámci úterní „herny
s písničkou“. Své využití najde i
při jednorázových akcích, jako
jsou karneval, vánoční a velikonoční herna apod.
Další vítanou novinkou je
šplhací montessori hračka:
žebříček s názvem „trojúhelník
Piklerové“ (často uváděn nesprávně jako „Piklerův trojúhelník“). Jedná se o jakýsi žebřík
vzdáleně připomínající jednoduché štafle. Tento dvojitý
žebřík je přizpůsobený
nejmenším dětem – ty mohou
po 9 příčkách po obou stranách
vylézt až na vrchol. K trojúhelníku Piklerové máme jako doplněk i můstek Piklerové: jde o
„prkno“, které lze z jedné strany
využít jako horolezeckou stěnu
(je opatřena horolezeckými
chyty) a z druhé strany poslouží
jako klouzačka. Tato montessori hračka rozvíjí motorické a
koordinační schopnosti našich

O kráse a malebnosti
Milí spoluobčané,
v loňském roce jsme vás prostřednictvím Hlineckých novin
dvakrát pozvali do Podkostelí, k
posezení v parku s kvetoucími
růžemi. Park byl zušlechtěn
iniciativou nás sousedů a postupně nabývá na kráse.
Netušili jsme, že se stane inspirací pro některé hlinecké
úředníky, kteří se rozhodli učinit Podkostelí ještě krásnější a
malebnější. Pojali úmysl
ochránit i malé travnaté plochy
o rozměru 1,5 m² a zušlechtit je
novým prvkem.
Takovým prvkem se stala
kovová tyč vysoká 1,5 m o průměru 10 cm, černo-žlutě pruhovaná. Travnatá plocha, desetiletí opomíjená, bude díky tyči
ochráněna od nežádoucích vlivů a zbarvení tyče přiláká užitečný hmyz. Tyč sice zabrání

snadnému vjezdu do skladu a
takové obtížné zajíždění vyprodukuje něco zplodin, ale radost z ochráněného trávníčku
vše vynahradí.
Očekáváme tedy další rozmísťování tyčí. Například na
schodech ke kostelu by ochraňovaly traviny, které obzvláště
v létě dosahují obdivuhodné
výše.
Kde naleznete první podkostelní ochrannou tyč? V místech
málo známých. Když sejdete
kostelní schody a půjdete přímo
k Chrudimce, v zaslepené části
ulice Husova, tam se skví.
Rozhodně si při svých procházkách nenechte tento krásný kout města ujít.
Za sousedy ulic
Jungmannova a Husova
D. Drahošová

dětí, posiluje zádové svalstvo aj.

VYBAVENÍ NOVÝM
NÁBYTKEM
Nově mají děti svou vlastní polici na knihy opět v montessori
stylu. Naším cílem bylo zpřehlednit dětem nabídku knih a
umožnit jim tak aktivněji vyhledávat a spontánně využívat
nabízené dětské knihy (pro
rozvoj dětské zvídavosti a rozšiřování slovní zásoby a pro
předlogopedickou činnost). Děti
tak budou mít knihy ve svém
dosahu, budou si je moci samy
aktivně půjčovat, což dosud
nebylo možné.
V zadní herně je nově umístěna velká police s boxy i drobná polička na dětské hračky.
Předchozí nevzhledné řešení,
kdy drobnější hračky byly nouzově uloženy na parapetu u
oken, už je naštěstí minulostí.
Hezký stolek a úložná skříňka
v jednom vítá naše návštěvníky
hned u vstupu do herny. Součástí tohoto kousku jsou úložné
prostory pro kancelářské a výtvarné potřeby.
Na tomto místě velmi děkujeme veliké podpoře ze strany
města Hlinska a stejně tak Pardubickému kraji. Bez nich by

všechny tyto změny, navíc
v takto složitém období, byly
naprosto nemyslitelné. Poděkování patří stejnou měrou i
všem členkám sdružení, které
jsou „tahouny“ našich aktivit a
bez nichž bychom nemohly
dlouhodobě fungovat.

MÁTE ZÁJEM STÁT SE
SOUČÁSTÍ NAŠEHO TÝMU?
Rádi v našich řadách přivítáme
nové maminky/tatínky. Zapojit
se můžete buď formou členství
(tj. pravidelně přispívat k naší
činnosti) nebo dobrovolnickou
formou (tj. přispívat s menší
četností) a získat tak zajímavé
zkušenosti a seznámit se se zajímavými lidmi. Činností je celé
spektrum, rádi vám vyjdeme
vstříc!
Aktuální informace naleznete
vždy na našem facebookovém
profilu, nebo nás kontaktujte
na telefonním čísle 728 460 403
či prostřednictvím emailu –
hlinecanek@email.cz. Informace o nás, o členství v našem
sdružení a další naleznete i na
webových stránkách www.hlinecanek.cz.
Za MC Hlinečánek
Lenka Sodomková

Gymnázium K. V. Raise a Střední odborné
učiliště, Hlinsko, Adámkova 55
Fakultní škola Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého v Olomouci

nabízí krok správným směrem
nabízí vzdělání v následujících oborech
 čtyřletý maturitní obor:
79-41-K/41 Gymnázium pro žáky z 9. tříd
 osmiletý maturitní obor:
79-41-K/81 Gymnázium pro žáky z 5. tříd
 tříleté učební obory:
29-51-H/01 Výrobce potravin – mlékař
26-51-H/01 Elektrikář
33-56-H/01 Truhlář
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Schválený rozpočet města na rok 2021 (údaje v tis. Kč)
PŘÍJMY CELKEM
Odbor sociálních věcí, školství a zdravotnictví
Příjmy od obcí komunitní plánování
Příspěvky od obcí na pohotovost stomatologů
Příjmy na lékařskou pohotovost
Odbor Kancelář tajemníka
Splátky půjček z frb a ze sociálního fondu
Místní a správní poplatky
Sankční platby a náklady řízení
Přijaté úroky z účtů města
Ostatní příjmy
Odbor životního prostředí
Odvody za odnětí půdy ze zpf
Správní poplatky
Odbor investic a městského majetku
Městské lesy - prodej dřeva
Městská zeleň - prodej dřeva
Pronájmy včetně služeb: Blatno čp. 45
Výdejna obědů Máchova čp. 860
Adámkova čp. 281
Adámkova čp.654
Poličská čp. 346
Smuteční obřadní síň
Polyfunkční dům na Poděbradově nám.
Sociální bydlení Olšinky
Teplárna
Správa městských bytů
Poliklinika Nádražní ul.
Rekreační zařízení města
Sportoviště města s.r.o.
Domy s pečovatelskou službou
Pohoda + Pohoda Cool
Nebytové prostory
Hřbitov, urnový háj
Veřejné WC
Dopravní přestupní terminál
Ostatní pronájmy (budov i pozemků)
ZŠ Ležáků - energie
Školní jídelna ZŠ Ležáků - energie
Poplatky za užívání veřejného prostranství
Příjmy za tříděný odpad
Věcná břemena
Pronájem pozemků
Prodej pozemků Drachtiny
Prodej pozemků různé
Pronájem ostatních nemovitých věcí
Příjmy z reklamy
Příjmy z parkování parkovací hala
Přijaté splátky za prodej bytů
Městská policie
Z toho příjem z parkovacích automatů
Odbor dopravy
Odbor finanční a ekonomický
Neinvestiční dotace na výkon státní správy
Daň z přijmů fyzických osob z kapitálových výnosů

237 422,54
1 403,00
50,00
102,00
1 251,00
12 145,00
573,00
11 300,00
149,00
33,00
90,00
120,00
20,00
100,00
43 038,00
2 400,00
120,00
97,80
248,00
503,00
192,40
13,50
755,00
407,40
230,00
782,00
7 900,00
3 385,00
25,00
7 288,00
2 603,20
184,80
143,00
270,00
40,00
238,00
38,90
200,00
150,00
80,00
750,00
50,00
150,00
13 000,00
500,00
40,00
104,00
67,00
82,00
1 370,00
800,00
14 695,00
163 511,54
22 581,54
3 100,00

Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti
Daň z příjmů OSVČ
Daň z příjmů právnických osob
Daň z příjmů města
DPH
Daň z hazardních her
Daň z nemovitostí
Místní poplatek ze psů
Ostatní poplatky a nedaňové příjmy
Prevence kriminality
Stavební úřad
Živnostenský úřad
VÝDAJE CELKEM
Odbor sociálních věcí, školství a zdravotnictví
Příspěvky na provoz: MŠ Rubešova
MŠ Budovatelů
ZŠ Resslova
ZŠ Ležáků včetně ZŠ Klíč
ZŠ Smetanova
Školní jídelna Ležáků
Základní umělecká škola
Dům dětí a mládeže
Domov seniorů Drachtinka
Granty do sociální oblasti
Oblastní charita Nové Hrady vyrovnávací platba
Příspěvky na pobyt v soc. zařízeních mimo Hlinsko
Odměna koordinátora komunitního plánování
Zubní pohotovost
Pohotovost lékařů - LSPP
Senior taxi
Ostatní služby
11 285,21

248 707,75

37 000,00
400,00
20 000,00
3 500,00
67 000,00
4 500,00
5 200,00
200,00
30,00
20,00
900,00
220,00
248 707,75
20 402,20
1 050,00
1 000,00
2 000,00
2 950,00
1 720,00
1 500,00
160,00
350,00
6 000,00
500,00
700,00
100,00
150,00
136,00
1 801,20
200,00
85,00

Rozpočet 2021
237 422,54

PŘÍJMY
VÝDAJE
FINANCOVÁNÍ

Neškolské organizace zřízené městem + kronikář
Příspěvky na provoz: MKK Hlinečan
Městská knihovna
Městské muzeum a galerie
Sportoviště města s.r.o.
Kronikář města
Odbor Kancelář tajemníka
Fond rozvoje bydlení - poskytnuté půjčky
Občanské záležitosti
Granty pro zájmové organizace
Správa MÚ
Oddělení informatiky
Městský TV kanál
Sociální fond

22 808,00
8 300,00
2 960,00
2 500,00
9 000,00
48,00
79 408,70
1 000,00
525,00
1 000,00
55 290,70
3 735,00
500,00
2 022,00
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Schválený rozpočet města na rok 2021 (údaje v tis. Kč)
Mikroregion Hlinecko (dotace + čl. příspěvek)
Srní - občanská komise
648,00
130,00
Členský příspěvek MAS Hlinecko
Blatno - občanská komise
78,00
300,00
Dopravní přestupní terminál - provoz
Jednorázové příspěvky
4 200,00
220,00
Sociální bydlení Olšinky - provoz
Svoz komunálního odpadu
8 440,00
92,00
Svoz kontejnerů
Hřbitov, urnový háj - provoz
170,00
257,00
Sběrný dvůr
Veřejné WC - provoz
1 800,00
25,00
Odbor životního prostředí
Hasičská zbrojnice Chlum - údržba
400,00
55,00
Protipovodňová opatření - vlastní podíl k dotaci
Hasičská zbrojnice Hlinsko - údržba
200,00
100,00
Ostatní náklady
Hasičská zbrojnice Blatno - údržba
200,00
30,00
Odbor investic a městského majetku
Městský úřad (Adámkova čp. 554) - provoz vč. oprav
103 520,35
260,00
Městské lesy
Poličská čp. 346 - provoz vč. oprav
1 458,30
190,00
Zimní údržba komunikací a chodníků města
Administrativní budova Poličská ul. - energie
2 000,00
105,00
Jarní a letní úklid města
Školní jídelna Ležáků - energie
140,00
150,00
Technické služby - ostatní služby
ZŠ Ležáků - energie
150,00
200,00
Správa městských bytů
Blatno čp. 45 - provoz
5 255,00
66,50
Výdejna obědů Máchova čp. 860 - energie
Správa městského majetku
1 335,00
257,00
Městský mobiliář
Ubytovna Máchova čp. 860 - energie a stav. úpravy
200,00
1 220,00
Infrastruktura RD Drachtiny
Adámkova čp. 654 - provoz a oprava střechy
30 000,00
375,00
Místní komunikace Komenského ul.
Polyfunkční dům Poděbradovo náměstí - provoz
2 000,00
326,00
Místní komunikace Kavánova ul.
Adámkova čp. 281- provoz
2 200,00
303,00
Poliklinika Nádražní ul.- provoz
Místní komunikace Máchova ul.
4 000,00
2 705,00
Místní komunikace a veřejné osvětlení Srní
Osika, Trávná - provoz rekreačního zařízení
1 000,00
81,80
Místní komunikace a parkoviště Holetínská ul.
DPS Adámkova ul. - provoz
2 900,00
890,00
Administrativní budova Poličská
DPS Erbenova ul. - provoz
16 275,00
385,00
Hřiště Chlum - vlastní podíl k dotaci
Teplárna
provoz
1 500,00
80,00
Podz. kontejnery na tř. odpad - vl. podíl dotace
Centrum soc. služeb Lidického čp. 1213 - provoz
2 000,00
405,00
Výsadba zeleně
Dětská hřiště - sídliště
200,00
500,00
Ostatní provozní náklady
Naučné oddychové trasy
100,00
98,25
Správa a údržba komunikací
2 000,00 Městská policie
8 254,00
Veřejné osvětlení
Parkovací automaty - nákup a provoz
4 250,00
220,00
Dopravní značení
Provozní náklady na městskou policii
200,00
7 894,00
Úsek údržby a veřejná zeleň
Digitální radiostanice, otočná kamera
6 884,00
140,00
Skládka Hamřík
50,00 Odbor dopravy
620,00
Havárie
500,00
Provoz služebních automobilů
520,00
Veřejně prospěšné práce
Příspěvek na dopravní obslužnost
682,00
100,00
Opravy a údržba: MŠ Rubešova
150,00 Požární ochrana JSDH
1 138,00
MŠ Budovatelů
Provozní náklady
200,00
738,00
ZŠ Resslova
Vybavení pro zásahy - vlastní podíl k dotaci
400,00
400,00
ZŠ Ležáků
200,00 Odbor finanční a ekonomický
10 678,50
ZŠ Smetanova
Úroky z úvěrů včetně poplatků peněžním ústavům
320,00
1 278,50
Základní umělecká škola
Platba DPH
400,00
400,00
Školní jídelna Ležáků
Daň z příjmů města
200,00
3 500,00
Sportoviště města s.r.o.
Rezerva pro příspěvkové organizace
1 354,70
500,00
Multifunkční centrum
Finanční rezerva města v rámci schváleného rozpočtu
150,00
5 000,00
Městské muzeum
150,00 Krizové řízení
1 098,00
Budovy MÚ
Krizová rezerva
200,00
1 000,00
Smuteční obřadní síň
Prevence kriminality
30,00
98,00
42 bytových jednotek Rataje
67,90 Stavební úřad
380,00
28 bytových jednotek Rataje
Studie, posudky, územní plánování
64,90
200,00
Lyžařské běžecké a cykl. trasy (traily)
Technická
mapa
120,00
180,00
Parkovací hala - provoz
FINANCOVÁNÍ CELKEM
107,00
11 285,21
Projektové dokumentace
Použití části zůstatku fondu rozvoje bydlení
2 000,00
3 000,00
Kouty - občanská komise
Použití části zůstatků finančních prostředků z min. let
140,00
17 956,71
Chlum - občanská komise
Splátky jistin z úvěrů
125,00
-10 477,50
806,00
Čertovina - občanská komise
Přijaté splátky půjček od BD města Hlinska (42 BJ a 28 BJ)
55,00
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Komunitní plánování sociálních služeb
pokračuje
Město Hlinsko od roku 2020
zastřešuje komunitní plánování
sociálních služeb a souvisejících
aktivit na území ORP Hlinsko.
Převzalo tak štafetu po MAS
Hlinecko, které v letech 2017 až
2019 realizovalo projekt s názvem Plánování sociálních služeb na obecní úrovni v ORP
Hlinsko.
Komunitní plánování pokračovalo i v roce 2020 díky aktivnímu zájmu většiny obcí a jejich finančnímu přispění na
pozici koordinátora. Ta byla zabezpečena alespoň v minimálním rozsahu a bylo tak možné
dále pracovat na opatřeních pro
udržení a rozvoj místní sítě sociálních služeb a souvisejících
aktivit.
Obě vlny covidových protiepidemických opatření pozměnily i naše plány. Navzdory nim
se nám ale podařilo mnoho věcí
zajistit a jiné připravit pro další
období. Zde vybereme jen některé, pro přehlednost členěné
do třech oblastí: informovanost
veřejnosti, dostupnost pomoci a
spolupráce.

CO SE UDÁLO V ROCE 2020
Informovanost veřejnosti.
Jednotliví poskytovatelé služeb
i tým komunitního plánování
se snažili o pravidelné informování občanů o činnosti služeb v regionu. Činili jsme tak
články v novinách i přes sociální sítě. Založili jsme facebookový profil s názvem Síť sociálních
služeb a souvisejících aktivit
Hlinecka, který je zdrojem novinek z oblasti sociálního zabezpečení jak pro občany, tak

pro služby samotné. Za obou
nouzových stavů jsme distribuovali informační leták s doporučeními pro ohrožené skupiny osob s názvem Pomoc pro
seniory, chronicky nemocné a
lidi s handicapem. Organizace
FOKUS Vysočina ve spolupráci
se svými partnery uspořádala
Festival na vlastní duši ke zlepšení povědomí o duševních
onemocněních. Hlinecká pobočka Svazu tělesně postižených (dětí) otevřela své dveře
při oslavách 25 let své činnosti.
V závěru roku došlo k aktualizaci online katalogu sociálních
služeb, který vznikl v rámci
předchozího projektu MAS.
Dostupnost pomoci. Ve
spolupráci s Občanskou poradnou Hlinsko (MOST Pro) a organizací ROMODROM se povedlo rozšířit dluhové poradenství o návaznou službu oddlužení (insolvenci). Na hlinecké poliklinice začne provoz
psychoterapeutické praxe, terapie přitom budou hrazené
z veřejného zdravotního pojištění. Proběhlo jednání s dalším
poskytovatelem terénních sociálních služeb pro seniory
VČELKA sociální služby o.p.s.,
který by měl zájem od roku
2021 na území Hlinecka poskytovat své služby (pečovatelská
služba, osobní asistence,
sociálně-aktivizační služby pro
seniory a osoby se zdravotním
postižením). Do města Hlinska
začalo v letošním roce pravidelně zajíždět Centrum terénních programů Laxus, které
pracuje s injekčními uživateli
drog.

Spolupráce. Klíčová je pro
nás spolupráce s jednotlivými
obcemi, proto s nimi o všem
potřebném komunikujeme. Pro
lepší dostupnost pomoci mezi
občany jsme iniciovali vznik
dobrovolné pozice zástupce
obce pro sociální věci, který je
schopen zprostředkovat potřebnou pomoc sousedům ve
své obci. Zástupce jsme vybavili
potřebnými materiály, nabídli
možnost proškolení a v červnu
uspořádali společné setkání zástupců obcí se zástupci sociálních služeb a souvisejících aktivit v Multifunkčním centru.
Podnikli jsme dotazníkové šetření mezi poskytovateli sociálních služeb a souvisejících aktivit a na základě něho informovali obce o tom, kteří poskytovatelé služeb v minulém
období pomohli jejich občanům. Vyhodnocená data poslouží k plánování kapacit
místní sítě služeb na další období, k podpoře činnosti služeb
prostřednictvím komunitního
plánování a k rozvoji spolupráce mezi poskytovateli ve prospěch občanů.

CO NÁS ČEKÁ
V DALŠÍM OBDOBÍ
Plánů na další období máme
dost, zde předkládáme ta opatření, která jsme v letošním roce
započali. Chceme, aby senioři
mohli žít kvalitní život ve svém
přirozeném prostředí, připravujeme proto informační materiál pro seniory a jejich blízké
o tom, jak zabezpečit péči v jejich domově. Usilujeme o účelné využití prostoru bývalé

školky v Hlinsko na adrese Karla Lidického 1213. Tento objekt
poskytuje zázemí několika
službám a aktivitám a může dát
prostor i dalším, které budou
občané na Hlinecku potřebovat.
Letos jsme získali podklady pro
vyhodnocení potřebnosti ambulantní krizové pomoci na
Hlinecku, abychom mohli
v následujícím roce vyjednávat
s poskytovateli služeb o podmínkách zajištění služby v regionu. Pro osoby, které nemají
zabezpečeny základní hygienické potřeby, jednáme o záměru zřídit sociální sprchu,
příp. doplněnou o krizový sklad
ošacení. Připravujeme strategii
na podporu zaměstnávání osob
se sníženým pracovním uplatněním. Pro místní firmy zajistíme přehledný podklad o benefitech a rizicích zaměstnávání osob se zdravotním postižením. Usilujeme o to, aby více lidí s handicapem získalo odpovídající zaměstnání. Již letos
jsme aktualizovali žádost o dotaci města Hlinska na podporu
sociálních služeb a aktivit sociálního charakteru. Do dalších
let chceme zajistit transparentnější a spravedlivější rozdělování peněz s ohledem na kvalitu, hospodárnost a potřebnost
služeb v území. Chceme připravit podmínky pro jednání s obcemi o možnosti jednotného
způsobu spolufinancování služeb na území ORP Hlinsko.
Mgr. Jaroslav Marek,
koordinátor komunitního
plánování,
Městský úřad Hlinsko
email: rozvojsluzeb@hlinsko.cz

Z redakční pošty: Můj chov králíků
Odmalička mám rád zvířata.
Můj děda má malé hospodářství, kam rád jezdím. Je tam
hodně druhů zvířat. Já chovám
třeba králíky: Rexe činčilové.
Někdo z vás třeba neví, co je
Rex činčilový. A proto vám něco
o nich povím. Rex činčilový je
vybarvený kastorex do barvy
činčily velké, a to do modrošeda. Mám dvě samice a jednoho samce. V červenci 2020 mi
obě samice porodily. Jedna měla
3 a druhá 5 mláďat. Za čas od

druhé samice byla mláďata
tlustší než od té první. Stalo se
to proto, že jsem včas neoddělil
samice. Ony ty samice totiž sežraly většinu krmení. Když byla
mláďata ještě malá, tak pila od
matek mléko, a ty samice měly
tendenci stále jíst a jíst, aby
měly nějakou výživu. Když ale
mláďata přestala pít, samice
stále jedly a jedly a nenechaly skoro nic pro mladé. Proto
byla mláďata hubenější.
V této kapitole se budeme

zajímat o krmení. Já jsem všem
králíkům dával granule. Teď
dávám samicím i samci oves,
ale mláďatům dávám granule i
oves. Takovou míchanici. Ve
středu dostávají míchanici
všichni. Přidávám i kukuřici,
tvrdé pečivo a čerstvou trávu.
Také je důležité, aby měla stále
v krmítku vodu a aby měla podestýlku: seno, slámu. Další věcí
je ubytování. Já mám králíky
v dřevěné králíkárně. Tam mají
jedno krmítko na vodu a druhé

na krmení.
Dále už se budeme bavit o
výstavě. Při každé výstavě jsou
přísní posuzovatelé. U klece
s králíkem je umístěna v pravém dolním rohu cedulka, ve
které je oceňovací lístek s přidělenými body od posuzovatele.
Můj králík získal na hlinecké
výstavě v srpnu 2020 95,5 bodů.
Vojtěch Humpolec (10 let),
žák 5.A ZŠ Smetanova
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Centrum denních služeb Motýl nově využívá
mobilní interaktivní dotykový stůl SenTable
Chtěli bychom tímto poděkovat
všem, kteří na přelomu roku
podpořili Centrum denních
služeb Motýl v nákupu mobilního interaktivního dotykového stolu SenTable. Jsou jimi –
hlinecký spolek GT Hlinsko,
Lom Matula Hlinsko a.s., RENOS
s.r.o., DUET CZ s.r.o., FINAL
Hlinsko s.r.o. Díky nim mohli
klienti najít pod stromečkem
pěkný dárek, ve kterém si snad
každý najde oblibu.
Jedná se o multifunkční pomůcku, která bude sloužit klientům Centra denních služeb
Motýl při navazování a rozvoji
vzdělávacích potřeb a nabídne
jim možnost se dozvědět více o
aktuálních tématech. Senioři
mají možnost se prostřednictvím této nové pomůcky seznámit a vyzkoušet si technologické novinky (dotykové
ovládání) a práci s internetem.

Jde o propojení již nastavených
aktualizovaných programů a
internetu ve velkém mobilním
stolním tabletu. Využití najdeme také v kvízech, aktivitách
zaměřených na rozvoj paměti či
postřeh. Jeho výhodou je především velká obrazovka, díky
které mohou sledovat aktivitu
všichni, a pohyblivost, díky níž
mohou SenTable sledovat nebo
používat například i lidé na
lůžku. Programy a témata jsou
přizpůsobené dané cílové skupině. Pomůcku budeme využívat jako doplněk a obohacení
při našich aktivitách. Velmi
dobře si každým dnem uvědomujeme, že společenské kontakty a vlastní zkušenosti z reálného života jsou pro nás
všechny nenahraditelné.
Bc. Martina Hejduková, DiS.,
sociální pracovník
– koordinátor Cds Motýl

VČELKA sociální služby o.p.s. v Hlinsku
VČELKA sociální služby o.p.s.
otevírá nové středisko v Hlinsku, které naleznete na adrese:
Adámkova třída 190.
Organizace byla založena
v roce 2010. Od roku 2018 se
stala součástí sdružení pečujících organizací Včelka, která
působí v sedmi krajích ČR. Za
rok 2019 VČELKA celkem poskytla služby 960 uživatelům
v rozsahu 84 688 hod.

Společnost VČELKA sociální
služby je registrovaným poskytovatelem terénních služeb. Jejím hlavním cílem je poskytovat terénní sociální služby tak,
aby klienti mohli co nejdéle
zůstat ve svém přirozeném
prostředí a mohli udržovat sociální vazby se svým okolím.
Pomoc, podpora a péče vychází
z individuálních potřeb klientů,
zaměřuje se na podporu jejich
samostatnosti a neprohlubuje
závislost na sociální službě.
VČELKA sociální služby poskytuje: pečovatelskou službu,
osobní asistenci a sociálně aktivizační služby. Aby bylo možno zajistit v domácím prostředí
plný komfort klienta, jsou služby poskytované v případě
osobní asistence nepřetržitě a
v případě pečovatelské služby
celoročně včetně sobot, nedělí a
svátků v intervalu od 7:00 do
20:00 hodin. Služby jsou poskytovány v přilehlých městech
a obcí ve vzdálenosti do 20 km
od Hlinska.
Tým VČELKY je složen z terénních pracovníků v sociálních
službách, kteří klientům pomáhají s osobní hygienou,
s oblékáním a svlékáním oble-

čení, s přípravou a podáním
jídla a pití, se zajištěním chodu
jejich domácnosti. Dále nabízíme také podporu a pomoc při
procvičování paměti a dalších
kognitivních funkcí (koncentrace, pozornost, rychlost myšlení, řečové funkce, schopnost
učinit rozhodnutí, schopnost
pochopení informací), nácvik
jemné motoriky, procvičování
dolních končetin a pomoc při
nácviku chůze.
Rozsah sjednaných služeb
vždy vyplývá z individuálních
schopností a možností klienta
tak, aby byly zajištěny jeho potřeby, ale zároveň tak, abychom
stále podporovali, popř. rozvíjeli
zachovanou míru soběstačnosti
konkrétního klienta.
Cena za poskytnutou hodinu
péče je 130 Kč. Klient hradí
pouze čas, který u něj pečovatelka stráví, nikoli čas, který
stráví na cestě za ním.
V případě zájmu o naše služby kontaktujte vedoucí střediska na tel. čísle 601 152 605 nebo
na emailové adrese:
vareckova@pecevcelka.cz
Za VČELKA sociální služby, o.p.s.

Bc. Adéla Vařečková,
vedoucí střediska
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Nebojme se 3D tisku

Co je vlastně 3D tisk? Jaké jsou
možnosti jeho využití? Jak moc
složité je s ním pracovat?
3D tisk je proces, během kterého je digitální 3D model převeden do reálného trojrozměrného objektu. 3D „výtisky“ jsou
vytvářeny tzv. aditivní technologií, kdy je materiál postupně
vrstven na sebe. Liší se tak od
klasického CNC obrábění nebo
třeba vrtání, kdy je materiál
naopak postupně ubírán. Vyrobit tak lze v podstatě cokoliv od
kolečka do mixéru, přes detailní
model lidské kostry až třeba po
dům. Navíc se tato velmi moderní a perspektivní technologie v posledních letech rozvíjí

až raketovým tempem. Z toho
důvodu jsme v MAS Hlinecko
nezaháleli a z projektu MAP II
jsme jednu 3D tiskárnu pořídili.
Sloužit bude ve sdíleném režimu mezi zapojenými vzdělávacími institucemi na Hlinecku.
Kolem 3D tiskárny se dle očekávání začal již utvářet kolektiv
nadšenců, kteří absolvovali prvotní školení lektorů. Tito lektoři mají jasný úkol – totiž ukázat školám, že možnosti 3D tisku jsou téměř neomezené, ale
začátky nejsou nikterak složité,
takže se ho nikdo nemusí bát.
Lektoři vše postupně ukáží, vysvětlí a pomůžou.
Pilotní několikadenní ukázka

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

proběhla v MŠ Rubešova, jejíž
pan ředitel Mgr. Jan Novotný je
jedním ze zapálených lektorů. A
co o 3D tiskárně říká on sám?
„3D tisk u dětí podporuje rozvoj
fantazie a tvořivosti. Díky 3D
tisku se budeme moci více zaměřit na prožitkové učení – tedy, že si děti vše zažijí a prožijí
od začátku až do konce. Děti si
mohou např. nakreslit výrobek,
který poté vymodelujeme
v programu a začneme tisknout
na 3D tiskárně. V současné době
se s dětmi snažíme tisknout
jednoduché didaktické pomůcky, na kterých děti procvičí
např. jemnou motoriku, koordinaci ruka a oko, geometrické
tvary, číselnou řadu, pojmy
větší a menší a také kooperaci
ve skupinkách.“
A co máme v plánu s 3D tiskem do budoucna? V krátkodobém horizontu hodláme
zformovat skupinu nadšených
lidí, především z řad pedagogů,

kteří se nebudou bát dále vzdělávat a následně sdílet své zkušenosti. Dál chceme organizovat
série školení a postupně navazovat spolupráci s národními
vzdělávacími centry.
Aktivita je realizována
v rámci projektu s názvem
Místní akční plán rozvoje vzdělávání ORP Hlinsko II financovaného z OP VVV s registračním
číslem
CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/000
9503.
Za kancelář MAS Hlinecko
a skupinu 3D tisku
Lukáš Černík

èištìní
kobercù
a èalounìného
nábytku

pro domácnosti i firmy
Kontakt: 777 13 16 13
vivere@hlinecko.cz
www.vivere.cz

Žádost o spolupráci
Město Hlinsko, v návaznosti na
nový zákon o odpadech a budoucí evidenci množství produkovaného odpadu, označí v
průběhu měsíce března všechny používané sběrné nádoby na
směsný komunální odpad (popelnice) u rodinných domů ve
městě i v místních částech čipem. Tuto činnost však nebudeme schopni zajistit bez pomoci občanů města.
Dovolujeme si proto požádat
vlastníky těchto nádob, aby
nejpozději do 7. března 2021
označili své nádoby příslušným
číslem popisným.
O dalším postupu čipování budeme podrobněji informovat v
březnových Hlineckých novinách.
Děkujeme za spolupráci.
Marta Nováková,
tajemnice MÚ Hlinsko
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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.
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.
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 cirkulárku (tovární výroba), žulové kostky, kamna Petry,
velká kára (dvoukolová). Tel.: 602 390 404.
Prodám jablka GALA, mák modrý a kmín. Levně.
Více info na tel.: 720 102 472. (Sněžné)
Prodám kvalitní domácí tvaroh z kravského mléka.
Tel.: 728 189 093.
Prodám cihlový byt v osobním vlastnictví 2+1 o výměře 54 m² na
sídlišti v Hlinsku, k dispozici na jaře 2021. Tel.: 737 250 195.
Daruji matraci za odvoz. Málo použitá, velmi pěkná.
Velikost 140x200 cm. Tel.: 737 957 885.
Pronajmu byt 2+kk s balkónem na sídlišti. Tel.: 607 060 949.
Vyměním větší RD pro více bytů nebo i podnikání v Hlinsku pod
nádražím za menší nejlépe v okrajové části města.
Tel.: 705 279 006.
Prodám levně 2 ks lamelových roštů Sultan Laxeby 90 x 200 cm,
dále zadní trojsedačku do Fordu Tranzit. Tel.: 604 906 102.

V únoru 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

únor| 2021
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Městské muzeum a galerie
Galerie
do 28. února
ADAM KAŠPAR: HLINSKO
Výstava obrazů.
PROŠLI ZDEJŠÍ KRAJINOU
Stálá expozice krajinářů nejen Hlinecka.
Otevřeno: Út – Pá 9 – 12, 13 – 16 h
So – Ne 10 – 12, 13 -16 h
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 web
www.mmghlinsko.cz.

Knihovna
VESELÝ KOPEC

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

Veselý Kopec je až do zahájení návštěvnické sezóny 24. dubna
UZAVŘEN.
BETLÉM HLINSKO
Akce ROZLOUČENÍ S MASOPUSTEM, která se měla uskutečnit
v úterý 16. února je ZRUŠENA.
Prosíme, sledujte naše webové stránky www.nmvp.cz
V případě, že bude možné otevřít, dozvíte se aktuální informace
právě zde.
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

Vzpomínky
Dne 12. února 2021 uplyne dlouhých
15 let od úmrtí PaedDr. Josefa HEJSKA
z Hlinska, který zemřel v nedožitých
58 letech.
Stále vzpomínají manželka a synové
s rodinami.

Dne 23. února 2021 uplynou dva roky,
co nás navždy opustil náš tatínek
a dědeček, pan Ladislav VOHRADNÍK.
Kdo jste ho znali, vzpomeňte s námi.
Stále vzpomínají dcery s rodinami.

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

Aktuální informace jsou uvedeny na webových stránkách
knihovny.

Je tomu už dlouhých 9 let, co nás
opustil pan František ZEMAN.
Ale čas nikdy neběží tak rychle, aby se
dalo zapomenout.
Rodina

Poděkování
Děkujeme přátelům a známým za projevenou soustrast
a květinové dary.
Manželka Věra Chmelíková s rodinou

12| Hlinecké noviny

únor| 2021

Maratonci vzpomínali II.

V minulém čísle jsme psali něco
z historie 40 let běhání, nyní
přidáme další zajímavosti.
Z hlineckých běžců více něž 10
maratonů běželi tito běžci:
Zdenda Kasal, Jarda Bureš, Jan
Pilný, Petr Leszkow, Jirka Musil,
Mirek Horník, Jarda Bulena a
Helena Bidmonová, která reprezentovala ČSSR (ČR) od roku
1980 – 1993 v maratonu i v cizi-

ně (Island, Holandsko, Itálie,
Francie, Polsko, Jižní Korea).
Byla mistryní republiky
v přespolním běhu i na dráze.
Nejlepší čas v maratonu má
2:44,09 hod., naši „Hlineckou
25“ (půlmaraton) vyhrála 5x
stejně jako Dáša Kubrová, 3x
vyhráli Hlinečáci Ivana Hledíková a Jirka Musil, Ruda Jůn
z Chotěboře a Andrej Haren-

darčík. Závěrem jeden neskutečný výkon.
V roce 1987 se náš dlouholetý
maratonec a hlasatel Mirek
Horník zúčastnil mistrovství ČR
„Superželezný muž“. Z 23 startujících obsadil úžasné 2. místo.
Jeho výkony – plavání 5 km za
2:06,08 hod., kolo 250 km za
9:13,32 hod., běh 50 km za
4:58,00 hod. Celkový čas

16:17,40 hod. Mirku gratulujeme.
Na fotografii naše sestava po
maratonu ve Stromovce 1. 1.
1981: (zleva) Jindra Janáček, Jan
Pilný, vítězka žen Helena Bidmonová, Vašek Leszkow a Jarda
Bureš.
1. maraton v životě, splněný
dětský sen – stojí za to běhat.
Maratonci

Sportovec roku se odkládá
Vyhlášení tradiční ankety Nejúspěšnější sportovec roku 2020
okresu Chrudim, kterou organizuje Sportovní unie Chrudimska, se kvůli panujícím
opatřením v souvislosti s onemocněním covid-19 neuskuteční v původním termínu a
odkládá se až na 24. března
2021.
Pandemie koronaviru a přísná opatření, která v současné
době nedovolují sportování ani
shromažďování většího počtu
lidí, přidělala starosti organizátorům této ankety. Sportovní
unie Chrudimska měla původně

nejlepší jednotlivce, mládežníky, kolektivy a další kategorie
dekorovat ve středu 10. února v
Kulturním klubu ve Skutči, ale
tento termín je pochopitelně
vzhledem k panujícím protiepidemickým opatřením momentálně zapovězený.
Výkonný výbor Sportovní
unie Chrudimska však sportovce z Chrudimska nechce ochudit
o slavnostní ceremoniál a dohodl se ve spolupráci se všemi
zainteresovanými na posunutí
termínu na středu 24. března
2021.
Organizátoři mají pro případ

trvajících protiepidemických
opatření nachystáno ONLINE
vyhlášení, které bude možné
sledovat na youtube nebo webu
www.nejuspesnejsisportovecroku.cz
„V této chvíli samozřejmě
nemůžeme předjímat, jaká bude v Česku na konci března epidemická situace. Přejeme si,
abychom mohli slavnostní večer uspořádat tak, jak jsme byli
po léta zvyklí, tedy před plným
sálem, ale v případě, že se akce
bude muset odehrát bez diváků,
vyhlášení by se uskutečnilo
online a zúčastnili by se jej

pouze ocenění sportovci a ti,
kteří je budou dekorovat,“ informoval Vojtěch Čižinský,
předseda Sportovní unie Chrudimska
„Podrobnosti budou včas
upřesněny podle momentální
situace protiepidemického systému PES,“ doplnil šéf sportu na
Chrudimsku.
Připomeňme, že vítězství v
anketě z roku 2019 obhajuje
atletka Barbora Tichá z klubu
Atletika Chrudim. Mezi kolektivy naposledy zvítězilo družstvo fotbalistů MFK Chrudim.
Sportovní unie Chrudimska
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