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V prosinci byly pouze tři volnočasovky. První byl klasicky debatní a 
filmový klub, kdy jsme si pustili film Padesátka, abychom jsme se 
naladili na pořádnou zimu. 

Další volnočasovka 
už byl vánoční klub. 
Sešli jsme se dříve a 
společně jsme 
připravili 
občerstvení. Jako již 
tradičně nám přišly 
zazpívat děti ze ZŠ 
Ležáků pod vedením 
paní učitelky 
Chaloupkové. Poté 

jsme si již rozdali dárečky, nejdříve ty, které jste si přinesli, potom ty, 
které jsme dostali jako sponzorský dar z Minibazaru. Následovalo 
trochu věštění, inspirované z filmu, který jsme shlédli předchozí 
týden. Po otočení hrníčku jsme se dozvěděli, co nás v novém roce 
bude čekat.  
Poslední volnočasovka byla následující úterý. Sešli jsme se 
v Restauraci U Hlineckého koníčka, kde jsme společně povečeřeli.   
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7.12.2016 

Téma: Potraviny na vánoční klub  

           Výstup: Domluva, co kdo z přítomných donese na občerstvení. 

Téma: Vánoční večeře 

           Výstup: Předání podrobných informací k plánované vánoční 

večeři. Uskuteční se 20.12. v 17:00 v restauraci „U Hlineckého 

koníčka“. 

Téma: Vánoční klub 

           Výstup: Předání informací a programu na vánoční klub. 

Sejdeme se ve 13:00. 

Téma: Program na leden 

           Výstup: Návrhy: bowling, procházka, stolní hry. 

Téma: Náměty, připomínky a stížnosti 

           Výstup: Nikdo z přítomných nemá za uplynulé období ani v tuto 

chvíli žádné připomínky ani stížnosti. 

 

 
Novinky Ministerstva práce a sociálních věcí 
Nový rok přinese některé změny v oblasti práce a sociálních věcí. 
Zvyšuje se minimální mzda z 9 900 Kč na 11 000 Kč. Důchodci 
dostanou v průměru o 308 Kč měsíčně více. Zavádí se nová dávka tzv. 
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otcovské poporodní péče a rodičovský příspěvek půjde v roce 2017 
čerpat flexibilněji. 
 
VYŠŠÍ MINIMÁLNÍ A ZARUČENÁ MZDA 
Poctivě pracovat se musí vyplatit. Snažíme se proto postupně 
zvyšovat minimální mzdu tak, aby se její úroveň přiblížila 40 
procentům průměrné mzdy. Při schválené valorizaci minimální mzdy 
lze v příštím roce předpokládat zvýšení jejího podílu k průměrné mzdě 
na 38,2 procent. Od ledna tak bude minimální měsíční mzda činit 11 
000 Kč, minimální hodinová mzda vzroste z 58,70 Kč na rovných 66 Kč. 
V návaznosti na to se zvyšují i sazby nejnižších úrovní zaručené mzdy. 
Zároveň se ruší zvláštní sazba minimální mzdy i zvláštní sazby 
nejnižších úrovní zaručené mzdy pro zaměstnance s invalidním 
důchodem. Bude tak platit jedna sazba minimální mzdy a nejnižších 
úrovní zaručené mzdy pro všechny zaměstnance. 
Se sjednocením minimální mzdy pro všechny souvisí také zvýšení 
příspěvku na zaměstnávání osob se zdravotním postižením, a to o 
700 Kč. Zvýšení minimální mzdy má vliv také na výši slevy na dani za 
umístění dítěte v předškolním zařízení, kterou je možno uplatnit právě 
ve výši maximálně minimální mzdy za rok. 
 
DŮCHODY 
Vláda díky novele zákona o důchodovém pojištění z července 2016 
poprvé využila možnosti zvýšit důchody svým nařízením a ne 
zdlouhavě formou změny zákona. 
Zvýšení důchodů v roce 2017  
Důchody starobní, invalidní, vdovské, vdovecké a sirotčí přiznané před 
1. lednem 2017 se zvyšují od splátky důchodu splatné po 31. prosinci 
2016 tak, že se 
- základní výměra zvyšuje o 110 Kč na 2 550 Kč, 
- procentní výměra zvyšuje o 2,2 %. 
Příplatky k důchodu přiznané před 1. lednem 2017 se zvyšují o 2,2 %. 
 
NEMOCENSKÉ POJIŠTĚNÍ 
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Redukční hranice pro úpravu denního vyměřovacího základu, který 
slouží pro výpočet výše dávek nemocenského pojištění, jsou pro rok 
2017 následující: 
- první redukční hranice činí 942 Kč, 
- druhá redukční hranice činí 1 412 Kč, 
- třetí redukční hranice činí 2 824 Kč. 
Částka rozhodného příjmu potřebná pro účast na nemocenském 
pojištění činí 2 500 Kč i v roce 2017. 
 
NOVÁ DÁVKA PRO OTCE 
Novopečení tatínkové dostanou možnost využít po narození potomka 
dávku tzv. otcovské poporodní péče. Ta bude fungovat tak, že z 
nemocenského pojištění bude otec dítěte po jeden týden dostávat 
70 % vyměřovacího základu svého výdělku. 
Podpora bude stejná jako výše peněžité pomoci v mateřství. Nástup 
bude možný v období šesti týdnů ode dne narození dítěte a týdenní 
otcovské volno nebude možné přerušit. 
 
FLEXIBILNĚJŠÍ ČERPÁNÍ RODIČOVSKÉHO PŘÍSPĚVKU 
V roce 2017 se zjednoduší pravidla pro vyplácení a čerpání 
rodičovského příspěvku. 
- Dojde ke zrušení současného omezení horní hranice měsíční výše 
rodičovského příspěvku a bude umožněno čerpat dávku až do výše 
peněžité pomoci v mateřství (cca 32 000 Kč). Celá částka 
rodičovského příspěvku ve výši 220 000 Kč bude moci být vyčerpána 
za kratší dobu než v současnosti (za 6 měsíců u nejvyšší peněžité 
pomoci v mateřství). 
- Nově budou moci volit výši čerpání rodičovského příspěvku až do 
výše 7 600 Kč měsíčně a zkrátit si tak dobu čerpání rodičovského 
příspěvku až na tři roky. 
- Úplné zrušení podmínky sledování docházky dítěte do 
předškolních zařízení – v současnosti je sledována docházka pouze u 
dětí mladších dvou let, kdy tyto mohou pobývat v předškolním 
zařízení maximálně po dobu 46 hodin v kalendářním měsíci. Tato 
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podmínka bude zcela zrušena a bude se sledovat jen řádná péče o 
dítě v rodině. 
 
VEŘEJNÁ SLUŽBA 
Úřad práce se musí připravit na realizaci znovu zavedené veřejné 
služby ve spolupráci s obcemi a dalšími subjekty a na její promítnutí 
do výše příspěvku na živobytí u dlouhodobých příjemců dávek pomoci 
v hmotné nouzi. V případě, že osoba bude vykonávat veřejnou službu, 
zvýší se jí částka příspěvku na živobytí. 
Platí, že u zranitelných skupin osob (z důvodu zdravotního stavu, věku 
nebo péči o závislou osobu) veřejná služba vyžadována nebude. 
 
Zdroj: http://p12.helpnet.cz/aktualne/co-se-meni-v-roce-2017-

novinky-ministerstva-prace-socialnich-veci 

 
 

 

Ivan Kraus 

Má rodina a jiná zemětřesení 

Má rodina a jiná zemětřesení je kniha psaná zvláštním humorem, 

po jakém my Češi nostalgicky toužíme od dob Poláčkových Bylo nás 

pět. Je to humor laskavý, mile absurdní, ironie spíš něžné a nadsázky 

spíše filozofické než karikující. Týká se nekonečných trampot a patálií 

velké rodiny, jejíž členové jsou nadáni tak výraznou individualitou, 

že to mezi neustále jiskří. A do všeho se plete absurdita režimů 

a jejich pohůnků, proti kterým právě humor byl jedinou obranou. 

Autor se však svým viděním světa dotkl i něčeho velmi závažného. 

Mezi sourozenci, mezi dětmi a rodiči i mezi manžely vznikají nám 

všem dobře známé neřešitelné situace, které hrozí přerůst v tragédii, 
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pokud je neumíme obrátit v legraci. Soudobé vydání rodinné 

tetralogie je první, ale jednotlivé knihy vycházejí česky počtvrté. A tak 

se dá bez nadsázky říci, že se český národ začíná dělit na ty, kdo 

Krause četli, a na ty, kdo ho teprve budou číst. 

Příspěvek od Helči Paulusové 

 

Netopýří muž 

Jo Nesbø 

Jo Nesbø se narodil v roce 1960 v Oslu, je současný norský spisovatel 

a hudebník, původním vzděláním ekonom a finanční analytik. 

Zpočátku pracoval jako makléř a novinář. V roce 1997 odstartoval jeho 

literární dráhu kriminální román „Netopýří muž“, první detektivka 

s osobitým kriminalistou Harrym Holem, jež ihned zaznamenala 

obrovský úspěch. Nesbø za ni obdržel cenu Klubu Riverton za nejlepší 

literární či dramatický počin s kriminální tematikou. 

Harry Hole, policista z Osla, je poslán do Sydney, aby zde objasnil 

vraždu mladé norské herečky Inger Holterové. S případem mu má 

pomoci jeho australský kolega Andrew Kensington, aborigin. Oba 

nekonvenční policisté se brzy spřátelí a Hole se od Kensingtona 

dozvídá mnoho zajímavostí o Austrálii, její historii i o životě v 

samotném Sydney. Vražda Inger Holterové navíc není ojedinělým 

případem. Na celém západním pobřeží Austrálie jsou znásilňovány a 

občas i zardoušeny mladé blondýnky. Úkolem obou kriminalistů je 

dopadnout psychopatického vraha co nejdříve… 

Příspěvek od Dany Ročňákové. 
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Leden Stolní tenis 

Únor Pardubice – kino, prohlídka historického centra 

Březen Pardubice – hokej, nákupy 

Duben Čarodějnice s FOKUS HB – opékání špekáčků 

Květen Devět skal 

Červen Rehabilitační pobyt 

Červenec Podhůra -  rozhledna, procházka 

Srpen Kunětická hora + parník 

Září Výlet se ZŠ Ležáků 

Říjen Obří akvarium Hradec Králové 

Listopad Kino 

Prosinec Vánoční večeře 

 

Prosíme vás o vyjádření, co vás zaujalo, nebo naopak, jakou jinou akci 

byste navrhli vy, místo některé výše uvedené.  

 

 
 Kulturní akce na Hlinecku – leden 2017 
 
ZÍTRA TO ROZTOČÍME, DRAHOUŠKU...! 

Středa 18. ledna od 18 hodin 
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Multifunkční centrum 

Divadelní představení divadelního spolku DU:HA. Vstupné 100 Kč 

dospělí, 50 Kč děti do 15 let 

 

SLUNÍČKO – PROFILOVÝ POŘAD  

Čtvrtek 26. ledna 

Multifunkční centrum 

Vystoupení dětského ministudia Sluníčko určené pro širokou 

veřejnost. 

 

ÚHLAVNÍ PŘÁTELÉ Divadlo V Rytířské Praha  

Pondělí 30. ledna od 19 hodin 

Multifunkční centrum 

Francouzská komedie o tom, jak snadné je narušit dlouholeté 

přátelství.  

Divadelní představení je v rámci podzimního abonmá 2016. Volné 

vstupenky ještě k zakoupení. Vstupné 290 Kč 

 

HRAVÉ VÁNOCE  

do 29. 1. 2017 

Městské muzeum a galerie 

Otevřeno: Út – Ne  9-12, 13 – 16 h; Zavřeno – 1.1.2017 
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Galerie malířů Hlinecka,  Pamětní síň Karla Lidického, Městské 

muzeum 

Expozice: Nejstarší historie, školství, spolky, oděv a textilní výrobky, 

zaniklá a živá řemesla – hrnčířství, hračky, sklo,  rodina Adámkových. 

Otevřeno: Út – Pá 9 – 12, 13 – 16 h  

 

SPOLEČENSKÝ PLES  

Sobota 21. ledna od 19.30 h 

Orlovna  

Pořádá Orel Hlinsko. O hudební část se postará kapela Wječná žízeň, 

jako host vystoupí Markéta Maky Zdeňková. Dále se můžete těšit na 

soutěž o ceny a bohaté občerstvení. 

Vstupné 150 Kč, předprodej vstupenek zajišťuje paní Sodomková, tel.: 

776 618 763. Přijďte se pobavit!   

 

 
Zima 

Lenka Svobodová 
 

Bílé vločky tiše padají do kraje 
Krásná i krutá zima opět tu je 

Malé hvězdy na slunci se třpytí 
Vločky jak bělostné kvítí 

 
Když rozběhnu se po louce 
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Připadám si jako v pohádce 
Svět venku je jak z křišťálu 

Jen života je tu pomálu 
 

Když rozpoutá se vánice 
Zvířátka se více zachumlají v bílé peřince 

A spí sladce 
Jako já ve své postýlce 

 
Děti sáňkují na svahu 

Vezmu si lyže a ven jdu 
Mráz kreslí květy na oknech 

Hurá! K bruslení bude led 
 

Zima slibuje čas vánoční 
V pokojích nazdobíme stromečky 

Kapřík ve vaně zašplouchá 
Večer pod stromkem zazní koleda 

 
Hvězdy na nebi tiše září 

Jejich světlo stříbrné dodá sněhu 
Tajemný vzhled 

Pod stromkem dárky leží 
Vánoce jsou na doslech 

 
Cinky linky zvonek zní 

A zimě čas odzvoní 
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Volnočasovky (každou středu od 13:30 do 16:30) 

 
4.1.  Debatní a filmový klub 

        11.1.  Bowling 
           18.1.  Procházka 
         25.1.  Stolní hry 

1.2.  Debatní a filmový klub 
 

 

 
FOKUS Vysočina, středisko Hlinsko 

Karla Lidického 1213 
539 01 Hlinsko  

Web: www.fokusvysocina.cz 
Mobilní telefon na vedoucí (Míša Růžičková): 777 151 497 

 
Komunitní tým: 

E-mail: hlinsko@fokusvysocina.cz 
Jana Horynová: 777 151 494 
Lucie Motlová: 725 730 100 

Radka Tkáčiková: 778 701 282 
Marcela Boháčová (peer pracovník): 778 403 864 

 
Dobrovolnické centrum: 

E-mail: dc.hl@fokusvysocina.cz 
Hana Chmelíková:  774 151 489 

 
 


