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SILVESTROVSKÝ VÝŠLAP

KLUB ČESKÝCH TURISTŮ HLINSKO uspořádal 30. prosince tradiční výšlap k pramenu řeky Chrudimky. Pravidelně se k němu vydávají stovky hlineckých občanů. Tentokrát šlo o 35. ročník tohoto oblíbeného pochodu, který se pořádá ve spolupráci s Městským úřadem v Hlinsku, firmou Dalu, Lesy
České republiky a CHKO Žďárské vrchy. Účast byla bohatá, došlo i na tradiční opékání buřtů, k dobré
náladě hrál harmonikář. Další snímky najdete na str. 16. Foto: Mirek Stehno

Cena za vodné a stočné bude i letos
dvousložková. Nezměněna zůstane
pohyblivá část vodného – 43,15
Kč/m³ i stočného – 36,33 Kč/m³.
... více na str. 4

PŘÍŠTÍ ČÍSLO VYJDE:

5. února 2019

Slovo starosty
Milí spoluobčané,
jsem rád, že
Hlinsko
vstupuje
do roku
2019
s řádně
schváleným rozpočtem. Byl to
důležitý krok,
který
udělalo nově zvolené zastupitelstvo. A je to další krok na
cestě efektivního rozvoje města.
Rozpočet podpořilo 11 z celkem
17 přítomných zastupitelů na
prosincové schůzi. Všem kolegům, kteří zvedli ruku pro rozpočet, mnohokrát děkuji za jejich přístup. Plně ale respektuji i
zastupitele, kteří rozpočet nepodpořili. Je to pro mne důvod
ještě k většímu pracovnímu
nasazení ve prospěch našeho
města i regionu.
Jsem přesvědčen o tom, že právě v tomto období je nezbytné
pokračovat v investicích.
Zejména do zlepšování vybavenosti města, infrastruktury
bydlení, školství i podmínek pro
podnikání. Dále do zlepšování
stavu městského majetku a
snižování nákladů na jeho provoz, do nových technologií. Zastavit se a přešlapovat na místě
by bylo velkou chybou. A tu
v Hlinsku udělat nechceme.
Naopak – i v roce 2019 uděláme
s kolegy maximum pro efektivní rozvoj našeho města.
Přátelé, v roce 2019 Vám přeji
zdraví jako základní kámen pro
vše ostatní. Mějte dostatek pozitivní energie. A nenechte si
nikým vzít dobrou náladu. Bývalý britský ministerský předseda Winston Churchill řekl:
„Člověk myslící pozitivně vidí
neviditelné, cítí neuchopitelné
a dosahuje nemožné“.
Děkuji za podporu. Přeji Vám
úspěšný a krásný rok 2019!
Miroslav Krčil
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Přínos pro občany Hlinska: Online rezervační a
vyvolávací systém a elektronická úřední deska
V jednom z předcházejících
čísel Hlineckých novin jsme
vám představili nový IT projekt
„Modernizace a zvýšení dostupnosti IS pro výkon veřejné
správy města Hlinska“, na který
město Hlinsko získalo finanční
prostředky z Evropské unie.
Nyní bychom vám rádi představili funkčnost dvou částí daného projektu, kterou je „Online rezervační a vyvolávací systém“ a „Elektronická úřední
deska“.
Elektronická úřední deska
byla instalována na dotykových
LCD zařízeních ve dvou lokalitách v centru města Hlinska –
před budovou MFC, Adámkova
341 a dále před budovou bývalého soudu Adámkova 554. Zde
si může občan v jakýkoliv čas a
den zjistit nejen obsah úřední
desky, ale i informace o dění ve
městě, najde si zde přehled připravovaných kulturních a společenských událostí, k dohledání jsou rovněž Usnesení Rady
a Zastupitelstva města Hlinska
a mnoho dalšího.
Vyvolávací systém umožní
občanům během své návštěvy
úřadu získat pořadové číslo a
„řízenou“ formou se dostat
k odbavení na požadovaném
pracovišti MÚ. Vyvolávací systém je nasazen na následující
agendy:
Doprava:
(1) Řidičské průkazy (registr řidičů) – žádost, vyzvednutí
(2) Dovozy vozidel
(3) Technické průkazy (registr

vozidel)
(4) Přestavby, stavby vozidel

(3) Kontrola
(4) Výherní hrací přístroje

Vnitro
(1) Občanské průkazy – žádost,
vyzvednutí
(2) Cestovní doklady – žádost,
vyzvednutí

Životní prostředí
(1) Odpady
(2) Životní prostředí a ZPF
(3) Lesní hospodářství a myslivost
(4) Ochrana ovzduší
(5) Vodní hospodářství

V prostorách MÚ je umístěn
tzv. kiosek s výdejnou lístků,
kde si po příchodu klient zvolí
požadovanou agendu a vytiskne
pořadové číslo. Pro orientaci,
kde (na jakém pracovišti a u jaké přepážky) dojde k odbavení,
je toto řešeno světelnými displeji.
Rezervační systém umožní
z webu města rezervaci termínu
a času jednání na MÚ Hlinsko, a
to s předstihem a v termínu dle
požadavku občana. Rezervace
bude umožněna u agend, kde
občan řeší různé záležitosti.
Jedná se o následující agendy a
životní situace:
Doprava
(1) Řidičské průkazy (registr řidičů) – žádost, vyzvednutí,
(2) Dovozy vozidel
(3) Technické průkazy (registr
vozidel)
(4) Přestavby, stavby vozidel
Vnitro
(1) Občanské průkazy – žádost,
vyzvednutí
(2) Cestovní doklady – žádost,
vyzvednutí
Živnostenský úřad
(1) Registrace
(2) Zemědělci

Stavební úřad
(1) Stavební povolení, ohlášení,
ostatní
Sociální věci
(1) Všechny agendy
Správní oblast
(1) Matrika
Postup pro
provedení rezervace:
– na webu města je založena
sekce „Objednání online“ (na
titulní stránce vpravo)
– po výběru požadované
agendy dojde k zobrazení kalendáře pracoviště (barevně
zvýrazněné dostupné a obsazené termíny) s možností výběru
termínu a hodiny
– po výběru požadovaného
termínu a času bude nutné zadat emailovou adresu, na kterou bude automaticky zasláno
potvrzení rezervace
– pro finální potvrzení rezervace dojde k automatickému
odeslání emailu na uvedenou
adresu, který bude obsahovat
odkaz pro potvrzení rezervace.
Toto potvrzení je nutné provést
do 30 minut od vytvoření rezervace. V případě, že tak neučiníte, bude rezervace zrušena.

Pro agendy doprava a vnitro bude rezervace automaticky zařazena do fronty vyvolávacího systému.
– po potvrzení rezervace (objednaného termínu) bude automaticky vygenerován PIN,
který bude zaslán mailovou
zprávou.
– po příchodu na MÚ v objednaném termínu si v rámci
Vyvolávacího systému občan
vybere službu „Objednaní klienti – Zadání PINu“ – vloží PIN a
následně se vytiskne pořadový
lístek s rezervovanou službou.
Pořadový lístek je možné vyzvednout nejpozději 15 minut
před časem rezervace. V případě
dostupnosti přepážky (tj. bez
dalších klientů) je možné vyvolání klienta s rezervací na přepážku i před objednaným časem.
– v případě příchodu a zadání
PIN kódu po času rezervace,
bude tato rezervace neplatná!
Rezervovaní klienti z ostatních agend budou očekáváni
přímo u požadovaných úředníků.
Věříme, že tento krok radnice
směrem k občanům bude
vstřícnou a komfortní službou,
která postupem času „odbourá“
na některých odborech MÚ
zdlouhavé čekání ve frontě.
Oddělení dotací MÚ

Poplatek za komunální odpad se od ledna zvýší
Z pohledu poplatníka je méně
populární změnou navýšení
místního poplatku za komunální odpad, ke kterému došlo
prostřednictvím obecně závazné vyhlášky č. 4/2018.

PO ČTYŘECH LETECH
Novou obecně závaznou vyhláškou dojde po 4 letech k navýšení poplatku o 20 Kč. Poplatek za komunální odpad bude tedy pro rok 2019 činit 560
Kč na poplatníka a rok.

K navýšení poplatku na rok
2019 dochází jednak z důvodu
růstu nákladů na sběr a svoz
netříděného komunálního odpadu a dále z důvodu nově nastaveného systému tvorby cen
Technických služeb v rámci
nově vzniklého svazku obcí.

NAVYŠUJÍ I OSTATNÍ
Navyšování místního poplatku
za komunální odpad se však
nedotkne pouze poplatníků
města Hlinska, ale také poplat-

níků dalších, městu Hlinsku,
blízkých obcí. Některé obce navyšují či plánují poplatek za
komunální odpad navyšovat
v takové míře, že poplatek
v těchto obcích bude v roce
2019 až o 90 Kč vyšší než poplatek vybíraný v Hlinsku.
Obecně závaznou vyhlášku č.
4/2018 pak naleznete také na
webu města Hlinska
(www.hlinsko.cz).
Odbor Kancelář tajemníka

leden| 2019
Hlinsko a drogy?
Musíme vědět, na čem
jsme

Zástupci organizace Laxus z.ú.
na konci listopadu 2018 předali
městu Hlinsko zprávu z výzkumu drogové problematiky
v našem městě. Výzkum probíhal po dobu 6 měsíců a byl zaměřen na zjištění informací,
které by pomohly městu naplánovat opatření, zaměřené na
oblasti veřejného zdraví, prevence a sociálních služeb. Výzkumníci zjišťovali zejména jaké drogy a jakými způsoby se v
Hlinsku užívají a jak je tento jev
rozšířen mezi mladými lidmi.
Zkoumali, které jevy, spojené
s užíváním drog, můžou nést
nebezpečí jak pro uživatele samotné, tak pro jejich okolí.
Součástí závěrečné zprávy je i
návrh intervencí a opatření,
mezi které patří například posílení preventivních programů
na školách a pravidelná činnost
terénních pracovníků pro uživatele drog ve městě.
„V Hlinsku jako všude jinde
jsou drogy přítomné a jistě ve
větší či menší míře ovlivňují život naší obce a jejích obyvatel,
proto bychom rádi s touto problematikou pracovali na základě kvalitních a ověřených informací,“ říká vedoucí odboru
sociálních věcí, školství a zdravotnictví Městského úřadu
Hlinsko Martin Vtípil, „proto
jsme se obrátili na organizaci
Laxus, která ve Východních Čechách pracuje s problematikou
závislostí již více než 20 let.“
Předání zprávy z výzkumu
doplnila podrobná prezentace,
během které se odborní pracovníci z oblasti sociálních služeb, školství či zdravotnictví

mohli společně se zástupci
města Hlinsko doptávat přímo
výzkumníků z Analytickovýzkumného týmu Laxus z.ú.
„Kromě samotných zjištění
jsme často dotazováni na metody naší práce, na to jak jsme
k informacím přišli,“ uvedl vedoucí Analyticko-výzkumného
týmu Laxus Petr Pavlíček, „
metody používáme kombinované, tak abychom dostali co
nejužitečnější informace. Například v Hlinsku jsme hodně
hovořili přímo s uživateli drog,
zároveň jsme provedli dotazníkové šetření, v rámci něhož byli
osloveni všichni žáci základních
škol ve věku od 11 do 15 let.“
Hlavní devízou výzkumníků
z Laxus z.ú. je schopnost vyhledat a navázat kontakt s těžko
dosažitelnými skupinami osob,
kterými jsou například injekční
uživatelé drog.
„Rozhodně vítáme rozhodnutí města provést nejprve výzkum, a teprve potom plánovat
opatření. Tento zdánlivě samozřejmý postup není bohužel široce rozšířen. Mnohé obce aplikují využití preventivních služeb ad hoc, nebo plánují, aniž
by měly dostatek informací.
V tomto směru můžeme s trochou nadsázky přirovnat postup města k odklonu od alchymie k chemii,“ uzavírá
Pavlíček.
Závěrečná zpráva z výzkumu
byla začátkem prosince 2018
zpřístupněna hlinecké odborné
veřejnosti.
Odbor sociálních věcí,
školství a zdravotnictví MÚ
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Zprávy z radnice

Změna na pozici vedoucí odboru
životního prostředí
Ke konci roku ukončila své dlouholeté působení ve funkci vedoucí
odboru životního prostředí MÚ Hlinsko paní RNDr. Jaroslava Šulcová. Chtěla bych jí proto, i tímto způsobem, veřejně poděkovat za
náročnou a poctivou práci, kterou po téměř 15 let v této nelehké
oblasti státní správy odváděla. Kromě řízení odboru se specializovala na ochranu ovzduší, a to pro celý územní obvod ORP Hlinsko.
Do dalších let „bez úřadování“ přejeme RNDr. Šulcové zejména
pevné zdraví, osobní pohodu, elán a čas na rodinu a koníčky.
Novou vedoucí odboru se od 1. ledna stala na základě výsledků výběrového řízení a následného jmenování Radou města Hlinska
paní Ing. Ivana Kopecká, dosavadní referentka odboru se specializací pro oblast nakládání s odpady. Ing. Kopecká pracuje na úřadě
od roku 2002 a je respektovanou odbornicí se zkušenostmi a velmi
dobrou znalostí jak místních podmínek, tak obsáhlé problematiky
veškerých agend řešených odborem. Ing. Kopecká má, podle mého
názoru, veškeré předpoklady k tomu, aby v nové pozici obstála a
přispěla tak ke kvalitnímu výkonu státní správy na svěřeném
úseku. K tomuto cíli jí přeji hlavně stálé zdraví, pevné nervy, podporu spolehlivých spolupracovníků a náležitý nadhled při každodenním náročném rozhodování.
Marta Nováková, tajemnice MÚ

Změny v nakládání s odpady
Dovolujeme si upozornit občany
města, že v letošním roce proběhne několik změn v systému
nakládání s odpady, které zohledňují především praktické
potřeby našeho města v uplynulém období. V Hlineckých
novinách a na webových stránkách města o nich budeme průběžně informovat.
První změna, která letos nastává
a může se dotknout většiny z
nás, se týká svozu nebezpečného odpadu, objemného odpadu a
rozměrného bioodpadu.
Po porovnání výše vynaložených finančních prostředků s množstvím svezeného nebezpečného odpadu (svoz prováděn 2x ročně)
bylo rozhodnuto, že se od roku 2019 mobilní svoz nebezpečného
odpadu zruší. Nebezpečný odpad vznikající v domácnostech bude
nadále možno odevzdávat bezplatně na Sběrném dvoře v Srnské
ulici.
Další změna se týká svozu objemného odpadu z domácností. Na
základě opakované poptávky občanů po svozu rozměrného bioodpadu (např. větve stromů, keře) bude v roce 2019 mobilní svoz nastaven tak, že objemný odpad (např. nábytek, koberce atd.) bude
svážen pouze 1x za rok (květen) a naopak svoz rozměrného biodpadu bude prováděn 3x ročně (duben, říjen, listopad).
Svoz rozměrného bioodpadu nebude prováděn na sídlišti, ale rozšíří se o zahrádkářské kolonie (Rataje, Čertovina, Drachtiny, Na
Stráni), kde bude velkoobjemový kontejner přistaven v určený den
a čas u hlavní brány. Stávající hnědé biokontejnery (770 l) jsou
primárně určeny pro drobný bioodpad (trávu, listí, plevel atd.).
Větve a keře by do nich umísťovány být neměly, neboť je snadno
zaplní a musí být následně ručně a s většími náklady z drobnějšího
bioodpadu vybírány, což celý systém nám všem výrazně prodražuje. Stejně jako u nebezpečného odpadu, i u jakéhokoli bioodpadu
platí, že je možno jej odevzdat bezplatně na Sběrném dvoře.
Rozpis přistavení kontejnerů bude zveřejněn na stránkách města,
v Hlineckých novinách a v Hlineckém zpravodaji.
Marta Nováková, Ivana Kopecká, Městský úřad Hlinsko
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Voda na Chrudimsku se zásadním způsobem
zdražovat nebude
Díky dohodě mezi vlastníkem
vodárenské a kanalizační infrastruktury, společností Vodovody a kanalizace Chrudim, a. s.
(VaK) a provozovatelem, Vodárenskou společností Chrudim,
a.s. (VS) se voda v tomto regionu
v roce 2019 zásadním způsobem
zdražovat nebude.

OBTÍŽNÁ
VYJEDNÁVÁNÍ
„Vyjednávání o výši
vodného a stočného
pro rok 2019
mezi spo-

DVOUSLOŽKOVÁ CENA
Cena za vodné a stočné bude i
v roce 2019 dvousložková. Nezměněna zůstane pohyblivá
část vodného – 43,15 Kč/m³ i
stočného – 36,33 Kč/m³.
K menším cenovým úpravám
dojde u pevné složky, která je
závislá na velikosti vodoměru a
je stanovena jako roční. U nejběžnějších vodoměrů v rodinných domech s průtokem do 2,5
m³/hod bude pro vodné nově
tato částka 842 Kč (zvýšení o
106 Kč) a pro stočné 883 Kč
(zvýšení o 78 Kč). Fakturována
bude odběratelům příslušným
poměrem v odečtovém cyklu.
V uvedeném případě se jedná o
celkové zvýšení v přepočtu na
den o 50 haléřů.

lečnostmi
VaK a VS byla obtížná.
Zvyšuje se tlak na růst mezd
zaměstnanců, dochází ke
zdražování vstupních surovin
(stát pro rok 2019 opět navyšuje poplatek za odběr surové vody) a zvyšují se ceny chemikálií
používaných při čištění vody
surové i odpadní. Vedení obou
společností se také dohodla na
zvýšení nájemného za vodárenskou infrastrukturu na
částku 100 mil. korun. Nezanedbatelným faktorem zůstává
zpřísňování legislativních podmínek pro provozování vodovodů a kanalizací,“ vysvětluje

předseda představenstva
VS Chrudim Roman Pešek.

CO JE DŮLEŽITÉ
„Do jednání o
ceně vody
jsme i v
letošním
roce
vstupovali
s cílem
udržet
její cenu pro
spotřebitele a dosáhnout
zvýšení nájemného za vodárenskou infrastrukturu. Byli
jsme si vědomi všech negativních vnějších vlivů, ale
současně jsme chtěli

hledat
cestu,
jak dosáhnout minimálního
dopadu na občany. Výsledek
proto hodnotím pozitivně –
naše společnost vlastněná obcemi dostane vyšší nájemné za
vodárenskou infrastrukturu, ale
cena vody pro lidi se zásadně
nezmění,“ říká místopředseda
představenstva společnosti VaK

Chrudim Miroslav Krčil.

OBNOVA SÍTÍ
Právě do obnovy vodovodních a
kanalizačních sítí směřuje drtivá většina prostředků, které
VaK Chrudim obdrží jako nájem
od provozovatele. Vodárenská
infrastruktura vlastněná VaKem Chrudim má nyní hodnotu
přes 7,5 miliardy Kč.
„Patříme mezi 20 největších
vlastníků infrastrukturního
majetku ve vodárenství a jsem
rád, že žádný spotřebitel napojený na náš majetek netrpěl
nedostatkem pitné vody v dobách sucha. Z širšího pohledu je
třeba zdůraznit, že
Chrudimsko patří
v rámci republiky
mezi málo oblastí
s přebytkem pitné vody,“ doplňuje předseda
představenstva společnosti VaK Chrudim Jan
Čechlovský.
Zdroj: Vak Chrudim

VaK Chrudim investuje v regionu desítky milionů
Společnost Vodovody a kanalizace Chrudim investovala v roce 2018 v regionu desítky milionů korun.
Největšími akcemi byly rekonstrukce vodovodu v obci Skála,
výtlačného vodovodního řadu
mezi úpravnou vody Seč a vodojemem Ústupky.
Dále rekonstrukce výtlaku
v Heřmanově Městci, částí vodovodu v Luži, Chrudimi či rekonstrukce kanalizace v chrudimské ulici Topolská, vybudování kanalizace v Hlinsku Za
Drahou nebo odstranění pachů
na ČOV v Hlinsku.
„Kromě toho převzala společnost od obcí, které jsou našimi
akcionáři, a dalších subjektů
nově vybudovaný majetek v
hodnotě téměř 70 mil. Kč,“ říká
prokurista společnosti Ivo Doskočil.
Schválený plán investic společnosti VaK Chrudim na rok
2019 zahrnuje nyní 29 akcí. Jde

zpravidla o rekonstrukce vodovodů, kanalizací a ČOV, v celkovém plánovaném rozsahu
téměř 80 mil. Kč.
„Na rozdíl od roku 2018, kdy
jsme očekávali větší odkup in-

frastrukturního majetku od
obcí, v roce 2019 neočekáváme
žádné velké převody majetku,
proto může být více prostředků
uvolněno do rekonstrukcí vodovodů, kanalizací a čistíren

odpadních vod,“ říká předseda
představenstva společnosti Jan
Čechlovský.
Mezi investice většího charakteru bude patřit i rekonstrukce vodovodu v Hlinsku v
ulici Ratajská.
„Plán investičních akcí na rok
2019 jsme tvořili tak, aby byly
rovnoměrně pokryty potřeby
rekonstrukce a obnovy vodárenské infrastruktury v majetku
VaK Chrudim ve všech regionech jeho působení. Současně
je nezbytné zdůraznit, že na investice sice zatím počítáme
s částkou 80 milionů korun, ale
v průběhu roku jsme připraveni
schválený investiční rozpočet
upravit v návaznosti na další
potřeby společnosti nebo investice podporované ze státního rozpočtu,“ doplňuje místopředseda představenstva a starosta města Hlinska Miroslav
Krčil.
Zdroj: VaK Chrudim
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Hlinsko vstupuje do roku 2019 se schváleným
rozpočtem
Finanční plán města Hlinska
pro rok 2019, který jednohlasně
podpořila rada města a následně schválilo zastupitelstvo, má
celkovou hodnotu zhruba 266
milionů korun.
V rozpočtu jsme na letošek
naplánovali téměř dvě desítky
investičních akcí a větších
oprav. Největší z nich je výstavba koupacího biotopu.

HŘBITOV, PARKOVIŠTĚ,
CHODNÍKY
Z dalších je to namátkou dokončení rekonstrukce městského hřbitova; zahájení renovace objektu bývalé ETY; výstavba parkoviště podél areálu

teplárny; rekonstrukce Ratajské
ulice či ulice Palackého; oprava
chodníku na Adámkově třídě i
povrchu ulice Za Drahou; rekonstrukce budov bývalé MŠ
Kara a zubního střediska – dnes
ZŠ Resslova; v ulici Rváčovská
jsou to sítě pod budoucím
chodníkem a v ulici Poličská
investice do zasíťování průmyslového zóny.
Rozpočet pamatuje i na místní
části – v Chlumu připravujeme
úprava parku u kostela a další
opravy komunikací; v Srní je to
stavba chodníku a v Blatně zahájení opravy budovy hasičské
zbrojnice.
V rozpočtu počítáme také

s prostředky na nákup techniky
pro hasiče, s investicemi do škol
i do sportovišť.

INVESTICE V DALŠÍCH
LETECH
Samozřejmostí pro nás při sestavování rozpočtu pro rok 2019
bylo i zohlednění investic, které
máme naplánovány na další
roky – zejména 2020 až 2022.
Jde především o stavbu sportovní haly, zasíťování dalších 30
parcel na Drachtinách, významnou investici do hlineckého sídliště v podobě úpravy
prostoru mezi sídlištěm a teplárnou, další opravy komunikací a chodníků – toto jsou naše

priority pro další období.

REZERVA
Do rozpočtu letošního roku tedy vůbec nezapojujeme přes 30
milionů korun. Do této rezervy
vložíme v průběhu letoška navíc ještě dalších zhruba 16 milionů, což jsou dotační prostředky na akce, které nám byly již
přiznány a město je realizovalo
v roce 2018. Nicméně poskytovatelem budou tyto dotace
proplaceny až v roce 2019. Celkově tedy ponecháváme rezervu města nezapojenou do aktuálního finančního plánu ve
výši téměř 50 milionů korun.
Miroslav Krčil, starosta

JEDNU Z NEJVĚTŠÍCH INVESTIC do modernizace dopravní infrastruktury města v roce 2018 představuje rekonstrukce páteřní komunikace
v místní části Blatno. Projekt zahrnoval nejenom opravu komunikace, ale
i výstavbu zcela nového chodníku i parkovacích míst.

NOVÝ DOPRAVNÍ TERMINÁL V HLINSKU dostal po čtyřech měsících
jasné obrysy. Provozní budova i prostor budoucích nástupišť autobusů
jsou již pod střechou. Založeny jsou sloupy protihlukových stěn, rozvedeny základní inženýrské sítě a přichystány jsou i první podkladové vrstvy budoucího parkoviště. Práce, které začaly v září 2018, pokračují prozatím podle plánu. Termín dokončení je stanoven na červen letošního
roku.

V ZÁVĚRU PODZIMU LOŇSKÉHO ROKU dokončilo město Hlinsko rekonstrukci dalších dvou ulic. Kompletně zrekonstruována byla komunikace a chodníky v ulici Karlova. Navíc zde vzniklo i nové parkoviště. Řidiči
pozor! Karlova ulice je nově jednosměrná stejně jako další navazující ulice v této lokalitě města.
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Slavíci Základní školy Resslova Hlinsko

V listopadu se konal 12. ročník pěvecké soutěže Resslovský
slavík. Jako každým rokem se
soutěžilo ve čtyřech kategoriích:
1. ročník, 2. – 3. ročníky, 4. – 5.
ročníky a 6. – 9. ročníky.
Porota ve složení paní učitelka Jitka Vymetalová, Ilona Čermáková a pan učitel Miroslav
Teisler hodnotila 38 interpre-

tací písní v českém, anglickém i
ukrajinském jazyce a nakonec
se rozhodla udělit vítězství
těmto zpěvákům.
I. kategorie: 1. místo Amálie
Štůlová, 2. místo Vítek Novosad,
3. místo Anděla Malivánková
II. kategorie: 1. místo Sofie
Štůlová, 2. místo Ema Bártová a
Sylvie Uchytilová a 3. místo Lu-

cie Le
III. kategorie: 1. místo Terezie Štůlová a Antonie Jírů, 2.
místo Adam Tůma, 3. místo
Evelína Kosková a Jan Dospěl
IV. kategorie: 1. místo Petr
Fořt a Tereza Gajdošová, 2.
místo Lukáš Hejduk a Aneta
Caklová a 3. místo Ema Kramperová
Základní škola Resslova gra-

Skautský ples: první republika
V sobotu 24. 11. pořádalo hlinecké skautské středisko Skála
druhý ročník skautského plesu.
Celý rok jsme si připomínali
výročí 100 let od založení Československé republiky, které
jsme oslavili výsadbou lípy
a obnovou památníku v parku.
Kromě republiky mělo sté výročí i naše středisko, k této příležitosti probíhala v muzeu výstava.
Téma plesu tedy bylo jasné –
první republika. Výzdoba sálu
v barvách trikolory, dámy a pá-

nové v patřičných dobových
kostýmech, vše připomínalo
první republiku.
Na začátku plesu pronesla
vedoucí střediska Ludmila Dalecká pár slov na přivítanou.
K tanci zahrála kapela Rockband.
Stejně jako v loňském roce,
tak i letos jsme měli připravené
předtančení, bohatou tombolu
a výborné občerstvení.
O půlnoci si přítomní mohli
vydražit tanec se známými
osobnostmi z období první re-

publiky, několika známými
herci a herečkami nebo třeba se
samotným T. G. Masarykem.
Celý ples se nesl v příjemné a
přátelské atmosféře a my už pro
vás chystáme na příští rok další.
Závěrem chci poděkovat
všem, kteří jakýmkoliv způsobem přispěli k hladkému průběhu plesu a také sponzorům za
jejich dary do tomboly.
Pavel Adámek,
zástupce vůdce střediska
Skála Hlinsko

tuluje všem vítězům a vybraným zpěvákům přeje mnoho
úspěchů i v další soutěži Hlinecká nota, která proběhne ve
středu 13. 3. 2019 ve 14.30 hodin
v Multifunkčním centru a na
kterou jste již nyní všichni zváni.
Mgr. Soňa Dobrovolná, ZŠ
Resslova Hlinsko

Nabídka
Hledáte prostory vhodné pro
pořádání různých kulturních
akcí, zejména plesů, koncertů,
divadelních představení, výstav
apod.? Nabízíme možnost pronájmu Orlovny. Pro bližší informace kontaktujte Martina
Sodomku na tel. čísle 774 144
014 nebo na e-mail
orelhlinsko@seznam.cz. Po
předchozí domluvě si lze prostory Orlovny prohlédnout. Více
informací najdete i na stránkách www.orel-hlinsko.cz. Těšíme se na vaši návštěvu.
Orel Hlinsko
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TS Ridendo Hlinsko se stalo mistrem světa
Hlavní skupina TS Ridendo
Hlinsko se v úterý 20. listopadu
2018 zúčastnila 10. ročníku
soutěže WADF World Dance
Championship v libereckém
Babylonu, jehož organizátorem
je Latinofestival s.r.o. Spoluorganizátorem je Taneční a pohybová škola ILMA Mgr. Ilony
Šulcové, ILMA AGENCY s.r.o.,
Světlo Slunečnice z.s. a ILMA z.s.
Záštitu nad celou soutěží převzala radní Libereckého kraje
Ing. Květa Vinklátová. Mistrovství probíhalo od neděle 18. do
soboty 24. listopadu.
Do soutěže se zapojilo více
než 3 000 tanečníků z více než
180 tanečních škol z 19 zemí
světa. Soutěžilo se v několika
tanečních stylech, které byly
navíc rozděleny podle věku tanečníků a velikosti skupin.
Nejpočetnější výpravu měli Poláci a Češi, ale hodně účastníků
dorazilo také z Ruska, Ukrajiny,
Itálie, Německa, Slovenska,
Maďarska či Švédska. Podle
rozsahu akce a počtu účastníků
patří světový taneční šampionát mezi největší taneční akce v
České republice.
TS Ridendo Hlinsko se soutěže zúčastnilo už v roce 2015
s choreografií „Explosions“
Petra Janáčka, se kterou svou
kategorii ovládlo a stalo se mistrem světa.
Na letošní šampionát jsme se
vypravili s vystoupením s názvem „Piano virtuoso“, kterou
pro nás opět připravil Petr Janáček. Inspiroval se hudbou
klavíristy Maksima Mrvici z
Chorvatska a jihokorejského

klavíristy a skladatele Yirumy.
Toto vystoupení vyhrálo
všechny soutěže, kterých jsme
se zúčastnili, včetně mistrovství
České republiky v plesových
choreografiích, a tak jsme do
Liberce jeli s cílem nejvyšším:
získat titul pro Českou republiku, pro Hlinsko a pro všechny
příznivce našeho Tanečního
studia, které v září zahájilo svou
již 19. sezonu.
Díky velkému počtu kategorií
a velmi nabitému programu
připomínala soutěž spíš taneční
maraton, kde se na třech parketech střídali malí, velcí, jednotlivci, páry či celé skupiny.
Výkony tanečníků hodnotilo
více než 30 porotců z České republiky, Ruska, Polska, Francie,
Německa, Maďarska, Ukrajiny,
Finska a dalších zemí.
I finále naší kategorie bylo
mezinárodně pestré. Díky hodnocení poroty na 3. místě skončili tanečníci z maďarského Fuego Dance Company a jejich
vystoupení s názvem „The Nights of Vampires“. Druhou
příčku obsadila taneční škola
Astra Luna z polského města
Wałcz. První místo a zároveň
titul mistr světa získalo TS Ridendo Hlinsko!
„Piano virtuoso“ se tak stalo
nejúspěšnější choreografií našeho Tanečního studia za celou
dobu jeho existence!
Rád bych tímto poděkoval
choreografovi Petru Janáčkovi,
všem příznivcům a fanouškům
Ridenda, rodinám a nejbližším
všech tanečníků za jejich podporu a toleranci a hlavně všem

tanečníkům, kteří na parketě
tráví spoustu svého volného
času, aby mohli tancem šířit
radost. Protože to je motto TS
Ridendo Hlinsko.
Choreografii „Piano virtuoso“
můžete mimo jiné vidět na Plese TS Ridendo Hlinsko 5. ledna
v hlineckém Multifunkčním

Obraz Doriana Graye

MKK Hlinečan nabízí poslední volné vstupenky na divadelní
přestavení na jaro 2019. Koncem měsíce prosince byl spuštěn volný prodej vstupenek na

jednotlivá představení.
Vstupenky je možné zakoupit
na pokladnách Turistického
informačního a Multifunkčního
centra v Hlinsku. První představení je naplánováno na úterý
15. ledna od 19 hodin v MFC
Hlinsko. Po delší odmlce se u
nás představí herci Horáckého
divadla Jihlava s divadelním
představením Obraz Doriana
Graye. Jedná se o klasické dílo
od Oscara Wilda v režii a dramatizaci Pavla Šimáka.
Něco málo o ději divadelního
představení:
Jedná se o příběh mladíka,

který kvůli své touze po nepomíjející kráse a věčném mládí
zaprodal svou duši, přenesený
do současného prostředí „highsociety“. Je kult vystylovaného
mládí a krásy dnešní jedinou
hodnotou? Jde opravdu jen o to,
jak si život užít? Láska je přežitek, sbírání zážitků je sexy. Jaké
je ponaučení z toho příběhu pro
nás? Zapomněli jsme, že může
voda mýt, oheň čistit a že Země
je matkou nás všech.
Živly mají očisťující moc a
měli bychom se k nim vrátit a
žít podle nich.
MKK Hlinečan

centru nebo na stejném místě
na Benefičním plese 2. března.
Pokud byste chtěli mít vystoupení na vaší akci, můžete využít
kontaktů na našich webových
stránkách www.ridendo.cz.
Richard Boguaj, vedoucí TS
Ridendo

Sbírka pro
pejsky
Dne 12. prosince se na
sídlišti v OD
Růže uskutečnila sbírka pro pejsky z útulku
v Pardubicích. Chtěli bychom
poděkovat všem Hlinečákům a
lidem z okolních vesnic. Díky
vám se pejskové budou mít
krásně. Splnili jste nám veliké
přání k Ježíšku. Tak příští rok na
značkách!
K. Dalecká, D. Kynclová a R.
Bříza, pořadatelé sbírky
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Kraj v Hlinsku oživuje technické školství
a rovněž investuje do silnic
Do třetice všeho dobrého.
Poslední pracovní zastávkou
hejtmana Martina Netolického
při cestování po regionu bylo
Hlinsko, kde stejně jako
v předchozích dvou případech
zůstala osoba starosty po komunálních volbách nezměněna. Starosta Miroslav Krčil
s místostarostou Zdeňkem Eisem hovořili s hejtmanem o
plánech v oblasti školství, dopravní infrastruktury či požární
ochrany.
Před dvěma lety byl při hlineckém gymnáziu otevřen obor
mlékař, což reflektovalo potřeby zaměstnavatelů, jelikož
mlékárenský průmysl má ve
městě bohatou tradici. „V tuto
chvíli máme v rámci tohoto
oboru čtyři studenty ve druhém
ročníku a osm v ročníku prvním. Je tedy patrné, že po jisté
počáteční nedůvěře je o tento
obor zájem. Na kvalitě odborné
výuky má velký vliv především
způsob, jakým k oboru přistoupila sama společnost TATRA.

Vedle například Žamberka se
jedná o další příklad, kdy se
nám postupně daří aplikovat
prvky duálního systému,“ řekl
hejtman Martin Netolický, který se starostou hovořil také o
dalším rozvoji technického
školství ve městě.
Tématem, které zajímá de
facto každého starostu, jsou in-

Dechová hudba
Mistříňanka

20. ledna (neděle) od 16
hodin v MFC Hlinsko
Dechová hudba Mistříňanka Antonína Pavluše vznikla již
v roce 1967 v Miloticích. Pod
vedením staršího z bratrů Antonína vystupovala celých čtyřicet let. Za tuto dobu absolvovala nespočet akcí – plesů, fašanků, velikonočních zábav,
letních nocí, hodů a koncertů.
V roce 2007 se ujal funkce
kapelníka František Pavluš a
pokračuje v tom, co jeho předchůdci započali. Umělecký vedoucí F. Pavluš ctí zásadu, kterou Mistříňance vytyčil při jejím
založení jeho strýc Antonín a

tou je „nikdy nehrát ledabyle a
aby muzikant a muzika v první
řadě hrála pro lidi“.
Mistříňanka na svých vystoupeních prezentuje klasickou lidovou hudbu, ale je
schopna bravurně přednést i
moderní a vážnou hudbu. Přáním členů Mistříňanky je, aby si
v dnešní uspěchané době publikum našlo v repertoáru svoji
písničku nebo skladbu, aby dělali svým posluchačům a příznivcům co největší radost a aby
nikdy nebyla dechovka okrajovým žánrem na hudebním poli.
Vstupné 230 Kč, 190 Kč balkon. MKK Hlinečan

vestice do silniční sítě v regionu. Hejtman, stejně jako na Seči, informoval starostu o stavu
příprav na modernizaci silnice
od Třemošnice přes Seč až do
Trhové Kamenice, což představuje přibližně třicetikilometrový úsek. Starosta informoval
hejtmana o stavu komunikace
v úseku Chlum – Košinov, což je

přibližně 800 metrů dlouhý
úsek, který hejtman přislíbil
prověřit. Řeč byla také o přestupním terminálu, jehož stavba za necelých 46,5 milionu korun by měla být dokončena
v červnu příštího roku.
Město plánuje pro své dobrovolné hasiče do budoucna pořídit dva nové dopravní automobily, a proto hejtman informoval starostu o dotačním programu, v rámci kterého se kraj připojuje částkou 300 tisíc korun
na jednu žádost k dotaci Ministerstva vnitra. „Díky této, ale i
dalším krajským dotacím se
nám daří dostávat techniku
dobrovolných hasičů na velmi
dobrou úroveň. Pro obce je
státní dotace a krajský příspěvek k ní velmi dobrou šancí pořídit nový moderní automobil
s relativně malou zátěží pro
městský rozpočet,“ řekl
hejtman Netolický.
Bc. Petr Šilar, oddělení komunikace a vnějších vztahů,
kancelář hejtmana Pk

Simona Babčáková: one
human show
Středa 16. ledna od 19 hodin
v MFC Hlinsko
Simona Babčáková je herečka
a žákyně improvizátora Jaroslava Duška. Kromě herectví se
věnuje i moderování, přednáškám, načítání knih a vede
improvizační workshopy.
One human show – veselé i k
zamyšlení, ale hlavně s nadsázkou a bez cenzury!
Improvizační show je natolik
citlivá, že do ní vstupují i nálady
a pocity diváků, a výsledný čas

se tak stává
společným
dílem.
Mluvené
slovo střídá
hudba a zpěv
Antonii
Nyass (Yelow
sisters), Vladimíra Keichera – klávesy kytara a Honzy
Melichara – beat box.
Vstupné 240 Kč.
MKK Hlinečan

Krajské dotační tituly v roce 2019
Pardubický kraj zveřejnil výzvy k předkládání žádostí o dotační prostředky na rok 2019.
Výzvy jsou vyhlášeny pro oblast
kultury, sportu, cestovního ruchu, životního prostředí atd.
Kromě obcí mohou být žadateli
také neziskové organizace,
spolky, sportovní kluby, tělovýchovné jednoty atd.

Žadatelé mohou své žádosti
podávat na předepsaných formulářích včetně povinných
příloh od 2. 1. 2019 do 31. 1. 2019.
Konkrétní podmínky a formuláře jednotlivých dotačních titulů jsou uvedeny na webových
stránkách www.pardubickykraj.cz.
Oddělení dotací MÚ
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Autíčkyjáda 2019
Je již devátým ročníkem oblíbené soutěže RC modelů, kterou pořádá Centrum Jana XXIII.
z Hlinska.
Tradičně se sejdeme v tělocvičně ZŠ Resslova v Hlinsku, a
to v sobotu! 26. ledna od 13:30
hod., kdy bude probíhat registrace závodníků. Děti zde budou
závodit na několika stanovištích, které spojují autíčka. Soutěžit mohou i dospělí, věk není
rozhodující. Nově budou účastníci rozděleni do skupin pro
různé věkové kategorie. Připraven bude i vedlejší zábavný
program, aby se děti, které čekají na závod, mohly dobře bavit. Pro toho, kdo má sourozence, který nechce či nemůže závodit, máme připravený koutek

se stavebnicí Magformers, kde
mohou autíčka s pomocí kamaráda z našeho kolektivu
skládat, či si postavit cokoli
podle své fantazie.
Tato stavebnice velmi zaujala
i v minulých ročnících a po celou dobu soutěžního odpoledne
byla maximálně využívána
menšími i většími dětmi. Připraveno bude i občerstvení.
Nezapomeňte si vzít obuv na
přezutí! Děkujeme.
Moc se na vás na všechny za
pořádající Centrum Jana XXIII.
těší Petra Pejchlová a Jaroslav
Pěkný, kteří celé zábavné odpoledne připravují. Startovné je
20 Kč na 1 závodníka.
Centrum Jana XXIII.

Zprávy o činnosti MP Hlinsko z
přelomu měsíců listopad a
prosinec 2018
Dne 15. 11. po 13 hodině byl
strážníky MP Hlinsko při hlídkové službě zjištěn v ulici Faráře
Toufara volně pobíhající pes –
bez obojku a id. známky.
Vzhledem k tomu, že se jeho
majitel na místě nenacházel byl
pes odchycen a umístěn do záchytného kotce MP. Následující
den byl majitel zjištěn a pes mu
byl po projednání celé věci v
přestupkovém řízení v pořádku
vrácen.
Dne 17. 11. v nočních hodinách řešili přivolaní strážníci
MP Hlinsko případ ve věci občanského soužití mezi sousedy
v ulici Jiráskova. Na místě bylo
zjištěno, že by zde mělo docházet ke schválnostem a slovním
urážkám. Celá událost byla zadokumentována a dále postoupena na přestupkovou komisi
při MÚ Hlinsko k provedení
dalších opatření.
Dne 23. 11. v odpoledních hodinách bylo hlídkou strážníků
MP Hlinsko při kontrolní činnosti zjištěno, že v baru Tudor
dochází ke kouření cigaret. Na
místě strážníci zjistili totožnost
podezřelých osob (jednalo se o 2
muže). Celá událost s nimi byla
řešena po provedení nezbytných úkonů pro porušení zákona na ochranu zdraví před
škodlivými účinky návykových
látek.

Dne 25. 11. v dopoledních hodinách řešili strážníci MP Hlinsko případ ve věci krádeže helmy na motorku. K této krádeži
došlo na Tylově náměstí, kdy si
ji majitel nechal zavěšenou na
řídítkách motocyklu a dále si
odešel na nákup do nedalekého
obchodu a když se vrátil, tak
helma byla pryč. Provedeným
šetřením a dále i vyhodnocením
kamerového systému města
Hlinska a za spolupráce s Policií
ČR byl zjištěn pachatel, který
musel helmu vrátit a celá událost s ním byla řešena za přestupek proti majetku.
Dne 26. 11. asistovali strážníci
MP Hlinsko při převozu vánočního stromu z místní části
Chlum do Hlinska na Betlém,
kde byl dále firmou usazen na
své místo. Strážníci zajišťovali
BESIP.
Dne 5. 12. v odpoledních hodinách řešili strážníci MP Hlinsko událost ve věci padajícího
skla z nezabezpečených oken
na chodník z budovy bývalé
Kary v ulici Šafaříkova. Celá
událost byla zadokumentována
a dále postoupena dle věcné
příslušnosti na Stavební úřad
při MÚ Hlinsko k provedení
dalších opatření.
Ladislav Havlík, vrchní
strážník MP Hlinsko
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Linka důvěry Ústí nad Orlicí
děkuje a informuje
Jménem KONTAKT Ústí nad
Orlicí o. p. s., která zřizuje krajskou Linku důvěry Ústí nad Orlicí, bychom chtěli poděkovat
městu Hlinsko za finanční podporu, kterou nám v roce 2018
poskytlo. Této každoroční podpory si velmi vážíme.
Bez podpory měst a obcí a
Pardubického kraje bychom
nemohli poskytovat služby
v neomezeném provozu, jako je
poskytujeme doposud, již 22 let.
Dále bychom chtěli informovat, že jsme vytvořili nový a
moderní vzhled pro internetové
stránky, které jsou dostupné na
adrese www.linkaduveryuo.cz.
Na uvedených stránkách informujeme nejen o nabízených
službách, ale také o dalších aktuálních informacích o provozu
či akcích, kterých jsme se
účastnili. Doménu těchto stránek nám financuje od roku
2007 firma Media Factory Czech
Republic a.s.
Zájemci o využití naší služby

nás můžou kontaktovat neomezeně na pevné lince 465 52
42 52, ale také prostřednictvím
Skype linky, kde nás mohou
kontaktovat každý den od 9:00
– 21:00 hod. a naleznou nás pod
uživatelským jménem linka.duvery.uo. Další variantou je
kontakt písemný, a to na e-mail
napis@linkaduveryuo.cz. Víc
informací na výše uvedených
internetových stránkách.
Přejeme vedení města a občanům úspěšný vstup do nového roku.
Bc. Lucie Prudilová, vedoucí
Linky důvěry

Výstava plakátů
Výtvarného Hlinecka
v galerii MFC Hlinsko
Městský kulturní klub Hlinečan
připravil ve spolupráci s Městským muzeem a galerií Hlinsko
vzpomínkovou výstavu starších
plakátů prezentací Výtvarného
Hlinecka.

DOBOVÉ RÁMY
Několik desítek exemplářů reprezentuje vlastně kolekci historie těchto výstav, jak dříve v
Komorním divadle (Orlovně),
tak nyní v Městském muzeu a
galerii a jsou třeba i v dobových
rámech.
Výtvarné Hlinecko přinášelo i
přináší v letních měsících vždy
hodně kulturních zážitků pro
hlineckou veřejnost i pro velké
množství pravidelných i náhodných turistů – návštěvníků
našeho města, kteří mají rádi
malíře, mistry především
XIX.století.
Výstava v galerii Multifunkčního centra potrvá od 8.1. do
28.2.2019 a je přístupna PO – ČT

8 -16.30 hod. a samozřejmě při
kulturních programech v Multifunkčním centru.
MKK Hlinečan
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Pečovatelka musí být k dispozici stále: ráno,
odpoledne o víkendech i svátcích…
na kurzech – pracovník v přímé
péči by měl být empatický,
trpělivý… A také mít schopnost
řešit nenadálé situace, protože o
ty u nás není nouze. Musíme
být k dispozici ráno, odpoledne,
o víkendech i svátcích. A co si
budeme povídat, finanční
ohodnocení také není nejlepší.
Člověk to musí dělat pro potěchu a ne pro peníze. Všechny
pečovatelky máme sociální
vzdělání, tudíž jsme profesionálky, ovšem ne každá rodina
klienta k nám takto přistupuje,
a to nás mrzí, protože my
nejsme „jen ty služky na úklid“.
Přináším vám rozhovor s paní Evou, která pracuje v Oblastní charitě Nové Hrady u Skutče
již jedenáct let.
Proč jsi zvolila práci v sociálních službách?

Hledala jsem práci na částečný úvazek, protože jsem tenkrát
byla ještě na mateřské. Vzhledem k tomu, že jsem absolvovala školu se sociálním zaměřením, hledala jsem zaměstnání
v oboru a charita byla jednou
z možností. Vedení služby mi
vyšlo vstříc – ze začátku jsem
pracovala tři hodiny denně,
takže jsem k tomu hravě zvládala péči o děti i domácnost.
Měla jsi při nástupu nějaká
očekávání? Splnilo se to, co sis
vysnila, nebo bylo vše jinak,
než jak sis to představovala?

Nenastupovala jsem do práce
s konkrétní představou. Předtím jsem pracovala jako obsluha na benzínové pumpě a tam
člověk může zažít ledasco. Já
přišla do centra pro seniory
v Nových Hradech jako asistentka a asi po roce jsem přešla
do pečovatelské služby.
Z čeho čerpáš energii pro další
dny? Co tě povzbuzuje?

Jednoznačně mě povzbuzují
hodní klienti. Mám klienty, ke
kterým se vyloženě těším, kteří
mě při každé návštěvě nabijí
svou upřímnou energií. Máme
ale i klienty, kteří mě dokážou
srazit, ale naštěstí jich není
mnoho.
Jaké vlastnosti by měl mít pracovník v přímé obslužné péči?

Přesně takové, jak nás to učí

Je něco zvláštního, zajímavého,
na co vzpomínáš, nebo na co jsi
pyšná?

Jsem pyšná už jen na to, že
jsem to tady vydržela (smích).
Tohle není práce, kterou by
mohl dělat každý a navíc denně.
Nás „držáků“ jsou tady čtyři,
možná pět. Děláme tuhle službu
už několik let.
Určitě mi vyhovuje, že práce
pečovatelky není stereotyp –
prostě pokaždé služba probíhá
jinak, u klientů se střídáme, je
to takové pestré. Navíc – našimi
klienty nejsou jen staří lidé, jak
si mnozí myslí. Já jsem docházela k ženě, která ve čtyřiceti
letech dostala mrtvici, učila se
spoustu věcí znovu a ta péče
byla taky „jiná“, než u seniorů.
Setkala ses při poskytování
služby s úmrtím klienta? Jak na
tebe toto téma působí?

Za těch deset let v pečovatelské službě mi ještě žádný klient
nezemřel. Tedy ne přímo při mé
službě. Smrt… smrt je zvláštní,
na druhou stranu s tím člověk
počítá. Nemile mě překvapí,
když je klient tak nějak v pořádku, cítí se celkem dobře, ale
pak mi najednou zavolají, že
zemřel. Je to zvláštní, náhlé.
Potom jsou tu klienti těžce nemocní, u kterých smrt očekávám a smířím se s tím lépe, než
u těch, u kterých smrt přichází
náhle. Pro nemocné je smrt
často vysvobozením, úlevou.
Některé holky (pečovatelky)
ale byly přímo u skonu klienta,
nebo byly zavolány rodinou
k úmrtí a pomáhaly klienta
umýt, převléknout a byly vlastně oporou pro tu truchlící rodinu. I to k naší práci patří.

Změnil se za dobu působení v
charitě nějak tvůj pohled na lidi, kteří využívají naše služby?

Myslím, že už trpím takovou
tou profesionální deformací
(smích). Pokud se vyskytne
v mé blízkosti člověk, který
evidentně potřebuje pomoci,
jsem první, kdo mu chce pomoci. Nedávno jsem potkala
staršího pána u parkovacího
automatu – takového, jak se do
něj musí zadat SPZ a teprve potom to vydá lístek. Ten pán byl
bezradný a já jsem bez rozmýšlení „přispěchala“ a pomohla
jsem mu parkovací lístek obstarat. Moje dcera jen kroutila
hlavou a podotkla něco v tom
smyslu, že jsem těžce
zdeformovaná… (smích).
Někdy mám dokonce pocit, že
mě ti bezradní jedinci vyhledávají, jakoby ze mě to moje povolání pečovatelky vyzařovalo
nebo co. Skutečně práci přenáším do běžného života i do soukromí. Často se přistihnu, že
sleduji lidi kolem sebe a jakmile
je někdo v nesnázích, neváhám
mu vykročit na pomoc. Nezůstává jen u myšlenky a u otázky
„Je to moje věc, není to moje
věc?“, prostě bez váhání jdu, a
pokud je to v mých silách, pomůžu. Ale tohle všechno souvisí
i s věkem. Moje snaha pomoci
nebyla v 28 letech tak intenzivní, jako teď ve čtyřiceti. Asi je
to taky tím, že mám k těm starším lidem blíže (smích).Ten
pohled se s věkem mění.
Jak bys shrnula těch 11 let v
charitě? Co se změnilo?

Já jsem zaznamenala ohromný posun vpřed. Když jsem před
těmi jedenácti lety nastoupila,
charita už byla „rozjetá“. Ale teď
co se děje, to je neskutečné.

Třeba auta, kterými se tenkrát
dojíždělo za klienty, to se nedá
s těmi dnešními srovnat. Přístup k nám zaměstnancům, ta
péče o nás je opravdu bezchybná. Jediné co nám tady vážně
chybí, je zázemí. Charita jako
taková se rozrůstá rychleji, než
její prostory. My v tuhle chvíli
nemáme ani skříňku, kde
bychom se mohli třeba převléci.
Moc se těšíme na nový domeček
(přístavba plánovaná na rok
2019), až budeme mít to svoje.
Jak je to tedy s těmi auty, které
máte k dispozici?

Máme dva terény a na ně určená auta. Naše vedoucí má pro
nás dopředu naplánované služby, takže si přehledně zvládáme
auta předávat a vše funguje tak,
jak má. Potom máme ještě auto
používané především pro přesuny do osobní asistence, jezdíme například do Čisté, do
Chocně, do Běstovic. Pokud není volné ani jedno z aut, používáme k přesunu vlastní auto.
Co bys vzkázala těm, kteří uvažují o práci v sociálních službách?

Není to jednoduchá práce a
díky všem, kteří se pečovatelství věnují. Poznala jsem už
spoustu lidí, kteří takřka hned
utekli, protože na to neměli
povahu. Vlastně ani já jsem si
ve svých 18 letech nepředstavovala, že u téhle práce jednou
skončím. Když jsem dokončila
školu, tak jsem se dušovala, že
pečovatelku, nebo něco podobného, nikdy dělat nebudu. Ale
postupem času jsem k tomu
dospěla a teď jsem spokojená,
tahle práce je pro mě.
Ludmila Dostálová, Oblastní charita Nové Hrady
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Advent na Resslovce s výstavou a jarmarkem

Začátkem prosince probíhala
na ZŠ Resslova výstava nazvaná
Nebíčko a peklíčko a zároveň
s ní i tradiční Vánoční jarmark.
O výzdobu na výstavě a výrobky na Vánočním jarmarku se
společně postarali naši žáci, jejich rodiče a zaměstnanci školy.
S aranžováním výstavy a jarmarku se začalo již v pátek, což
byl projektový den. Práce dále
pokračovaly od sobotního rána.
Vždyť nazdobit celou tělocvičnu, aby to tam vypadalo jako ve
skutečném nebíčku či peklíčku,

stojí mnoho vynaloženého úsilí
a času! Jelikož se sešlo opravdu
mnoho ochotných „rukou,“
v sobotu večer bylo vše připraveno přivítat v pondělí první
návštěvníky.
Výstava s jarmarkem byla
slavnostně zahájena vánočním
zpíváním na schodech. Vyslechli jsme si kouzelné vánoční
melodie a některé i zazpívali.
Pro všechny návštěvníky bylo
připraveno malé pohoštění a
uvařen dětský vánoční punč.
Tentokrát byla výstava pojata

trochu jinak – interaktivně.
V nebíčku totiž celou dobu pobývali naši andělíčci a v peklíčku zase čertíci. Andílci zapisovali vyslovená přání na kouzelný strom, vyráběli přáníčka nebo se starali o Ježíška. Čertíci se
zase věnovali čertovským záležitostem. Na trůnu kraloval Lucifer, okolo poskakovali čerti,
jiní hráli karty nebo stavěli
kostky.
Podle reakcí návštěvníků a
zápisů v knize návštěv se výstava velmi líbila.

Výtěžek z výstavy a vánočního jarmarku 18 108 Kč byl zaslán na konto Adventních koncertů ČT.
Rádi bychom touto cestou
chtěli poděkovat našim žákům,
jejich rodičům za obětavou přípravu (kostýmy andílků a čertíků, materiál na aranžmá výstavy,…) a našim zaměstnancům za organizaci a zajištění
všech akcí (zvláště za celosobotní instalaci výstavy).
Ředitelství ZŠ Resslova

Plánování sociálních služeb na Hlinecku
ÈÍSLO PROJEKTU: CZ.03.2.63/0.0/0.0/16_063/0006501
Projekt realizuje Místní akèní skupina Hlinecko, z.s., zdarma, na základì osobního nebo telefonického
další informace najdete na webových stránkách objednání. Pracovníci jsou vázáni mlèenlivostí (bez
www.mashlinecko.cz
souhlasu uživatele nejsou poskytovány informace
díl ètrnáctý: SKP-Centrum Pardubice, o.p.s. žádným jiným institucím mimo soudu).
- Intervenèní centrum pro osoby ohrožené Provozní doba služby je pondìlí – pátek od 8:00
do 16:00 hodin.
domácím násilím
SKP-Centrum Pardubice je poskytovatelem Intervenèní centrum má v rùzných èástech
sociálních služeb pro nejrùznìjší cílové skupiny. Pardubického kraje kontaktní místa, kam pracovníci
Souèástí této organizace je Intervenèní centrum, pravidelnì dojíždìjí. Jedno z detašovaných
které v celém Pardubickém kraji pomáhá obìtem pracoviš se nachází i v Hlinsku (na adrese Karla
d o m á c í h o n á s i l í a n e b e z p e è n é h o Lidického 1213), kde jsou pracovníci k zastižení po
pronásledování. Pomoc centra se zamìøuje na telefonické domluvì.
všechny osoby starší 16 let ohrožené násilím ze Kontakty:
strany osob blízkých nebo osob žijících s nimi ve SKP-Centrum, o.p.s., Intervenèní centrum pro
spoleèném obydlí. Pracovníci centra zajišují osoby ohrožené domácím násilím, Erno Košála
klientùm odbornou pomoc a psychologické, sociální 1014, 530 12 Pardubice
telefon: 466 260 528
a právní poradenství. Cílem je pomoci uživateli, aby
pohotovostní mobil: 774 755 744
mìl možnost ukonèit násilné chování vùèi jeho
email: ic.pardubice@skp-centrum.cz
osobì, a vrátil se k bìžnému zpùsobu života. Pomoc webové stránky: www.skp-centrum.cz
mohou vyhledat jak obìti, tak jejich pøíbuzní a
známí, kteøí chtìjí vìdìt, jak v takovýchto krizových KONTAKT Ústí n. Orlicí, o.p.s. - Linka dùvìry
situacích postupovat. Služby jsou poskytovány KONTAKT Ústí nad Orlicí je neziskovou
spoleèností, která na území celého Pardubické
kraje provozuje Linku dùvìry. Na Linku dùvìry se
mohou obracet lidé (dìti i dospìlí) v jakékoliv
obtížené situaci. Linka pomáhá s èímkoli, s èím si
èlovìk neví rady, Pomáhá, pokud se èlovìk cítí
èímkoli ohrožen, nebo se s nìèím potøebuje svìøit,
poradit a nemá ve svém okolí nikoho, na koho by se

mohl obrátit.
Jde napø. o situace, kdy èlovìk není v psychické
pohodì, pomýšlí na sebevraždu, tíží ho partnerské
a rodinné problémy, obává se zmìn ve svém životì,
cítí se osamìlý, je obìtí domácího násilí, vyrovnává
se s traumatizující událostí, øeší závislost na
návykových látkách apod.
Volajícím pomáhají sociální pracovníci vyškolení
v poskytování telefonické krizové intervence.
Èlovìk volající na linku se nemusí pøedstavovat,
mùže øíci jen to, co sám chce. Pracovníci jsou vázáni
mlèenlivostí, jejich pomoc se odvíjí od individuálních
potøeb a pøání volajícího. Služba Linky dùvìry je
v provozu nepøetržitì a je poskytována za cenu
bìžného hovoru.
Linka dùvìry kromì pevné telefonní linky
poskytuje své služby také prostøednictvím
skype linky (každý den 9:00 - 21:00 hodin)
a poradenství prostøednictvím emailu
(internetové poradenství).
Kontakty:
KONTAKT Ústí nad Orlicí, o.p.s.
Linka dùvìry Ústí nad Orlicí
nonstop pevná linka: 465 524 252
skype linka: linka.duvery.uo
email: napis@linkaduveryuo.cz
webové stránky: www.linkaduveryuo.cz
Dle Dostupných informací zpracoval
Bc. Martin Vtípil, odborný garant plánování
sociálních služeb v ORP Hlinsko.
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Centrum Jana XXIII.
Pondělí: Bohoslužba 7.30 – 8.15 h; Výuka zpěvu s Monikou Maškovou 10 – 17.30 h (724 568 602); Cvičení Pilates dospělí 18.45 – 20 h
(paní Semerádová)
Úterý: Bohoslužba 7.30 – 8.15 h; Výuka zpěvu s Monikou Maškovou
10 – 17.30 h (724 568 602); Modlitební setkání 18 – 19 h
Středa: Bohoslužba 7.30 – 8.15 h; Výtvarná dílna pro dospělé 14 –
17.30 h; rezervace pro cvičení pilates – 18.45 – 20 h
Čtvrtek: Bohoslužba 7.30 – 8.15 h; Netradiční techniky skládání
papíru s Vojtou Brabencem 15 – 17.30 h (děti i dospělí, 1. a 3. čtvrtek
v měsíci); Cvičení Pilates dospělí 18.45 – 20 h
Pátek: Bohoslužba 7.30 – 8.15 h; rezervace pro cvičení pilates –
18.45 – 20 h

leden| 2019
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
8 – 12,
13 – 17
zavřeno
8 – 12,
13 – 17
13 – 15.30
zavřeno

Tel.: 469 311 263
www.knihovna.hlinsko.cz

Tel.: 469 311 197

Kino
7. pondělí
19.00
BOHEMIAN RHAPSODY
Hudební životopisné drama Velká Británie s čes. titulky, 12-N,
vstupné 130 Kč.

Sobota: Bohoslužba 7.30 – 8.15 h
8. úterý
Neděle: Bohoslužba 7.30 – 8.30 h

13.30

DOKTOR MARTIN:
ZÁHADA V BESKYDECH (Bio senior)
Kriminální komedie ČR, 90 minut, 12-N, vstupné 60 Kč.

Aktivity mimo harmonogram:
Minikurz „Počítače se nebojíme“ – zahájení zhruba v polovině měsíce ledna
Sobota 26. ledna od 13.30 h – Autíčkyjáda – 9. ročník soutěže
Více informací na www.cj23.cz, FB: Centrum Jana XXIII.

Orlovna
Sobota 19. ledna od 19.30 h
SPOLEČENSKÝ PLES
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 Renata Kujínková, tel.: 774 187 178. Přijďte se pobavit!

8. úterý
19.00
PO ČEM MUŽI TOUŽÍ
Komedie ČR, 95 minut, mládeži přístupno, vstupné 110 Kč.
9. středa
17.00
SNĚHOVÁ KRÁLOVNA V ZEMI ZRCADEL
Animovaná dobrodružná komedie Rusko, dabing, 80 minut, P,
vstupné 110 Kč děti, 130 Kč dospělí.
9. středa
19.00
BOHEMIAN RHAPSODY
Hudební životopisné drama Velká Británie s čes. titulky, 12-N,
vstupné 130 Kč.
10. čtvrtek 19.00
CENA ZA ŠTĚSTÍ
Komedie ČR, 12-N, vstupné 120 Kč.
31. čtvrtek 19.00
ŽENY V BĚHU
Komedie ČR, P, vstupné 130 Kč.
Předprodej a rezervace vstupenek – TIC Hlinsko/Betlém
731 697 418, pokladna MFC nebo www.mfc-hlinsko.cz.
Vstupenky lze platit i kartou.

Městské muzeum a galerie
Oáza vnitřní harmonie
Každý čtvrtek od 6.15 do 7.15 h Ranní naladění s hudbou a pohybem. Určeno pro všechny věkové kategorie. Vstupné 70 Kč. Objednání předem na tel.: 731 944 407. Začínáme 8. ledna.
Úterý 15. ledna od 17.30 h – Zklidňující a uvolňující meditace.
Vstupné 70 Kč.
Středa 16. ledna od 17.30 h – Tvoření s akrylátovými barvami –
malování na kameny nebo na plátno. Výtvarné potřeby k dispozici.
Plátno je možné koupit na místě. Vstupné 150 Kč.

Galerie
do 20. ledna
SKUTEČné obrazy
Otevřeno: Út – Pá 9 – 12, 13 – 16 h; So, Ne, 10 – 12, 13 – 16 h
PROŠLI ZDEJŠÍ KRAJINOU
Stálá expozice malířů Hlinecka se zaměřuje především
na krajinomalbu.

Čtvrtek 24. ledna od 17.00 h – Relaxační večer pro ženy Relaxace,
tvoření, tanec, meditace, masáže. Vstupné 100 Kč.

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; So, Ne zavřeno

Všechny programy probíhají na adrese Poděbradovo nám. 45 (vedle prodejny Sam).
Rezervace míst na programy na tel. č. 731 944 407.

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
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Multifunkční centrum
8. ledna – 28. února
Výstava plakátů Výtvarného Hlinecka
Výstava je otevřená pondělí – čtvrtek od 8 do 16.30 hodin
(při kulturních akcích dle programu MFC).
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SLS Vysočina
VESELÝ KOPEC
.
Sobota 2. února od 10 do 16 h
MASOPUST NA VESELÉM KOPCI
Tradiční masopustní obchůzku, která je součástí světového kulturního dědictví UNESCO, předvede vesnická skupina z Vortové.

Úterý 15. ledna od 19 h
Obraz Doriana Graye
Horácké divadlo Jihlava
„Nikoliv myšlenky, ale krásní lidé hýbají stoletím.“
Divadelní představení je v rámci jarního abonentního cyklu 2019.
Vstupné 300 Kč.
Středa 16. ledna od 19 h
One human show Simony Babčákové
aneb život, vesmír a vůbec ……
Veselá improvizační show Simony Babčákové – večírek
s nadsázkou a bez cenzury, aneb Jarda Dušek v sukni…
Vstupné 240 Kč.
Pátek 18. ledna od 19 h
Maturitní ples Gymnázia K. V. Raise
Neděle 20. ledna od 16 h
Dechová hudba Mistříňanka
Dechová hudba v té nejlepší kvalitě. Vstupné 230 Kč přízemí,
190 Kč balkón.
Středa 23. ledna od 18 h
Vyhlášení Sportovce roku 2018 okresu Chrudim
Čtvrtek 24. ledna od 18 h
Ve škole je bomba
Uvede divadelní spolek DU:HA. Vstupné 100 Kč.
Veselý Kopec je, s výjimkou 2. 2., do zahájení nové sezony uzavřen.
Sobota 26. ledna od 20 h
Myslivecký ples
K tanci a poslechu hraje kapela MAT 4.
Středa 30. ledna od 17 h
Sluníčko –profilový pořad
Vystoupení dětského ministudia Sluníčko určené pro širokou
veřejnost.
PŘIPRAVUJEME NA ÚNOR
9. – 10. února
Hlinecké a Únorové Géčko
Mezinárodní dvoudenní soutěž ve sportovním a společenském
tanci pořádaná TKG Hlinsko.

****
BETLÉM HLINSKO
EXPOZICE MASOPUSTNÍCH OBCHŮZEK
A MASEK Z HLINECKA
V domku č. p. 362 jsou vystaveny dokumenty věnované zápisu
masopustních obchůzek z Hlinecka do světového nehmotného
dědictví UNESCO. Můžete si zde prohlédnout množství historických i současných fotografií masek, stejně jako originální masky
z Blatna, Hamrů, Studnice a Vortové. Součástí expozice jsou i promítané dokumenty, výtvarná dílna pro děti a speciální programy
pro školy.
ŽIVÁ HISTORIE, speciální program pro školy a veřejnost
Podrobnosti k bohaté nabídce programů naleznete na
www.betlem-hlinsko.cz v oddíle Živá historie. Na programy je
nutné objednat se předem.
Otevírací doba: úterý až neděle od 8.30 do 16 h, polední přestávka
od 12 do 12,30 h. Sobota od 9 do 12 h, neděle od 13 do 16 h.

Více informací na www.mfc-hlinsko.cz.
Předprodej a rezervace vstupenek – TIC Hlinsko/Betlém
731 697 418, pokladna MFC nebo www.mfc-hlinsko.cz.

SLS Vysočina, Příčná 350, 539 01 Hlinsko, tel. a fax 469 326 415 –
správa; E-mail: vysocina@npu.cz
Betlém Hlinsko – 469 311 429 (průvodci), Veselý Kopec –
469 333 175 (průvodci).
Oficiální webové stránky SLS Vysočina: www.vesely-kopec.eu
a www.betlem-hlinsko.cz.
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OBUV TEXEVO

leden| 2019

Soukromá inzerce
Hledám garáž k dlouhodobému pronájmu nebo ke koupi. Slušný
zájemce. Nejlépe v lokalitě u ETY nebo v ulici vedle ZŠ Ležáků
(pod budovou školy). Tel./sms: 607 887 297.
Pronajmu menší byt, 3+kk v Hlinsku, nájem 6 000 Kč.
Tel.: 773 875 912.
Hledáme RD nebo chalupu k trvalému bydlení – Žďársko, Hlinecko. Tel.: 737 669 542.
Koupíme byt 1+1, 2+1 na Vysočině. Tel.: 739 747 258.
Prodám větší množství starších použitých betonových dlaždic
50x50 cm tloušťka 5 cm – 20 Kč/kus (Hlinsko). Tel.: 721 641 288.
Přenechám hrobové místo v Hlinsku. Tel.: 728 338 825.
Prodám 3 péřové deky a 2 polštáře, nové, nepoužívané.
Tel.: 737 076 298.
Koupím stavební boudu nebo nástavbu na stavbu
RD – Hlinsko a okolí. Tel.: 721 641 288.
Přenechám urnový hrob na hřbitově. Tel.: 737 029 551.
Hledám hodnou ženu 33 – 37 let pro společné chvíle.
Tel.: 721 460 036.
Koupím byt v Hlinsku. Tel.: 721 460 036.

zimní kolekce

- pánská, dámská, dìtská obuv
- podzimní a zimní softshellová obuv
- trekking, prestižky, sport
- pracovní obuv
- kabelky, batohy, penìženky
- zdravotní obuv certifikovaná IQC Zlín

Srdeènì Vám dìkujeme za podporu v r. 2018
ÚÈETNICTVÍ A DANÌ
Ing. Jolana Bohatá
kompletní vedení úèetnictví
a daòové evidence
DPH, silnièní daò, …
zpracování daòových pøiznání
zpracování mezd
komunikace s úøady

mobil: 732 418 410
bohata.jolana@seznam.cz

èištìní
kobercù
a èalounìného
nábytku
Mytí oken a ostatní úklid
pro domácnosti i firmy.
Kontakt: 777 13 16 13
vivere@hlinecko.cz
www.vivere.cz

RYCHLÁ PÙJÈKA
do výše 70 000 Kè
Peníze až domù.

Tel.: 777 467 473.

Tel.: 469 311 513, 601 327 763 celý den
Uhlí i døevìné brikety
Otevøeno od 6:30 do 15 hod.

Sklíèka prémiové
kvality 1+1 zdarma
Mìøení zraku každý den.
Optika Petøíkovi
Dvoøákovo nábø. 269, Hlinsko
Pondìlí - Pátek 8,00 - 17,00, Sobota 9,00 - 11,00
Tel.: 736 535 055 a na

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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Kam za sportem
Lední hokej
So 12. 1. Hl. – Choceň
So 19. 1. Hl. – turnaj minihokej
Ne 20. 1. Hl. – Litomyšl
So 2. 2. Hl. – turnaj minihokej

9.00
9.00
9.00
9.00

žáci
ročníky 2010-2011
žáci
ročníky 2010-2011

Oddíl FLORBAL Hlinsko
sbírá první úspěchy

Lední hokej – nadstavbová část krajské hokejové ligy
Ne 13. 1. Hl. – Světlá n. Sázavou 17.30 A muži
Ne 20. 1. Hl. – Chrudim
17.30 A muži
Ne 27. 1. Hl. – Moravská Třebová 17.00 A muži
Volejbal muži – Oblastní přebor I. třídy – Gymnázium Hlinsko
Ne 13. 1. SKO Hl. A – TJ Energetik Chvaletice 10.00 a 13.00
Ne 27. 1. SKO Hl. A – TJ Sokol Pardubice I.
10.00 a 13.00

Bazén

PROVOZNÍ DOBA PLAVECKÉHO BAZÉNU
Po
15.00 – 21.00
Út
6.15 – 7.45
15.00 – 21.00
St, Pá 6.15 – 7.45
16.00 – 21.00
Čt
6.15 – 7.45
15.00 – 18.00
So, Ne
10.00 – 19.00
Ceny: dospělí 30 Kč/1 hod., děti do 15 let – 20 Kč/1 hod.
Tel.: 608 042 627.
PLAVÁNÍ PRO SENIORY
– každé pondělí od 13 do 14 hodin
– cena 50 Kč/hod. – v ceně je zahrnuto 20 minut cvičení
+ 5 minut. whirlpool + volné plavání
AQUAEROBIC (cvičení ve vodě pro ženy)
– každý čtvrtek v pravidelných časech od 18:00 a od 19:00 hod.
– cena 50 Kč/hod.
PROVOZNÍ DOBA SAUNY
Po
zavřeno
Út
15.00 – 21.00 – ženy
St, Pá 15.00 – 21.00 – muži
Čt
15:00 – 20:00 – ženy
So
13.00 – 19.00 – společná
Ne
zavřeno
SQUASH
Po – Pá
8.00 – 20.00
So – Ne 10.00 – 19.00
Rezervace na telefonu 608 042 627.

V sobotu 24. 11. 2018 se hlinečtí
elévové zúčastnili dalšího mistrovského utkání. Ve florbale,
podobně jako v hokeji, probíhají tyto utkání formou malých
turnajů.
Tentokrát tým Hlinska vyrazil do sportovní haly ve Svitavách. Společně s naším družstvem se turnaje elévů zúčastnilo družstvo domácích Svitav,
Letohradu, Chrudimi a Pardubic. FLORBAL Hlinsko v této
těžké konkurenci obsadil krásné konečné druhé místo. Dokázali jsme porazit Svitavy 7:6,
Letohrad 9:4 a Pardubice 8:6.
Přičemž jsme utrpěli jednu porážku s Chrudimí 3:10. Nejlepším střelcem hlineckého týmu
se stal se 17 góly Aleš Kozel.

nou našim malým sportovcům
za jejich florbalové zapálení je
fakt, že jsme byli zařazeni do
projektu Tour de Club. Díky tomuto projektu dorazili na náš
pateční trénink dne 30. 11. 2018
extraligoví hráči: Jan Třískala,
Marek Michálek a Michal Kareš.
Již podruhé navštívili oddíl
FLORBAL Hlinsko prvotřídní
florbaloví hráči, kde s našimi
dětmi předvedli ukázkový trénink. Cílem tohoto projektu je
inspirovat, edukovat a motivovat nejen ty nejmenší florbalisty, ale i trenéry a rodiče. Jsme
rádi, že díky tomuto projektu i
naším sportovním výsledkům
je o oddílu FLORBAL Hlinsko
čím dál tím více slyšet.

POSUN JE ZNÁT

Proto i touto formou zdravíme
všechny budoucí florbalisty a
zveme je na naše tréninky, které probíhají každý pátek na hlineckém gymnáziu od 14:45 do
18:00 hod. v pořadí přípravka,
elévové a mladší žáci. Neváhejte
a přijďte se podívat. Vše nejlepší
v roce 2019, nejen sportovním
nadšencům, přeje FLORBAL
Hlinsko.
Mojmír Habart,
oddíl FLORBAL Hlinsko

K velké radosti trenérů, je vidět
další výkonnostní posun hlineckého florbalu. Tento výsledek plynule navazuje na třetí
místo z říjnového turnaje, který
pořádali naši florbalisté doma
v Hlinsku. Velká pochvala patří
všem hráčům oddílu FLORBAL
Hlinsko všech věkových kategorií za jejich předvedené výkony a sportovní nadšení, jak
na trénincích, tak při mistrovských utkáních. Velkou odmě-

PŘIPOJTE SE K NÁM!
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Českomoravský pohár
rallye 2018

V sobotu 24. listopadu se v
Horní Radouni konalo vyhlášení celkových výsledků ČMPR
2018. V poháru se v pěti bodovaných závodech předvedlo
celkem 165 posádek ve 13ti třídách. Ve třídě P získali Českomoravský pohár rallye 2018
hlinečtí Miloslav Zavřel – Martin Vtípil na voze Škoda 130GL,
kteří v sezoně 2018 získali celkem 645 bodů a obhájili tím
loňský zisk poháru.
Na rok 2019 je už posádka
v plné přípravě se stavbou no-

vého auta ve specifikaci Škoda
130 L/A, se kterým by se dle
možností chtěli zúčastnit vybraných závodů ČMPR a mistrovství republiky.
Poděkování za celou sezonu
2018 patří sponzorům, bez kterých by tento finančně náročný
sport nešel provozovat, především Auto Mercia Chrudim,
Autoprodej Radek Černý, Autoopravna VM, Fuchs oil, a také za
podporu v rodinách.
Miloslav Zavřel
a Martin Vtípil
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VÝŠLAP
K PRAMENI

JIŽ PO DVANÁCTÉ byl hlinecký Silvestr na Chrudimce spojen
s charitativní akcí „Novoroční čtyřlístek“, která na přelomu roku
probíhá na mnoha místech v republice. Výtěžek poputuje na
další budování bezbariérových turistických cest pro vozíčkáře.
Foto: Mirek Stehno

44. ročník Memoriál D. Entnera – mladší žáci
Naši mladí hokejisti vybojovali na kvalitně obsazeném a
organizovaném turnaji v Hlinsku bronzové medaile.
Všechny týmy obdržely poháry, medaile a další ceny od
sponzorů Tatra, Stora Enzo.
Turnaj podpořilo město Hlinsko
grantem. Děkujeme.
Umístění týmů:
1. SK HS Třebíč, 2. HC Litomyšl,

3. HC Hlinsko Horses, 4. HC
Břeclav
Nejlepší hráči:
Útočník: Zdeněk Kasal – Litomyšl
Obránce: Filip Káňa – Břeclav
Brankář: Lukáš Škroch – Hlinsko
Nejužitečnější hráč: Tomáš Přibyl – Třebíč.
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