
PRO PROSPERUJÍCÍ
HLINSKO:

Milí spoluobčané, drazí sousedé, 
stejně jako vy jsme si vědomi toho, že 
Hlinsko v této nejisté době potřebuje ke 
svému dalšímu rozvoji především 
stabilitu a jasné cíle. Proto jsme se 
znovu rozhodli kandidovat do 
zastupitelstva našeho města. Jsme 
parta lidí složená z jak mladších, tak
i věkově zkušenějších.   

    Neděláme rozdíly, ale spojujeme 
generace a vážíme si všech, kteří žijí nebo 
chtějí žít v Hlinsku. Hlavně nás ale spojuje 
společný pohled na další rozvoj Hlinska. 
Žádné obecné sliby a nereálné teorie od 
nás proto opět neuslyšíte. Uděláme ale 
maximum, abychom dokázali i nadále 
zlepšovat podmínky pro život v Hlinsku. 
Jak? Tím, že politikaření ponecháme 
jiným. Tím, že budeme realizovat 

konkrétní projekty. A k tomu nabízíme 
naše životní zkušenosti z praxe.

Za tým PROSPERUJÍCÍ HLINSKO

Miroslav Krčil, starosta
Radek Nevole, zastupitel města

Milan Vaško, zastupitel města
Marian Solčanský, radní města

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 

podařilo se toho hodně

    Když se řekne „Konkrétní projekty“, v Hlinsku to znamená, že… 
V oblasti bydlení připravujeme projekty výstavby bytů na sídlišti 
a také nových stavebních parcel v Chlumu a v Srní. Prioritou 
v oblasti školství je dokončení interaktivního vzdělávacího centra 
PLANETA HLINSKO. Chceme pokračovat v modernizaci učeben 
ZŠ i vybavení MŠ. A v neposlední řadě podpoříme v rozvoji 
hlinecké gymnázium, stejně jako střední odborné školství. 

Aktivně podpoříme příchod nových zubařů a dětských lékařů do 
Hlinska formou cíleného dotačního programu a přípravou prostor 
pro nové ordinace. Budeme pokračovat v opravách dalších ulic 
i chodníků

Nezapomínáme ani na místní části, investice do sportovišť, do 
zlepšování životního prostředí a podporu hasičů. Jsme připraveni 
pokračovat v jednání o projektu nového rybníka v Ratajích. Jde 
nám totiž o to, abychom dokázali udržet rovnoměrný rozvoj 
našeho města. Přehled konkrétních projektů naleznete na dalších 
stránkách.  

     Bohužel, žijeme nyní v době nedobrých zpráv. Ale 
tento přechodný stav nás nesmí zastavit a otrávit. Vždyť 
po každé noci přichází ráno a po každém dešti se vyčasí. 
Prosím, neztrácejme tedy optimismus a víru. V této 
souvislosti bychom Vás chtěli zdvořile požádat 
v nadcházejících komunálních volbách o podporu. 
Osobně Vám za ni předem 
děkujeme. 

OPTIMISMUS A VÍRA
     Vážíme si všeho, co se nám zatím díky vaší podpoře 
a trpělivosti podařilo zlepšit. A zároveň jsme si ale plně 
vědomi, že spousta věcí je potřeba ještě dodělat 
a vyřešit.

JISTOTA SE 
OPÍRÁ O PEVNÉ 
ZÁKLADY 5č.
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PROSPERUJÍCÍ HLINSKO 2022+
DOSTUPNÉ BYTY
INVESTICE DO VZDĚLÁVÁNÍ
CENTRUM PLANETA HLINSKO PRO RODINY I ŠKOLÁKY
PARKOVÁNÍ PŘED POLIKLINIKOU – OPRAVY ULIC   

připravíme výstavbu komplexu šesti bytových 
domů s více než 80 byty v ulici Prošvicova 

zrekonstruujeme objekt bývalého ředitelství 
společnosti ETA na bytový dům 

připravíme nové stavební parcely v Chlumu i v Srní

Dostupné bydlení v Hlinsku: 
nové byty i další parcely 

dokončíme projekt interaktivního vzdělávacího 
centra PLANETA HLINSKO 

opravíme prostor mezi ZŠ Ležáků a ZŠ Smetanova

připravíme revitalizaci prostranství mezi ZŠ 
Smetanova a podchodem

podpoříme v rozvoji hlinecké gymnázium 
stejně jako střední odborné školství, protože 
vzdělávání všech mladých lidí je pro nás důležité; 
naším cílem je mít šikovné učitele, lékaře, inženýry 
i řemeslníky; my rozdíly neděláme

zrenovujeme zahradu u DDM

Školství 

aktivně podpoříme příchod nových zubařů i 
dětských lékařů do Hlinska

Zdravotní péče

ulice Taussigova, Dvořákovo nábřeží, Milíčova

chodníky v ulicích Ležáků, Nerudova, Faráře Toufara

ve spolupráci s ŘSD dokončíme přípravu projektu 
kruhové křižovatky u Penny

Komunikace, chodníky ... opravíme další

nové parkoviště před poliklinikou; úprava 
navazujících veřejných prostranství; funkční
a příjemné

Revitalizace
přednádraží 

Podpoříme další třídění odpadu - nabídneme 
občanům možnost třídění přímo u rodinných domů 
(poskytneme zdarma nádoby na třídění plastů a 
papíru přímo k rodinným domům) 

zrealizujeme projekty na stavbu a rekonstrukci 
vodovodu i kanalizace v ulici Vinohradská

pro obyvatele sídliště vytvoříme nové centrální 
sběrné místo na velkoobjemový odpad v areálu 
hlinecké teplárny 

Lepší životní prostředí

rekonstrukce parkoviště a navazujících veřejných 
prostranství

Rekonstrukce centra města 
(Klicperova ulice)

Chlum: Zrealizujeme rekonstrukci budovy Zámečku 

Blatno: Připravíme projekt využití budovy bývalé školy

zrealizujeme projekt nového sociálního zázemí na LP 
Cihelka

Srní: Dokončíme úpravu prostranství u hřiště

Čertovina: navrhneme finančně podpořit decentrali-
zovaný systém domovních ČOV

Místní části Hlinska jsou důležité  

připravíme nákup nového vozidla CAS pro výjezdo-
vou jednotku hasičů města

zajistíme průběžnou modernizaci vybavení všech 
výjezdových jednotek města Hlinska

Pro hasiče

nové klubové prostory pro HC Hlinsko

nové tenisové kurty 

příprava rekonstrukce fotbalového hřiště

Investice do sportovišť 
pro zdraví našich dětí

Děkujeme za podporu



JASNÝ CÍL: ZLEPŠIT PARKOVÁNÍ PŘED 
POLIKLINIKOU A OPRAVIT PARKOVIŠTĚ 
V CENTRU MĚSTA
Opravy ulic a chodníků jsou v podstatě 
nikdy nekončící příběh. Přesto, že jsme jich 
v posledních osmi letech zvládli v Hlinsku 
zrekonstruovat na tři desítky, stále je ještě 
před námi velký kus práce. Například je to 
dokončení úpravy prostoru nových parko-
višť v lokalitě mezi sídlištěm 
a teplárnou.

    souběžně s realizací aktuálních investic ale 
chystáme i projektové dokumentace oprav 
dalších komunikací. Mezi ty nejvýznamnější 

patří projekty na rekonstrukce lokalit 
přednádraží či ulice Klicperova s parkoviš-
těm v centru města.  

V lokalitě přednádraží je naším cílem 
navázat na stavbu dopravního terminálu 
a celý projekt chystáme jako druhou etapu 
úpravy Nádražní ulice. Rádi bychom zde 
nejenom zlepšili parkování před budovou 
polikliniky, ale zároveň chceme vytvořit 
reprezentativní prostor vstupu do města 

PROSPERUJÍCÍ 
HLINSKO 
S PODPOROU
ČSSD A 3PK

pro všechny, kteří k nám přijedou 
autobusem i vlakem. Budeme moc rádi, 
pokud nás v našem úsilí podpoříte.  

Miroslav Krčil 
Váš starosta     

Milan
Vaško 

technik - řidič

Alena
Šírová 

předsedkyně odborové
organizace

Marian
Solčanský 

středoškolský
učitel

Petr
Bulena 

vedoucí technologie

Aleš
Mudroch 

obchodní zástupce

Dana
Chaloupková 

učitelka ZŠ

Lenka
Horáková 

učitelka MŠ

Miroslav
Obolecký 

hasič - velitel jednotky 
města Hlinska

Petr
Bidmon 

fyzioterapeut

Tereza
Lédlová 

kadeřnice

Ludmila
Vlčková 

ředitelka MŠ

Vladimír
Zavřel

vedoucí odboru
MÚ Hlinsko

Ivan
Kembický 

strojník

Jiří 
Homoláč 

OSVČ v lesnictví   

Radek
Pavlík 

fotograf

Milan
Davídek 

vedoucí ČOV  
Hlinsko

Zdeněk
Eis 

místostarosta

Petr
Vobejda 

lesní hospodář 

Jiří
Novák 

technolog

Radek
Nevole 

vedoucí výroby

Miroslav
Krčil

starosta města

Děkujeme za podporu
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