
Přátelé, drazí sousedé,

před časem jsme se společně rozhodli jít 
po cestě, která není vždy jednoduchá,
avšak vede k rozvoji a prosperitě 
Hlinska. Je to cesta, kterou 
podstupujeme kvůli našim rodinám, 
dětem, kvůli budoucnosti celého 
regionu. Soustředíme se na to, aby 
Hlinsko dokázalo nabídnout kvalitní 
podmínky pro život. Mnohé se již 
podařilo, ale spousta práce nás ještě 
čeká.  

    Hodnocení naší práce ponechávám 
samozřejmě na Vás. Chci však veřejně 
poděkovat celému našemu týmu. Bez 
vzájemné podpory bychom se neobešli. 
Ale co hlavně - nedokázali bychom to bez 
vaší podpory, porozumění, trpělivosti 
a důvěry. Náš tým si tuto skutečnost 
uvědomuje a mnohokrát za ni děkujeme. 
Osobně jsem na naše město hrdý.

Teď je důležité směr i stabilitu udržet 
a dokázat využít postavených základů. 
Proto jsme se rozhodli, že v nadcházejí-
cích komunálních volbách letos na 
podzim znovu požádáme o vaši podporu 
a důvěru. 

Odpověď na tuhle otázku se nemění. Jsme stále 
neformální - otevřené uskupení občanů Hlinska a jeho 
místních částí. Nespojuje nás politika, ale spojuje nás 
společná myšlenka a společný pohled na řešení 
rozvoje našeho města. Stejně jako vy jsme přesvědčení, 
že správa obcí a měst je hlavně o rozumných lidech a ne 
o partajích. Naše města se nesmí stát kořistí. Stejně jako 
vy si myslíme, že potřebujeme stabilitu, jasnou vizi 
a efektivní investice. Tohle nabízíme. Nepotřebujeme 
politikaření a hádky – to přenecháváme jiným. Chceme 
pracovat pro Hlinsko, realizovat další konkrétní kroky pro 
budoucnost – kvůli našim dětem. 

Jsme zkrátka parta lidí, kteří jsou tělem i duší spjatí 
s Hlinskem a tímto regionem. Máme tady pevné kořeny. 
Znáte nás, jsme vaši sousedé.  

KDO JSME?

PROSPERUJÍCÍ HLINSKO

Už teď máme pro příští období jasné cíle. 

Nebojíme se odpovědnosti a uděláme 
maximum pro to, aby se Hlinsko ve svém 
rozvoji nezastavilo. Jdeme do toho znovu. 
Tak, jak jsme zvyklí – naplno, s odvahou
a pokorou! 

Milí sousedé, není to poprvé, co Vám 
děkuji za dosavadní přízeň, kterou 
budeme právě při volbách potřebovat. 
A dovolte, abych vás o ni osobně požádal.  

Děkujeme za šanci pro Hlinsko.

Miroslav Krčil 
Váš starosta     

JASNÉ CÍLE:

750
milionů korun do nových 

investic a oprav majetku města  

3
nové učební

obory

85
nových stavebních

 parcel pro rodinné domy

30
opravených ulic 

a místních komunikací 

200
nových parkovacích 

míst 

Dostupné bydlení: nové byty a další 

stavební parcely pro RD

Zdravotnictví: Aktivní podpora 

příchodu zubařů

Školství: Interaktivní vzdělávací centrum 

PLANETA pro školáky i rodiny

Doprava: Rekonstrukce lokality 

přednádraží a u polikliniky; oprava ulic 

a chodníků, např. Taussigova, Ležáků a další

Sport: klubové prostory pro hokejisty, tenisové 

kurty, příprava rekonstrukce

fotbalového hřiště

Bezpečnost: Nové vozidlo CAS pro hasiče

Lepší životní prostředí: Vybudujeme 

centrální místo pro sběr velkoobjemového 

odpadu v areálu teplárny na sídlišti 

podařilo se toho hodně



Pane starosto, co Vás napadne jako 
první, když se řekne Hlinsko, nebo 
Hlinecko?
    Rodina, kamarádi, moje kořeny - zkrátka 
domov.  

Jaký je?
    Přece ten nejlepší na světě. Víte, v 
posledních letech jsme investovali stovky 
milionů korun, aby naše město dokázalo 
poskytovat potřebný servis občanům 
i našim sousedům z okolních obcí. Některé 
kroky se projeví dříve, jiné až později - 
hodnocení ponechám na jiných. 
Ale vkládáme maximální úsilí do toho, aby 
naše děti mohly říci, že tady je stále ten 
nejlepší domov na světě.  

Jaké byly poslední čtyři roky?
    V mnohém zvláštní. Museli jsme řešit 
důsledky covidu, finanční i lidské. Nic 
podobného jsme před tím nezažili. A letos 
k tomu přibyla nesmyslná válka na 
Ukrajině. My jsme přesto dokázali udržet 
tempo smysluplných investic. A toho si 
vážím. Zároveň jsem ale rád za každou 
takovou zkušenost, za každou překážku. 
O to víc si pak totiž ceníme každého 
úspěchu našeho města. 

Jaký z projektů byl pro Vás nejtěžší?
    Prosadit návrat středního odborného 
školství do města. Vzpomínám si, jak se nás 
někteří snažili pošpinit a kolik klacků nám 
pod nohy naházeli. Ale vlastně všechno to 
mělo zcela opačný efekt. Naši větší 
motivaci a zarputilost. Nemáme sice ještě 
vyhráno, ale jsme na dobré cestě. Takže 
všem odpůrcům moc děkuji. 

Existuje nějaké rozhodnutí, které si 
budete dlouho pamatovat, které bylo 
svým charakterem jiné než ta ostatní?
    Určitě jich je víc. Když jsme si poprvé 
řekli, že bychom měli postavit sportovní 
halu, když jsme společně našli odvahu 
stavbu prosadit - pro všechny to bylo velké 
rozhodnutí. Postupem času si ho víc a víc 
cením a nepřestávám za něj děkovat, 
protože všichni vidíme, jak hala slouží 
dětem a sportovcům. Pro náš tým je právě 
tohle největší odměna. Navíc se ukazuje, že 
díky odvaze jsme ušetřili nějakých 50 až 70 
milionů korun.  

Vnímáte nějaký zásadní problém, když 
se podíváte na fungování úřadů?
    Jednoznačně je to byrokracie. Někdy 
vůbec člověk ani nechápe, co vlastně 
úředník někde v Praze chce a co to 

vymyslel. Občas jsou to příběhy, kterým lze 
jen těžko uvěřit. A to se pak přenáší na 
obce a ve svém důsledku na lidi. Úplně 
byrokracii odstranit nelze, ale měli bychom 
ji dostat do snesitelných mezí. 

Jak si podle Vás stojí obce a města v 
rámci ČR?
    Dobře. Dlouhodobě se ukazuje, že právě 
radnice jsou v této republice nejlepšími 
hospodáři. Možná na pár výjimek, ale ty 
budou vždy. Proto je potřeba umět 
podpořit potřebné projekty. Ale to se 
bohužel ze strany centrálních úřadů 
mnohdy neděje. Určitě by pomohla 
i úprava systému rozdělení daní více ve 
prospěch obcí. Pak by totiž nemusel nikdo 
vymýšlet složité dotace. 

Hlinsko v posledních letech hodně 
investuje. Jakým směrem by měly být 
namířeny hlavní aktivity v nejbližších 
letech?
    Osobně jsem přesvědčen, že do oblasti 
nabídky dostupného bydlení. Chystáme 
několik projektů týkajících se bytové 
výstavby přímo v Hlinsku a pokračovat 
hodláme i v nabídce stavebních parcel. Náš 
tým má ale připraven opět plán konkrét-
ních investic v celém spektru života města.

Jak vnímáte Hlinsko v 
dalších letech?
    Z mého pohledu je nutné 
udržet stabilitu města. 
Musíme pokračovat v rovno-
měrném rozvoji Hlinska 
a místních  částí, tak jako 

ANKETA: KTERÝ Z REALIZOVANÝCH 
PROJEKTŮ V UPLYNULÉM OBDOBÍ JE PRO VÁS 
TEN „NEJ“? 

DOSTUPNÉ BYDLENÍ A CELKOVÁ STABILITA 
MĚSTA JSOU NAŠE PRIORITY, ŘÍKÁ STAROSTA 
MIROSLAV KRČIL

dosud. Ale co je nejdůležitější, moc bych si 
to přál, aby se nám v Hlinsku zkrátka dobře 
žilo. Každý den přemýšlím o tom, jestli 
děláme věci správně. Nikdo přece 
nemáme patent na rozum. Ale vím, že náš 
tým dělá maximum a téhle práce si velmi 
cením. Vím také, že jen díky podpoře 
a velkému pochopení mojí manželky 
 a rodiny můžu svoji energii věnovat 
Hlinsku. A hlavně, nenahraditelná je 
podpora spoluobčanů. Děkuji za ní, děkuji 
mnohokrát.    

Desítky projektů a investic. Důsledky covidové pandemie. Jasná vize, jakým směrem 
pokračovat. O rozhovor jsme požádali starostu Hlinska Miroslava Krčila. 

Dana Chaloupková
zastupitelka města

To, že se v Hlinsku opravila za poslední 
roky například spousta ulic, to vidíme 
všichni. Jsou to nemalé peníze, které 

tyhle rekonstrukce stojí. Při sestavování 
rozpočtu města se o tom vede pravidelně 

debata. Kromě investic si ale myslím, že je 
důležité, že se Hlinsku podařila i ve složité době pandemie 
covidu zachovat podpora spolků v jejich kulturní i sportovní 
činnosti. Potřebujeme, aby se lidé mohli potkávat, aby se 
mohli bavit. A je dobře, že jim v tom naše radnice nemalou 
měrou pomáhá.

Zdeněk Eis 
místostarosta města

Velkých a důležitých investic je víc. Sportovní hala, koupaliště, dopravní terminál, modernizace městského 
hřbitova, opravy komunikací, nové stavební parcely – těch „nej“ je mnoho. Řekněme, že to jsou strategické 
věci a jejich výčet je dlouhý. Ale pak tady máme každodenní život. Každodenní provoz města s takovými 

zdánlivě drobnými záležitostmi. Z vlastní zkušenosti to mohu říci, jsem s lidmi v každodenním kontaktu. 
Jsem rád, že se na nás spoluobčané nebojí obrátit. Naše komunikace je opravdu intenzivní a když je to jen 

trochu možné, vždy se problémy snažíme řešit a pomoci s nimi.

Milan Vaško
zastupitel města

V mém případě je to generální rekon-
strukce hasičské zbrojnice v Blatně. To 
je projekt, o který jsem hodně usiloval. 

Z toho, že se ho podařilo úspěšně 
zrealizovat, nepřestávám mít radost. Je to 

prostě moje srdeční záležitost. Pro dobrovolné 
hasiče i pro naši místní část má tahle stavba velký význam. 
Máme moderní zázemí pro výjezdovou jednotku i pro 
společenský život. Kromě této konkrétní investice musím 
ještě zmínit i obnovu hasičské techniky v celém městě. 
Vedení radnice se v tomto směru podařilo udělat pořádný 
kus práce.

Ludmila Vlčková 
zastupitelka města

Nebudu zmiňovat jednu investici. Já si 
myslím, že je důležité, když se nám teď 
daří jako městu rozvíjet rovnoměrně 

celé Hlinsko, všechny části 
i oblasti. V tomhle směru podle mne vedení 

radnice dělá určitě dobrou práci a je to správná 
cesta. Moje přání do budoucna je, aby radnice co možná 
nejvíce podporovala spolky a oddíly, které pracují s dětmi, 
i s těmi nejmenšími. A ráda bych se zasadila i o to, aby město 
jako zřizovatel pokračovalo v rozvoji svých mateřských škol. 

Alena Šírová 
zastupitelka města a členka rady města

Vnímám poslední roky tak, že se nám 
v Hlinsku daří spousta projektů. Koupací 
biotop, dopravní terminál, nové stavební 

parcely – to jsou příklady staveb, které 
slouží široké veřejnosti. Nestavíme 

„pomníky“, ale snažíme se, aby z investovaných 
prostředků měli prospěch pokud možno všichni obyvatelé 
Hlinska a okolí. Jsem také zároveň ráda, že vedení hlinecké 
radnice se snaží naslouchat potřebám zaměstnanců. 

Radek Nevole 
zastupitel města

Jako příznivec sportu musím na prvním 
místě jmenovat sportovní halu. Hlinsko 
si takové moderní sportoviště určitě 

zaslouží. A já osobně věřím, že pro dnešní 
děti, pro současnou mládež, to je a bude 

obrovská motivace. Ale nejenom pro ně – i pro 
nás střední a starší generaci. Pohyb potřebujeme všichni. 
Zkrátka, máme velké štěstí, že jsme to rozhodnutí postavit 
halu, udělali v pravý čas. A pak obecně je ještě jedna důležitá 
záležitost, kterou vidím v přístupu hlinecké radnice. Nezapo-
míná se na místní části.  

Marián Solčanský 
zastupitel města a člen rady města

Každá investice do oblasti školství a 
vzdělávání vůbec. Takhle vynaložené 
prostředky jsou podle mého názoru 

jedny z vůbec nejlepších a nejpotřebněj-
ších investic. Jsou sice mnohdy vidět až za 

delší čas, ale každému městu se vždy vrátí 
v dobrém. Jako pedagog vždycky prosazuji, abychom do 
našich škol investovali, abychom je podporovali v rozvoji. 
Pokud jde o střední školství v Hlinsku - naše gymnázium 
i odborné školství - je potřeba pokračovat v úzké 
spolupráci mezi městem a Pardubickým krajem.

Děkujeme za podporu



Nejvýznamnější investice a opravy

Sportovní hala

Koupací biotop

Dopravní terminál

Obnovené střední odborné školství 

(tři obory mlékař, truhlář, elektrikář)

Nové stavební parcely 

Nové parkovací plochy na sídlišti

Generální rekonstrukce a dostavba 

Domu dětí a mládeže 

Generální rekonstrukce objektů bývalé 

HLINSKO 2015-2022  85% PROGRAMU 
SPLNĚNO

MŠ Kara, MŠ Lidického a budovy B 

ZŠ Resslova

Generální rekonstrukce městského 

hřbitova

Systematická obnova hasičské techniky

Opravené ulice 

(Ratajská, Palackého, Máchova, Karlova, 

Rubešova, Kavánova, Erbenova, Drahý 

Růžek, Tyršova, Budovatelů, Družstevní, 

Jiráskova, Italská, Komenského, Čechova, 

Nádražní...)

Investice v místních částech

Generální rekonstrukce hasičské 

zbrojnice v Blatně

Nové hřiště v Chlumu

Nový chodník v Srní

Rekonstrukce místních komunikací 

(na Čertovině, v Srní, Blatně, Chlumu) 

Nejvýznamnější investice a opravy

Sportovní hala

Koupací biotop

Dopravní terminál

Obnovené střední odborné školství 
(tři obory mlékař, truhlář, elektrikář)

Nové stavební parcely 

Nové parkovací plochy na sídlišti

Generální rekonstrukce a dostavba
Domu dětí a mládeže 

Generální rekonstrukce objektů bývalé 
MŠ Kara, MŠ Lidického a budovy B 
ZŠ Resslova

HLINSKO 2014-2022  
85 % PROGRAMU SPLNĚNO

Generální rekonstrukce městského 
hřbitova

Systematická obnova hasičské techniky

Opravené ulice 

(Ratajská, Palackého, Máchova, Karlova, 
Rubešova, Kavánova, Erbenova, Drahý 
Růžek, Tyršova, Budovatelů, Družstevní, 
Jiráskova, Italská, Komenského, Čechova, 
Nádražní...)

Investice v místních částech

Generální rekonstrukce hasičské 
zbrojnice v Blatně

Nové hřiště v Chlumu

Nový chodník v Srní

Rekonstrukce místních komunikací 
(na Čertovině, v Srní, Blatně, Chlumu) 

Stavební parcely Hasičská zbrojnice Střední škola

Kavánova ulice

Sportovní hala Koupací biotop

Dopravní terminál Hřbitov

Děkujeme za podporu


