NOVÁ TECHNIKA, DOBRÝ POMOCNÍK

V TĚCHTO DNECH končí zametání chodníků po letošní zimě. Úsek údržby města Hlinska mohl letos poprvé k tomuto účelu použít novou techniku, která byla vítaným pomocníkem. Více se o činnosti úseku údržby dočtete na straně 2.

Zápis do 1. tříd základních škol
pro školní rok 2017/18 proběhne
20. dubna 2017.
Více informací na str. 9

Příští číslo vyjde

4. května 2017

Slovo starosty
Protože skončila
úspěšná plesová
sezona, chci úvodem poděkovat
organizátorům
hlineckých bálů.
Příjemné odreagování od
všedních starostí určitě nám
mnohým prospělo. A to se
hned pak ten pomyslný pracovní kvapík lépe snáší.
Březen pro mne ale začal
zajímavým a přínosným setkáním se čtveřicí duchovních,
kteří v Hlinsku působí. Velmi
si vážím toho, že mé pozvání
na radnici přijala paní Čejková
i pánové Vrbiak, Špaček a Malý. Debata se týkala plánů
města, ale především jsem měl
možnost poslechnout si názory
na život u nás v Hlinsku.
Vzhledem k tomu, že považuji za důležité slyšet názory
spoluobčanů, jsem rád, že se
podařilo zorganizovat i další
setkání se zástupci bytových
domů ze sídliště. Při těchto
dnes již pravidelných setkáních totiž padne celá řada
podnětů, ke kterým se jinak
jako zástupci radnice nedostaneme. A právě takováto zpětná
vazba je pro mne mimořádně
cenná.
Z řady dalších pracovních
jednání, která se v březnu
odehrála, zmíním setkání s
hejtmanem Pardubického
kraje Martinem Netolickým a
následně i s ředitelem krajských silničářů Miroslavem
Němcem. Hlavním tématem
byl stav krajských komunikací
u nás v regionu.
Při setkání starostů obcí a
měst z celého kraje s radními
Pardubického kraje zase jasně
zaznělo, že rozjezd nového
oboru vzdělání výrobce
potravin-mlékař v Hlinsku je
pro kraj jednou z hlavních
priorit v oblasti rozvoje středního školství.
Děkuji za podporu a přeji
vám hezké jaro.
Miroslav Krčil
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Pardubický kraj zařadil
„Výrobce potravin-mlékař“ mezi
podporované obory
Dobrá zpráva
Až 600 korun za každý měsíc
bude činit prospěchové stipendium, které mohou získat
studenti nového oboru vzdělání „Výrobce potravinmlékař“.
Rada Pardubického kraje
totiž rozhodla o rozšíření počtu podporovaných oborů
vzdělání pro školní rok
2017/2018 právě o obor Výrobce potravin – mlékař. Stipendijní systém tak umožní
žákům prvního ročníku ve
školním roce 2017/2018, kteří
splní v 1. pololetí podmínky a
kritéria pro přiznání stipendií,
vyplatit již ve 2. pololetí prospěchová stipendia.

Stipendijní řád počítá s postupným navyšováním měsíční
částky.
Cílem zavedení stipendií ve
středních školách zřizovaných
Pardubickým krajem je zvýšit
zájem mladých lidí o technické
obory vzdělání a další obory,
po jejichž absolventech je poptávka na trhu práce. Peněžní
podpora motivuje žáky k zodpovědnějšímu přístupu ke
studiu, pravidelné docházce do

školy a dobrému chování. Záměrem rostoucích odměn během studia je udržet žáky v
podporovaných oborech.
V souvislosti s oznámením
Pardubického kraje avizovali v
případě hlineckého oboru
„Výrobce potravin-mlékař“ také zástupci zaměstnavatelů
(mlékáren) svoji připravenost
přispět do stipendijního systému a zmiňované částky tak
ještě navýšit.

Zřízení úseku údržby se městu vyplácí
Dobrý krok
Přesně před dvěma lety vznikl
na základě rozhodnutí rady
města úsek údržby. Hlinsko
tak vstupuje již do třetí sezony, kdy si základní údržbu zeleně zajišťujeme vlastními silami. Práci tedy dostali lidé
přímo z regionu a skončilo tak
období, kdy si radnice najímala na sečení ploch cizí firmu. V případě vlastního úseku
údržby ale nejde jen o sekání
trávy. Pracovníci provádějí také údržbu keřů, vysazování
stromů a v neposlední řadě
také další údržbářské práce
velmi rozmanitého charakteru
po celém městě a také v rámci
příspěvkových organizací.
STATISTIKA NENÍ NUDA
V minulé sezoně bylo nasekáno 340 tun trávy, uklizeno 90
tun listí, seštěpkováno 70 tun
dřevní hmoty. Udržovaná plocha zeleně našimi pracovníky
se zvětšila zhruba o 20 procent. Důvodem je fakt, že za-

čaly být udržovány i plochy,
které byly mnoho let ponechány svému osudu. Na území
města bylo vysázeno na 50
nových stromů. Z dalších
činností to byla výstavba
opěrné zdi v Holandské ulici;
vydláždění místa pro kontejnery v Koutech; opravy komunikací frézingem nebo výměna obrubníků u hřiště v
areálu MŠ Budovatelů.
VÝČET PRACÍ
Ani v zimním období úsek
údržby nezahálel. Zaměstnanci zajišťovali zimní údržbu
ručními frézami v Blatně,
Chlumu, v ulici Nádražní, Husova, Milíčova, Třebízského (k
mlékárně). Dále doplňovali
posypový materiál v kontejnerech. Kompletně opravili
více než 60 laviček z lokalit na
Poděbradově a Tylově náměstí, v Betlémě, parku u Kary a
další místech.
Provedli opravu pískovitě v
Ratajích, v ulici ČSA, opravili
některé komunikace po zimě.
Nezbytná byla i údržba tech-

niky, ve výčtu prací nechybí
ani výroba vrat ke garáži v
městském objektu či nátěr
oken.
V posledních týdnech zvládli
pracovníci úseku pomocí
techniky zamést po zimě
chodníky na sídlišti, v centru
města i podél hlavních silnic.
Nemalé peníze ušetřila Městská sportoviště, když pro ně
pracovníci úseku údržby vyrobili konstrukce pro nové
střídačky na zimním stadionu.
NEŽ SE ZAČNE ZASE SEKAT?
V těchto dnech je naplánována oprava schodů na mostě v
Blatně, obnova odpočinkových
míst na turistických trasách,
osazení dalších laviček a
údržba vzrostlé zeleně.
Úsek údržby tvořili v minulých dvou letech čtyři kmenoví zaměstnanci, které doplňovali stabilně tři až čtyři pracovníci VPP. Od letošního
dubna dochází k personálnímu posílení úseku o další čtyři
kmenové pracovníky.
Miroslav Krčil, starosta

Bližší informace o studiu a
další podrobnosti získáte přímo na stránkách www.gymhlinsko.cz.
Přestože přihlášky na střední školy již současní deváťáci
odeslali, stále ani pro ně ještě
není pozdě udělat dobré rozhodnutí a chtít studovat nový
obor vzdělání „Výrobce
potravin-mlékař“, obor s budoucností přímo v Hlinsku.

Územní rozhodnutí
Dva důležité projekty, s jejichž
přípravou jsme v Hlinsku před
časem začali, už mají územní
rozhodnutí. Zaprvé to je dopravní přestupní terminál v
Nádražní ulici, jehož hlavní
součástí je autobusové nádraží
a velkokapacitní parkoviště
pro 80 automobilů. Zadruhé
pak sportovní hala, tedy plnohodnotný sportovní stánek,
jehož stavba je naplánována v
areálu ZŠ Resslova na místě
nynější tělocvičny. Součástí
sportovní haly budou zároveň
nové šatny pro základní školu
a také dvě učebny tak,
abychom nahradily třídy, které
zaniknou demolicí stávajícího
objektu vily v zahradě školy.
V případě dopravního přestupního terminálu předpokládáme získání stavebního
povolení do konce tohoto měsíce. Zároveň začínáme pracovat na přípravě žádosti o dotaci na tuto investici. U projektu sportovní haly předpokládáme získání stavebního
povolení do začátku léta. A už
nyní i v tomto případě zvažujeme možnosti financování.
Miroslav Krčil, starosta
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Problematika doby nočního
klidu v roce 2017
Obecně závazná vyhláška č. 1/2017, o nočním
klidu)
Dne 1. října 2016 nabyla účinnosti novela zákona č.
200/1990 Sb., o přestupcích, ve
znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o přestupcích“),
která mimo jiné přináší změnu
v rozhodování o výjimkách z
doby nočního klidu. Ačkoliv se
tedy jedná pouze o změnu v
rozhodování o výjimkách z
doby nočního klidu, sdělovací
prostředky prezentovaly řadu
nepřesných informací, ze kterých občané mohli získat mylný dojem, že již nebude možné
pořádat různé kulturní či rodinné akce, a že každá taková
akce bude muset být nahlášena.
Doba nočního klidu je regulována přímo na úrovni zákona již od roku 2013, kdy zákon
o přestupcích definuje dobu
nočního klidu jako dobu od 22.
do 6. hodiny, přičemž do října
2016 obce mohly výjimky z
doby nočního klidu udělovat
prostřednictvím rozhodnutí
příslušného orgánu obce. V
říjnu 2016 však nabyla účin-

nosti výše zmíněná novela zákona o přestupcích, která opět
definuje dobu nočního klidu,
jako dobu od 22. do 6. hodiny,
přičemž výjimečné případy,
kdy bude doba nočního klidu
kratší nebo žádná, musejí být
uvedeny přímo v obecně závazné vyhlášce obce. Novela
zákona tedy pouze mění způsob, jakým obce udělují výjimky z doby nočního klidu.
V souvislosti s výše uvedeným tedy Zastupitelstvo města
Hlinska na svém zasedání dne
8. března 2017 vydalo obecně
závaznou vyhlášku č. 1/2017, o
nočním klidu. Výjimečné případy, kdy je doba nočního klidu kratší nebo žádná jsou
jmenovitě, včetně data konání,
uvedeny zejména v příloze této obecně závazné vyhlášky. V
případě, kdy v obecně závazné
vyhlášce není uvedeno konkrétní datum konání akce, bude toto datum zveřejněno na
úřední desce Městského úřadu
Hlinsko nejpozději 5 dnů před
konáním konkrétní akce. Znění obecně závazné vyhlášky č.
1/2017, o nočním klidu, naleznete na webu města Hlinska
www.hlinsko.cz v sekci úřad –
právní předpisy – vyhlášky a

nařízení.
Informace pro pořadatele
veřejnosti přístupných akcí
V případě, kdy pořadatelé při
pořádání akce respektují dobu
nočního klidu a po 22. hodině
nedochází k rušení nočního
klidu, lze tyto akce pořádat bez
toho, aby těmto akcím musely
být prostřednictvím obecně
závazné vyhlášky uděleny výjimky. Pokud však pořadatelé
pořádají akci, kde předpokládají, že i po 22. hodině bude
docházet k rušení nočního
klidu, musejí požádat o udělení výjimky, a to vždy v dostatečném předstihu tak, aby
udělení výjimky prostřednictvím obecně závazné vyhlášky
mohlo být vždy projednáno na
zasedání Zastupitelstva města
Hlinska. Pořadatelé, kteří uvažují o konání akce, kde by
mohlo docházet k rušení nočního klidu a nebyla jim již
udělena výjimka z doby nočního klidu prostřednictvím
obecně závazné vyhlášky č.
1/2017, o nočním klidu, by
měli informovat městský úřad
nejpozději do 15. května 2017
tak, aby akce mohla být zahrnuta mezi výjimky do obecně

závazné vyhlášky, která bude
následně předložena Zastupitelstvu města Hlinska ke
schválení.
Závěrem pro občany města
Konání rodinných oslav není
zákonem nikterak omezeno,
avšak i u rodinných oslav platí,
že po 22. hodině by nemělo
docházet k rušení nočního
klidu, tzn., že občané by
zejména měli omezit hlasité
projevy, ztišit hudbu apod.
Obecně platí, že není žádoucí
rodinné oslavy (oslava životního jubilea, svatby apod.) zahrnovat do obecně závazné
vyhlášky, a to zejména proto,
že udělování výjimek prostřednictvím obecně závazné
vyhlášky by se mělo omezovat
pouze na tradičně pořádané
akce.
Porušení nočního klidu je
přestupkem proti veřejnému
pořádku (a to již od samotné
účinnosti zákona o přestupcích, tedy již od 1. července
1990) a za jeho spáchání lze
uložit sankci dle zákona o
přestupcích.
Mgr. Nikola Hadáčková,
odbor Kancelář tajemníka

Pøedstavujeme držitele regionální znaèky Kvalita z Hlinecka (díl dvacátý tøetí)
Certifikovány znaèkou Kvalita z Hlinecka byly výrobky: Hlinecká žinylka
(žanylka)
Výrobce: Josef Fidler
Josef Fidler se ruènì tkaným textiliím vìnuje více než 20 let a od 28. èervna 2015 se se
svou výrobou pøestìhoval do roubené chaloupky v památkové rezervaci Betlém
Hlinsko. Udržuje tak tradici výroby v typickém venkovském prostøedí a návštìvníkùm nabízí také
prohlídky s výkladem a ukázkou výroby. Ve tøicátých letech 20. století se výrobì žinylky (žanylky)
vìnovalo v Hlinsku stovky domácích tkalcù, dvacet šest firem a pìt úpraven. Od pøestìhování výroby
pana Fidlera do chaloupky se plnì vìnuje znovu obnovení výroby ruènì tkané žinylky, která se
v regionu Hlinecka vyrábìla od roku 1890 do sedmdesátých let 20. století, kdy byla výroba zrušena. Tkalcovna na Betlémì je jediným
místem v Èeské republice i Evropì, kde se žinylka vyrábí tradièním zpùsobem na ruèních tkalcovských stavech podle patentu z roku
1890. K výrobì byl využívám i historický stav z roku 1836 zapùjèený z Muzea v Hlinsku, na kterém se žinylka pùvodnì tkala. Každý
zhotovený výrobek touto metodou (šála, šátek, pléd, kobereèek) je jedineèný originál. Pøi výrobì jsou zachovávány tradièní postupy,
materiál i barvy (èerná, zelená, modrá, bílá, fialová, starorùžová) a jejich kombinace. Do dalšího sortimentu pana Fidlera patøí také ruènì
tkané bavlnìné a akrylové šály, šátky a dále také tzv. Hlinecká plátna, ke kterým se øadí ubrusy, prostírání èi utìrky v rùzných rozmìrech.
S Hlineckou žinylkou pana Fidlera se mùžeme setkat na jarmarcích a trzích v Hlinsku, na Veselém Kopci nebo dalších trzích po celé
Èeské republice. Všechny výrobky si mùžete objednat nejlépe po osobní konzultaci v Tkalcovnì na Betlémì, telefonicky, e-mailem
nebo na webových stránkách www.tkalcovna-betlem.cz.
Podrobné údaje o jednotlivých certifikovaných výrobcích, službách a zážitcích naleznete na www.mashlinecko.cz
v záložce Kvalita z Hlinecka.
Bc. Hana Rouhová, MAS Hlinecko
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VI. ročník benefičního plesu
Centra denních služeb Motýl
Uživatelé Centra denních služeb Motýl prožili dne 3. 3.
hezké chvíle na svém již VI.
benefičním plese, který se konal v MFC Hlinsko. Roztančené
odpoledne se protáhlo až do
večerních hodin a příjemný
den si užili nejen uživatelé,
rodiny, ale i přátelé a další
hosté.
Celou akci doprovázela hudební skupina WJEČNÁ ŽÍZEŇ,
jako hosté vystoupili Monika
Mašková, Josef Kopečný, kouzelník Stanislav Jílek, folklórní
soubor Vysočan a taneční skupina RIDENDO. O předtančení
se postarali sami uživatelé.
„Nácviku společné choreografie
jsme se pečlivě věnovali pod
vedením kolegyně Simony
Peškové a myslím, že se to vyplatilo a opět jsme své hosty
nezklamali,“ prozradila nám
paní Zvolánková, vedoucí centra. O krásné a emotivní momenty opět nebylo nouze.
Hosté si chválili bezprostřední
atmosféru, tradiční raut i jednotlivé prvky programu.
Velkým zážitkem bylo i společné zpívání písně Finale,
kterou výhradně pro Centrum
denních služeb Motýl složil
pan Josef Kopečný. „Píseň jsme
dostali jako speciální dárek již
na podzim loňského roku
a u našich uživatelů i pracovníků se brzy stala velmi oblíbenou,“ prozradila nám ještě
paní Zvolánková, „odtud vzešel
nápad použít písně jako
„hymnu centra“ a zařadit ji

do programu plesu.“ Příjemným zpestřením byla i dražba
společně vytvořeného obrazu,
jež byla napínavá do poslední
chvíle.
Obraz byl vydražen za 4 900
Kč. Touto částkou ke společné
dražbě přispěli pan Ing. Karel
Hudec, pan Petr Matyášek,
Luboš Kvaček a paní JUDr. Eva
Křupková. Výtěžek z dražby
bude použit na společný výlet
uživatelů centra do Pardubic,
konkrétně na plavbu lodí Arnošt.
Dalo by se říci, že si ples
užili hosté všech věkových kategorií. Nezapomeňme však
poděkovat těm, kteří se na

přípravě plesu podíleli, ať už
jsou to rodiny uživatelů nebo
žáků Základní školy Včelákov,
kteří pomohli s výzdobou.
Hlavní díky patří všem sponzorům, bez kterých by se nepodařilo akci uspořádat na tak
vysoké úrovni ani nachystat
bohatou soutěž o ceny.
Děkujeme zejména firmám:
PŘÍHODA, s.r.o., DUET CZ, s.r.o.,
JATKA ČESKÝ DVŮR VYSOČINA, s.r.o, Lom Matula Hlinsko
a.s., Vysočinská lesní, s. r. o.,
JOSEF TRÁVNÍČEK, JAROSLAVA
JANOVSKÁ, HARTMANN-RICO
a.s.
Mediální partneři plesu byli
Hlinecké noviny, Chrudimský

deník a AHP Hlinsko.
Výtěžek benefičního plesu
bude použit ke zkvalitnění péče o uživatele Centra denních
služeb Motýl. Zisk z veřejné
sbírky byl uložen na veřejnou
sbírku schválenou Krajským
úřadem Pardubického kraje.
Záštitu nad benefičním plesem
převzal Ing. Pavel Šotola –
radní Pardubického kraje.
„Ještě jednou děkujeme
všem, kteří nás jakýmkoliv
způsobem podporují, a těšíme
se na další VII. ročník 2018,“
zakončila paní Zvolánková.
CDS Motýl

Koncert k životnímu jubileu Informace pro návštěvníky
Václava Hudečka v Hlinsku kina
V úterý 2. května od 19 hodin
se v kostele Narození Panny
Marie v Hlinsku uskuteční
koncert Václava Hudečka společně se souborem Barocco
sempre giovane.
Václav Hudeček patří ke
stálicím českého koncertního
umění. V letošním roce slaví
hned tři kulatá jubilea.
S Barocco sempre giovane,

což je komorní soubor složený
ze špičkových mladých českých hudebníků, koncertuje
pravidelně již od roku 2006.
Koncert je součástí mezinárodního festivalu Pardubické
hudební jaro.
Vstupenky v ceně 300 Kč
zakoupíte v TIC Hlinsko nebo
na www.ticketportal.cz. (red)

Od 1. dubna měníme dobu
platnosti rezervace vstupenek
na filmové projekce. Dříve bývalo zvykem, že rezervace padaly 10 minut před začátkem
promítání a nyní to již bude
20 minut. Chtěli bychom také
poprosit ty z vás, kteří si zamluví vstupenky přes rezervační systém a na samotné
kino nechtějí či nemohou při-

jít, aby buď použili odkaz na
stornování vstupenek, který je
přímo v potvrzovacím emailu,
anebo zavolali na tel. číslo 469
311 101.
Stává se nám, že film je před
začátkem vyprodaný a po
konci prodeje zbývá třeba i 20
volných vstupenek, které si
mohl koupit kdokoliv jiný.
MKK Hlinečan
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Válcují vás dluhy? Jak na ně?
Na úsek sociálních věcí, který
je součástí odboru sociálních
věcí, školství a zdravotnictví
Městského úřadu v Hlinsku se
často obrací klienti s žádostí o
pomoc při řešení problémů s
dluhy. Mnoho dluhů, hrozba
exekucí a vidina vysokých
dlužných částek jsou vždy velkým zdrojem stresu a obav z
budoucnosti a mohou vést k
zoufalému hledání řešení. Zabřednutí do těžkého zadlužení
není rychlým procesem, stejně
tak ani řešení nepřichází samo.
Řešení naštěstí existuje, ale je
dlouhodobé a vyžaduje trpělivost a disciplínu.
POZOR NA NEDŮVĚRYHODNÉ PORADCE
Inzerce hlásají nabídky poradců slibující snadné řešení prostřednictvím insolvence čili
oddlužení. Proces oddlužení je
zahájen poté, co soud schválí
návrh na oddlužení. Vypracovat návrh na oddlužení ale

není jednoduchou záležitostí,
proto si dluhoví poradci za tuto činnost často účtují i poměrně vysoké částky. Na našem odboru se setkáváme s
příběhy lidí, kteří za vidinu
vypracování návrhu na povolení oddlužení uhradili částku
ve výši až 15 000 Kč. Klient se
bohužel následkem toho ještě
více zadluží, neboť jej nejednoduchá situace tlačí k uzavření další smlouvy o úvěru.

Na našem odboru se setkáváme i s takovými případy, kdy si
takzvaní poradci vyžádají
podklady k úvěrům klienta,
obdrží zálohy či celou částku
za vypracování návrhu a následně přeruší veškerou spolupráci a kontakty s klientem.
Klientova objednávka i podklady pro schválení návrhu na
povolení oddlužení tak mizí
v nenávratnu.

PODAT NÁVRH NA ODDLUŽENÍ LZE I BEZPLATNĚ
Občanů s vysokými dluhy neustále přibývá. Často však nevědí, na koho se ve své situaci
mohou obrátit. Jednou z možností jsou sociální pracovníci
úseku sociálních věcí MÚ
Hlinsko, kteří v rámci odborného sociálního poradenství
poskytují bezplatnou pomoc.
Jedná se například o pomoc v
orientaci ve vašich dluzích,
s komunikací s věřiteli nebo o
podání informací ke splnění či
nesplnění podmínek pro oddlužení. Občanské poradny
dokáží též bezplatně vypracovat návrh na povolení oddlužení. V Hlinsku se konkrétně
jedná o občanskou poradnu
MOST Pro o.p.s., kterou najdete
v budově radnice a je otevřena
vždy ve středu a čtvrtek.
Mgr. Lenka Sodomková, odbor sociálních věcí, školství a
zdravotnictví
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Co chystá MKK Hlinečan?
MKK Hlinečan provozující
Multifunkční centrum Hlinsko
uvedl v březnu divadelní hru
Othello. Tento strhující příběh
vášní, ve kterém ďábelské intriky udělají z čestného člověka vraha milované ženy zahráli
herci Východočeského divadla
Pardubice. Tato klasická tragédie sklidila zasloužený potlesk
hlineckých diváků.
PŘIJEDE BOLEK POLÍVKA
V dubnu bude možné navštívit
dvě divadla. Nejdříve se představí v úterý 11. dubna Divadlo
Bolka Polívky s hrou DNA.
Můžeme se těšit na hru s autobiografickými prvky za
účasti B. Polívky, jeho dcery A.
Polívkové a jeho věrných kamarádů J. Barina Tichého a J.
Frettiho Pfeifra. (Hra je plná
gagů, klaunských a divadelních
výstupů a efektů, typické improvizace i charakteristického
humoru. Divadlo je ještě v
rámci podzimního předplatného za přeložené představení.)
Dne 20. dubna k nám zavítá
Moravské divadlo Olomouc s
hrou „Když se zhasne“. Mrazivá

komedie, která knockoutuje
vaše bránice se odehrává na
večírku v New Yorku.
Na co se mohou naši diváci
těšit v dalších měsících?
Dne 3. 5. (středa) od 18 hodin k nám již po několikáté
zavítá Jiří Černý s jeho antidiskotékou, který u nás už měl
pořady o Z. Navarové, Beatles,
J. Nohavicovi a K. Krylovi. Nyní
přijede s pořadem o Vladimíru
Mišíkovi, který se v letošním
roce dožije 70 let.
JEPTIŠKY VYVOLAJÍ SMÍCH
Dne 6. 5. (sobota) od 19 hodin
po úspěšném muzikálů Hello
Dolly, který byl beznadějně
vyprodán, bude v našem MFC
uveden jeden z nejúspěšnějším
muzikálů Jeptišky aneb díky,
díky, díky. Představí se Mezinárodní konzervatoř Praha s
hlineckou rodačkou Simonou
Černou. Muzikál Jeptišky je
něco jako apo-katolii- ptický
muzikál, u kterého se chvílemi
možná budete až modlit smíchy.
Dne 11. 5. (čtvrtek) od 19
hodin se v našem kulturním
stánku představí v „TALK

SHOW“ Jakub Kohák, člověk
mnoha profesí a také úžasný
bavič a výborný zpěvák Matěj
Ruppert. Dvě postavy českého
showbusinessu, které zná snad
každý. Historky z natáčení, ze
života a hlavně odpovědi na
otázky moderátora Václava
Kosíka. Matěj, jak všichni víme, je muzikant, zpěvák, tak
nepřijdeme o živé vystoupení.
KRKONOŠSKÉ POHÁDKY
Dne 13. 5. (sobota) od 15 hodin
je připraveno pro naše malé i
velké diváky divadelní představení Krkonošských pohádek, které patří stále mezi
nejoblíbenější večerníčky.
Krkonošské pohádky uvádíme nyní v nové verzi
s původní hudbou proslulého
hudebního skladatele pana
profesora Vadima Petrova.
Malebná scéna, oduševnělá
hudba, chytrý a vtipný text,
vynikající herecké výkony divadla. Představení je vhodné
pro děti od 5 let.
Dne 19. 5. (pátek) od 18 hodin proběhne tradiční jarní
koncert Hlinečanky. Stalo se
zvykem, že součástí hudebního

„Mrazík“ v Hlinsku
Dramatický kroužek Domu
dětí a mládeže v Hlinsku si v
letošním školním roce nacvičil
pro diváky dobře známou pohádku „Mrazík“. Na začátku
všeho byl nápad, nadšení a
velké odhodlání, které z dětí
přímo sršelo. S velkou energií
se pustili do učení textů, vymýšlení scén a triků, kterých v
této pohádce není zrovna málo. Výroba kulis byla pro děti
příležitostí ukázat i svoje výtvarné nadání. S kostýmy pomáhali rodiče. Ve středu 22. 2.
mohly děti výsledky svojí práce předvést v divadelním sále
MFC Hlinsko pro školní družiny a pro veřejnost. Děti si užily
úspěch a poznaly, že pokud je
člověk nadšený, dokáže i
zdánlivě nemožné.
Chtěla bych poděkovat
nejen dětem, které byly
opravdu báječné, ale i rodičům
za ochotu a spolupráci. Zároveň velké poděkování patří
MKK Hlinečan za podporu a
zázemí.
Erika Dospělová

večera je i vystoupení známého zpěváka nebo baviče. Tentokrát do Hlinska zavítá Jožka
Šmukař – známý vypravěč,
zpěvák, moderátor a vinař.
Dne 23. 5. (úterý) od 19 hodin se naši diváci mohou těšit
na koncert country skupiny
Fešáci s pořadem „Tam u nebeských bran“. Hostem pořadu
bude i Michaela Tučná, která
zazpívá několik oblíbených tátových písní.
SKUPINA PROGRES
Nakonec bychom naše seniory
rádi pozvali na neděli 25.
června od 19 hodin na koncert
slovenské skupiny PROGRES.
Hudební skupina Progres je
skutečným hudebním matadorem, působícím na hudební
scéně už od roku 1995, hrající
emotivní muziku pro svoje
věrné posluchače. Skupina natočila a vydala úctyhodných 32
hudebních nosičů a dalších 11
nosičů pro TV Šlágr. Byla oceněna zlatou a platinovou
deskou za prodej.
Za MKK Hlinečan
Vladimír Saifr

FRB – II. kolo

SVATOJIŘSKÝ
JARMARK

Rada města Hlinska vyhlásila
II. kolo pro podávání žádostí
o půjčky z Fondu rozvoje
bydlení na území města, a to
v termínu od 30. března do 5.
května 2017. Bližší informace,
na co je možné žádat, najdete
na webu www.hlinsko.cz v záložce Úřad – dotace a granty –
Fond rozvoje bydlení nebo na
tel. č. 469 315 341 – oddělení
dotací MÚ Hlinsko.
Žádosti s požadovanými
přílohami odevzdávejte na
podatelně, Adámkova tř. 554,
Hlinsko. (red)

Občané mohou mít
kompostér ze dřeva

V PONDĚLÍ 24. DUBNA na sv. Jiří se bude konat v Hlinsku na
Betlémě tradiční jarmark s doprovodným programem.

Oznamujeme občanům města
Hlinska a místních částí, kteří
by měli zájem o dřevěný
kompostér o objemu 1 500 l
(dvoukomorový), aby se přihlásili na tel. čísle 469 315 316
– Petra Ondráčková, odd. dotací. (red)
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Sedm pohárů ze Slovenska
V sobotu 11. března odjel taneční klub TKG Hlinsko na
jednu z prvních formačních
soutěží v letošním roce do Žiliny na Slovensko. Konalo se
tam Mistrovství SR v sólových
tancích, v tanci hobby párů a
párů PRO – AM, tedy páru složeného z jednoho profesionálního a jednoho amatérského
tanečníka. Byla zde i otevřená
pohárová soutěž formací.
Přesto, že časově byla soutěž
pro všechny velice náročná,
odvezl si taneční klub domů
celkem 7 pohárů.
V plesových choreografiích
dospělých získala standardní
formace „Balada pro Marii“
choreografa Petra Horáčka
ocenění jako nejlepší plesová
choreografie a v celkovém
hodnocení ze všech zúčastněných obsadila 2. místo.
Latinsko-americká formace
„Evoluce hudby“ choreografa
Davida Chomči byla vyhodnocena jako 2. v plesových choreografiích a celkově získala 3.
místo.

Děti soutěžily s vystoupením
„Do tance“ choreografky Martiny Kusé a Natálie Kavalírové
a obsadily 3. místo v plesových
choreografiích juniorů a z 19
souborů celkově se umístily na
9. místě.

I nové zaměření tanečního
klubu slavilo svůj první
úspěch. Mezi našimi tanečníky
jsou také senioři, kteří též začínají soutěžit. Manželé Novákovi si ze Slovenska dovezli
zlatou medaili ve standardu.

Environmentální výchova v praxi
aneb online ptačí budka
Již dva roky naši žáci vyrábějí
velmi pěkné výrobky v nově
vybavené školní dílně. Určitě
se vyplatilo, že naše škola nezrušila tzv. dílny (nově pracovní činnosti), což bylo
v určité době módní. Praxe i
sami žáci dokazují, že manuální práce, navíc je-li vidět
pěkný výrobek, mají velký význam. V současné době pociťujeme nedostatek kvalitních
řemeslníků a každý, kdo potřeboval doma někdy řemeslníka, to může jistě potvrdit.
Počátkem tohoto roku, nyní
v nadcházejícím jaru, jsme se
rozhodli spojit zručnost našich
žáků s moderní technikou. Již
od loňského roku je naše
školní zahrada osazena ptačími
budkami, které vyrobili naši
žáci. Nyní jsme se rozhodli, že
vyrobíme budku další, do níž
umístíme kameru. Budku i celé
zařízení jsme si mohli kompletně zakoupit přímo od vý-

robce. Věříme však, že vlastnoruční výroba a případný
úspěch v jejím obydlení ptačím
zástupcem více potěší. Proto
jsme zvolili budku vyrobenou

ve škole.
Během celého dne bude kamera nepřetržitě nahrávat
v barevném formátu, přes noc
se přepne do režimu s infra
přisvícením. Celé zařízení je
ukryté tak, aby ptáky nerušilo.
Přímý přenos z ptačí budky
budeme přenášet na plazmy
do školy a chceme také záznam umístit na web školy.
Nyní budeme jen čekat a doufat, že si budku najde nějaký
zástupce z ptačí říše, očekáváme sýkorky, brhlíky nebo
ptáčka podobné velikosti.
Chceme tak nahlédnout do
ptačího soukromí od začátku
hnízdění, snášky vajíček, sezení, líhnutí, krmení a vyvedení
mláďat.
Bude-li náš projekt završen
úspěchem, tedy obydlením
naší budky, rádi se s vámi podělíme o jistě zajímavé záběry
ze života našich ptáků.
ZŠ Resslova Hlinsko

Zajímavý je především projekt
PRO – AM. Fenomén, který je
velmi rozšířený v zahraničí, a
např. i v Praze, v Olomouci a
v Ostravě. Znamená to, že
tančí amatér tanečník nebo
tanečnice starší 26 let a profesionál, tedy soutěžní tanečník
registrovaný ve Svazu tanečního sportu. V tanečním klubu
absolvují ženy z Hlinecka již
druhý kurz (začátečnice a pokročilé). První vlaštovkou byla
soutěž v Žilině, kde Jakub Poslušný a Zuzana Bíšková získali
zlatou medaili v latinskoamerických tancích, stříbro ve
standardu Ondřej Potůček
s Janou Novákovou a Pavel
Novák s Martinou Kusou získali bronz. Při těchto soutěžích
je hodnocen vždy jen výkon
amatérského tanečníka.
Pro všechny zúčastněné to
byl příjemný start do jarní sezony a těšíme se na další soutěžní klání, například již druhý
dubnový víkend v Hlinsku.
Dr. Jana Malinová,
TKG Hlinsko

Základní umělecká
škola v dubnu
Žádný měsíc během školního
roku v Základní umělecké
školy v Hlinsku nezůstává bez
veřejných aktivit. Nejinak je
tomu i v dubnu.
Den otevřených dveří (po
loňském velkém zájmu veřejnosti) bude uspořádán i letos,
a to 4. 4. od 14 do 17 hodin ve
školních budovách na Betlémě
i na Poděbradově náměstí. Dne
26. 4. v dopoledních hodinách
navštíví naši školu žáčci hlineckých mateřských škol, kteří
zhlédnou program, pro ně
speciálně připravený. V pořadí
druhý absolventský koncert v
tomto školním roce pořádáme
dne 27. 4. v 17 hodin tradičně v
sále Městského muzea a galerie v Hlinsku. V programu se
představí absolventi hudebního oboru se studijním zaměřením hra na housle, hra na
trubku, hra na klavír a hra na
kytaru.
Na naše akce srdečně zveme
širokou veřejnost města Hlinska. Petr Klas
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Zápis do 1. tříd základních škol
Ředitelé Základní školy, Hlinsko, Resslova 603, okres Chrudim, Základní školy Hlinsko,
Ležáků 1449, okres Chrudim
Základní školy, Hlinsko, Smetanova 403, okres Chrudim
vyhlašují na den 20. dubna
(čtvrtek) zápis do 1. tříd pro
školní rok 2017/2018.
Zápis se uskuteční ve všech
uvedených základních školách
od 10:00 do 16:00 hodin.
U zápisu rodiče předloží:
– rodný list dítěte
– platný doklad o svém trvalém pobytu (občanský průkaz,
pas)
– doporučení školského poradenského zařízení a odborného lékaře nebo klinického
psychologa potřebná pro žádost o odklad povinné školní
docházky dítěte, pokud o odklad pro své dítě budou žádat
Informace k zápisům dětí do
1. tříd školního roku 2017/2018
Zápis se týká všech dětí narozených v období od 1. 9. 2010
do 31. 8. 2011. Rovněž se týká
dětí, kterým byl v roce 2016
odložen začátek povinné školní docházky.
Pokud u svého budoucího
prvňáčka uvažujete o odkladu
jeho povinné školní docházky,
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Sběr nebezpečného odpadu v roce 2017
Termín: 12. května a 13. října

měli byste vědět, že o odklad
lze požádat pouze v době konání zápisu. Vzhledem k tomu
je žádoucí, abyste všechna k
tomu potřebná doporučení
(jimiž jsou doporučení školského poradenského zařízení a
odborného lékaře nebo klinického psychologa) měli v době
zápisu již vyřízena a vzali jste
je k zápisu s sebou.
Jak jsme již informovali, za
účelem posouzení školní zralosti je možné se s dětmi objednávat již od ledna 2017 v
Pedagogicko-psychologické
poradně Hlinsko, Nádražní 548
(tel. 469 312 934).
K zápisu mohou přijít i děti
mladší (narozené do 30. 6.
2012), jejichž rodiče se domnívají, že děti již dosáhly školní
zralosti. Podmínkou přijetí dítěte narozeného v období od
září 2011 do konce prosince
2011 k plnění školní docházky
je doporučující vyjádření školského poradenského zařízení.
Podmínkou pro přijetí dítěte
narozeného od ledna 2012 do
konce června 2012 jsou doporučující vyjádření školského
poradenského zařízení a odborného (dětského) lékaře.
Dokumenty je nutné předložit
již při zápisu.

Vozidlo určené pro sběr odpadu bude přistaveno:
16.00 – 17.15 hod. – Družstevní ulice, sídliště (autobusová zastávka)
17.30 – 18.30 hod. – Erbenova ulice, (bývalá tržnice)
18.45 – 19.30 hod. – Husova ulice, (bývalá prodejna potravin)
16.00 – 16.20 hod. – Čertovina (prodejna)
16.30 – 17.00 hod. – Chlum (autobusová zastávka)
17.15 – 17.45 hod. – Srní (náves)
18.00 – 18.30 hod. – Blatno (náves)

Hledáme pamětníky výroby žanilky
Tkadlec Josef Fidler ve spolupráci se SLS Vysočina připravují
knihu o výrobě žanilky na Hlinecku. V současné době probíhá
sběr informací a pátrání po zajímavých věcech spojených s touto
výrobou. V minulosti se výrobou žanilky zabývalo v Hlinsku několik firem jako třeba Plyšan nebo VZOR. Hledáme proto pamětníky, kteří by se chtěli se svými vzpomínkami o této unikátní výrobě podělit. Najdou-li se mezi vámi tací, přijďte za panem Fidlerem do tkalcovny na Betlémě čp. 361. Pokud někdo
z vás máte nějaké předměty, tiskoviny, výrobky či jiné věci spojené se žanilkou a chtěli byste, aby byly vystaveny
v připravovaném muzeu o žanilce, vezměte je také s sebou. Budeme rádi za jakoukoliv drobnost i malou vzpomínku. (red)

Festival tanečního mládí –
region Východní Čechy

Bc. Martin Vtípil, vedoucí odboru
sociálních věcí, školství a zdravotnictví Městský úřad Hlinsko

Máte doma loutky?
Městské muzeum a galerie
Hlinsko se obrací na spoluobčany s prosbou ke spoluúčasti
na pořádání letní výstavy.
V sále muzea se bude v měsících červenci a srpnu konat
výstava ZA LOUTKAMI DO
MUZEA. Vedle plánovaných
exponátů z vlastních sbírek a
zapůjčených od Loutkářského
souboru Hlinsko, skanzenu
Vysočina a Východočeského
muzea Pardubice, nabízíme
prostor také jednotlivým
loutkám zastoupeným v hlineckých soukromých sbírkách
a domácnostech.
V případě zájmu nás se svojí
nabídkou kontaktujte na telefonu 731 151 777, nebo mailem
na adresu
muzeum@hlinsko.cz. Rádi budeme nejen za zapůjčené
loutky, případně celá loutková

divadla, ale i za další materiál
jako například zajímavé fotografie, či doplňující informace.
Kolektiv Městského muzea
a galerie Hlinsko

Multifunkční centrum Hlinsko
bude o víkendu 8. – 9. dubna
již pošesté hostit jednu
z největších soutěží předtančení ve Východních Čechách –
soutěž Pardubického a Královéhradeckého kraje.
Festival tanečního mládí je
postupovou soutěží, kterou
vyhlašuje Svaz učitelů tance
ČR z. s., a ze které nejlepší
soubory postupují na květnová
mistrovství ČR do Litoměřic,
Chrudimě, České Lípy a Brna.
Předtančení plesová, show,
parketových kompozic, street a
disco jsou rozdělena do věkových kategorií minidětí, dětí,

juniorů, mládeže a seniorů.
Novinkou letošního ročníku
jsou pódiová vystoupení mažoretek. Shrneme-li nabídku,
mohou diváci tedy vidět tance
od valčíku, přes muzikál, mažoretky, pop, moderní balet až
po hip hop a street dance
v podání tanečníků od 5 let až
po 60 let.
Hlineckou soutěž zajišťuje ve
spolupráci s Multifunkčním
centrem v Hlinsku již tradičně
Taneční škola Bohémia Chrast
Hany Černé, která vás všechny
zve na nevšední podívanou.
Hana Černá
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Poděkování
Děkujeme všem, kteří se přišli rozloučit s naší maminkou Jarmilou SODOMKOVOU z Lešan.
Též děkujeme pohřební službě Andělka z Hlinska za vstřícnost
při posledním rozloučení. Dcery Jaroslava, Marie a Vlasta
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Vzpomínka
Kdo Tě měl rád, ten vzpomene a nikdy nezapomene.
Dne 5. dubna uplynuly 2 roky, kdy nás opustila

paní Božena HAVLOVÁ z Hlinska.

Městské muzeum a galerie
do 9. dubna
PAVEL REMAR
Stromovous
Soubor fotografií pořízených autorem v původních pralesních
porostech Železných hor či rodné Vysočiny.
KATEŘINA ŽÁKOVÁ
Keramika – kamenina, užitková i ozdobná, ručně točená na
hrnčířském kruhu, každý kus originál, ručně zdobená vyškrábanou technikou.
21. dubna až 11. června
SPOLEK VÝTVARNÝCH UMĚLCŮ VYSOČINY
Prezentován bude výběr z tvorby okolo dvacítky výtvarníků
z Vysočiny – malířů, sochařů, grafiků i fotografů.
Otevřeno: Út – Ne 9 – 12, 13 – 16 h
***
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 – 16 h
Městské muzeum a galerie, Havlíčkova 614, 539 01 Hlinsko
Tel.: 469 311 267, 731 151 777, e-mail: muzeum@hlinsko.cz;
www.hlinsko.cz/město/kultura

Stále vzpomínají dcera Jana, synové Josef
a Jaroslav s rodinou a rodina z Berouna.
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KD Herálec
Neděle 16. dubna od 20 h
VELIKONOČNÍ ZÁBAVA
s NORMAL 03
Předprodej na místě.
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Centrum Jana XXIII.
Pondělí: Bohoslužba 7.30 – 8 h; Výuka zpěvu s Monikou Maškovou 10 – 17.30 h; Cvičení Pilates dospělí 17.30 – 20 h (info na tel.
725 652 885)
Úterý: Bohoslužba 7.30 – 8 h; Výtvarná dílna pro dospělé s Janou
Dušánkovou 15 – 18 h
Středa: Bohoslužba 7.30 – 8 h; Deskové hry s Fandou Hronkem
16.30 – 18 h; Robotické LEGOHRÁTKY 18 – 20 h
Čtvrtek: Bohoslužba 7.30 – 8 h; Jazyková výuka pro děti 14.30 –
17.40 h; Cvičení Pilates dospělí 18.30 – 20 h
Pátek: Bohoslužba 8.30 – 9.15 h
Sobota: Bohoslužba 7.30 – 8 h
Neděle: Bohoslužba 9 – 10 h
Aktivity mimo harmonogram:
Čtvrtek 13. dubna od 9 do 11 h – pletení velikonočních pomlázek
Sobota 15. dubna od 10 do 12 h – výtvarné tvoření s Petrou
a Veronikou – jarní květiny z papíru
Neděle 23. dubna od 13.30 h – jarní šipkovaná
Pátek 28. dubna od 20 h – setkání NET For God
Do 18. dubna trvá v prostorech Centra Jana XXIII. jarní výstava
prací dětí z MŠ Rubešova.
Více informací na www.cj23.cz, FB: Centrum Jana XXIII.

Knihovna
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Kino
12. středa 13.30
VŠECHNO NEBO NIC (Bio senior)
Komedie ČR, 107 minut, P, vstupné 60 Kč.
12. středa
19.00
NECHTE ZPÍVAT MIŠÍKA
Dokumentární film ČR, 100+16 minut, P, vstupné 90 Kč.
13. čtvrtek 19.00
ŽIVOT
Sci-Fi film USA s čes. titulky, 96 minut, 15-N, vstupné 110 Kč.
15. sobota 15.30
ANDĚL PÁNĚ 2
Pohádka ČR, 90 minut, P, vstupné 90 Kč.
15. sobota 18.00
ŠPUNTI NA VODĚ
Rodinná komedie ČR, 83 minut, P, vstupné 120 Kč.
16. neděle 14.00
KRÁSKA A ZVÍŘE (Bijásek)
Rodinný pohádkový příběh USA, 130 minut, P, vstupné 100 Kč
děti/110 Kč dospělí.
16. neděle 17.00
KRÁSKA A ZVÍŘE 3D (Bijásek)
Rodinný pohádkový příběh USA, 130 minut, P, vstupné 130 Kč
děti/140 Kč dospělí.
18. úterý
18.00
ŠÍPKOVÁ RŮŽENKA
Satelitní záznam baletu, 180 minut, vstupné 200 Kč děti,
senioři/250 Kč dospělí.
22. sobota 16.30
ŠPUNTI NA VODĚ
Rodinná komedie ČR, 83 minut, P, vstupné 120 Kč.

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 – 15.30
zavřeno
8 – 12, 13 – 17
13 – 17
ZAVŘENO

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

469 311 197

Oáza vnitřního klidu
Úterý a čtvrtek: 15 – 19 h
Antistresová terapie – techniky na uvolnění těla i mysli, cena dle
druhu a délky terapie
Mgr. Dita Breberová, info a objednání na tel.: 731 944 407
Středa: Jóga pro ženy – 17 a 18.15 h
Věra Pochobradská - objednání na tel.: 722 091 796. Cena 60 Kč.
Neděle – 1x měsíčně EFT terapie – řešení zdravotních problémů,
chronické únavy, fóbií apod. Cena dle délky terapie.
Mgr. Petr Volšík – info a objednání na tel.: 604 825 929
Dále nabízíme řešení zdravotních potíží u zvířat. Cena dle délky
terapie. Kvantový terapeut Marcela Dvořáková – info a objednání na tel.: 728 654 438.
Čtvrtek 6. dubna od 18 do 19.30 h – Relaxační večer pro ženy –
uvolnění těla, relaxační techniky, masáže. Cena 100 Kč.
Čtvrtek 13. dubna od 18. do 19 h – Pohybová meditace
Cena 60 Kč
Objednání na relaxační večer pro ženy a pohybovou meditaci na
tel.: 731 944 407
PŘIPRAVUJEME NA KVĚTEN:
Úterý 2. května v 17 h – „Grafologie pro život“ – přednáška, co
všechno se dá zjistit z našeho písma.
Rezervace míst na tel.: 731 944 407.

22. sobota

19.00

ZTRACENÉ MĚSTO Z

Dobrodružný film USA s čes.titulky, 141 minut, 12-N, vstupné 120 Kč.

23. neděle

16.30

ŠMOULOVÉ: ZAPOMENUTÁ VESNICE
(Bijásek)

Animovaný rodinný film USA, P, vstupné 110 Kč děti/120 Kč dospělí.

25. úterý
19.00
RYCHLE A ZBĚSILE 8
Akční film USA s čes. titulky, 12-N, vstupné 130 Kč.
26. středa 19.00
ÚKRYT V ZOO
Životopisný válečný film USA s čes. titulky, 127 minut, 12-N,
vstupné 100 Kč.
POZOR ZMĚNA!!!
Rezervace na kino končí vždy 20 minut před začátkem promítání.
Předprodej a rezervace vstupenek – TIC Hlinsko/Betlém 731
697 418, pokladna MFC nebo www.mfc-hlinsko.cz.

Pašije na Drachtince
Farářka Českobratrské církve evangelické Naděje Čejková ve
spolupráci s Domovem seniorů Drachtinka organizuje letos – tak
jako v minulých letech – čtení velikonočního příběhu o ukřižování a vzkříšení Ježíše Krista. Letos budeme číst pašije
z evangelia podle Jana. Čtení pašijí bude doplněno písněmi Taizé.
Zveme obyvatele Domova, jejich rodiny, přátele i širokou veřejnost na Drachtinku na Velký pátek 14. dubna v 15 hodin.

Orlovna
Sobota 22. dubna od 17 h
SEDMIKRÁSKA
Tradiční jarní koncert jihočeské kapely z Týna nad Vltavou pořádá Orel Hlinsko.
Vstupné 120 Kč.
Předprodej: 731 697 418.

Areál Betléma
Pátek 28. dubna od 8 do 17 h
SELSKÝ TRH
Prodej sadby, rostlin, ovocných stromků, ovoce, zeleniny, regionálních potravin atd.
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MC Hlinečánek
Pondělí
od 15.30 do 17 h – herna, tvořivé dílničky
od 17 do 18 h – jóga pro rodiče s dětmi
Úterý
od 9 do11 h – herna, tvořivé dílničky
Středa
od 15.30 do 16.30 h – hrátky s angličtinou
od 17 do 18 h – cvičení pro těhotné s porodní asistentkou
Čtvrtek
od 9 do 11 h – herna, hraní s říkadly
MIMOŘÁDNÝ PROGRAM
7. 4. a 19. 4. od 9 do 10 h – solná jeskyně
10. – 13. 4. – Velikonoce v Hlinečánku
21. 4. – výlet do ZOO Jihlava
26. 4. od 9 do 11 h – setkání nosících maminek
26. 4. od 13.30 do 15 h – podpůrná skupina kojících maminek
28. 4. od 16 h – vítání jara v Hlinečánku – pálení čarodějnic
Více informací na www.hlinecanek.wbs.cz a na 728 460 403.

Multifunkční centrum
do 18. května
VÝSTAVA PATCHWORKU – Eva Brabcová
a Art Quilt Harbour
8. – 9. dubna
FESTIVAL TANEČNÍHO MLÁDÍ 2017
Úterý 11. dubna od 19 h
DNA
Představení je již vyprodáno.
Čtvrtek 20. dubna od 19 h
KDYŽ SE ZHASNE
Moravské divadlo Olomouc
Volné vstupenky v hodnotě 300 Kč v prodeji
na www.mfc-hlinsko.cz.
Pátek 21. dubna od 18 h
KDYŽ SE ZE DVOU STANOU DVA
Kabaretní koláž divadelního spolku GT Hlinsko na téma: Jak si
najít vhodného partnera? Kritéria pro výběr „toho pravého“ se v
historii měnila, každé historické období mělo své módní trendy
a ani manželství se jim nevyhnulo. Vzdělávací historický cyklus
o lásce, vztazích a společnosti. Vstupné 60 Kč.
Středa 26. dubna od 10 h
SOUTĚŽ V ARANŽOVÁNÍ KVĚTIN
Pořádá Územní sdružení Českého Zahrádkářského Svazu.
Čtvrtek 27. dubna od 17 h
KROUŽKOVÁNÍ
Vystoupení kroužků při DDM Hlinsko.

PŘIPRAVUJEME
Středa 3. května od 18 h
ANTIDISKOTÉKA JIŘÍHO ČERNÉHO
Vstupné 80 Kč.
Sobota 6. května od 19 h
JEPTIŠKY ANEB DÍKY, DÍKY, DÍKY!
Vstupné 250 Kč.
Více informací a rezervace vstupenek
na www.mfc-hlinsko.cz
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SLS Vysočina
VESELÝ KOPEC
14. až 17. dubna
VELIKONOCE NA VESELÉM KOPCI
Tradiční jarní obyčeje, ukázky výroby velikonočních předmětů
a jejich prodej. Možnost vyzkoušet si jarní dětské hry prababiček
a pradědečků. Zahájení výstavy Mozaika tradic Pardubického
kraje, křest publikace věnované 45 letům SLS Vysočina.
Doprovodný program: 14. 4. FS Kohoutek, Chrudim* 16. 4. Dechový kvintet Mrákotinka, Mrákotín.
Otevírací doba: Veselý Kopec je do zahájení nové návštěvnické
sezóny dne 14. dubna uzavřen.
V dubnu dále otevřeno od úterý do neděle od 9 do 16 hodin.

BETLÉM HLINSKO
do 30. dubna
VELIKONOCE NA BETLÉMĚ
Tradiční jarní obyčeje, v expozicích ukázky kraslic, pečiva a
dalších velikonočních předmětů. Speciální prohlídky pro školy.
Doprovodný program: 8. a 9. 4. Ukázky zdobení kraslic tradičními technikami. O Velikonočním pondělí 17. 4. otevřeno.
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. Součástí expozice jsou i promítané dokumenty, výtvarná dílna pro děti a speciální programy pro školy.
ŽIVÁ HISTORIE, speciální program pro školy
Podrobnosti k bohaté nabídce programů naleznete na
www.betlem-hlinsko.cz v oddíle Živá historie. Na programy je
nutné objednat se předem.
Otevírací doba:
Otevřeno úterý až neděle, od 8,30 do 12,00 a od 12,30 do 16,00
hodin. Zavírací den – pondělí, s výjimkou Velikonočního pondělí
17. 4., kdy platí uvedená otevírací doba.
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; www.facebook.com/vesely.kopec
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Soukromá inzerce
Hledám brigádnici (studentka,
důchodkyně) na úklid penzionu. Tel.: 777 912 092.
Pronajmu garáž v ulici Vinohradská. Tel.: 605 823 616.
Pronajmu byt 3+1 v Hlinsku
(cihlový, komplet rekonstrukce). Tel.: 608 252 626.
Sháním pronájem, žena, 51 let,
v rodinném domě či bytě
v Hlinsku a okolí, 4000 – 5000
Kč. Možnost pomoci starším
lidem, mám pejska. Zn. Spěchá.
Tel.: 602 946 604 od 16 h.
Nutně sháníme ke koupi garáž
v objektu teplárny či u Penny
Marketu. Tel.: 728 226 222.
Prodám vozík za auto
2,5x1,8x0,5 m, nosnost 400 Kg
– cena 10.000 Kč; prodlužovací
kabel 380 V4x2,5 mm 52 bm –
cena 1.700 Kč.
Tel.: 606 143 532.
Prodám letní pneumatiky zn.
Barum 165/80 R13 83T OR57 –
sada 4 ks. Vzorek na všech 7
mm. Tel.: 606 623 673.
Přenechám za odvoz větší
množství kamene, vhodného
na základ domu.
Tel.: 774 040 657.

Co prozradí rukopis?
A jak se to dá využít? To zjistíte na přednášce „Grafologie
pro život“. V písmu se odráží
nejen temperament a vitalita,
ale i vnitřní rozpory, silné a
slabé stránky osobnosti a povahové vlastnosti.
Přijďte si poslechnout, jak se
dá náš písemný projev rozebrat. Zjistíte překvapivé věci.
Přednáší Mgr. Radka
Ehrenbergerová, konzultantka
v oboru grafologie.
Přednáška se uskuteční 2.
května od 17 hodin v Oáze
vnitřní harmonie, Poděbradovo náměstí 45, Hlinsko (vedle
prodejny Sam).
Rezervace míst na tel. č. 731
944 407.
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Letošní zima nás bavila

Kam za sportem
Fotbal
So 8. 4.
So 15. 4.
Ne 16. 4.
So 22. 4.
Ne 23. 4.
So 29. 4.
Ne 30. 4.
Ne 30. 4.
Ne 7. 5.

Hl. –
Hl. –
Hl. –
Hl. –
Hl. –
Hl. –
Hl. –
Hl. –
Hl. –

Přelouč
Slatiňany
Polička
Polička
Proseč
Pardubičky
Starý Máteřov
Heřm. Městec
Choceň

14.00
9.30, 11.15
16.30
14.00
10.00
9.30, 11.15
14.00
16.30
14.00

Házená
So 29. 4. HK Hlinsko – TJ Příchovice
Ne 30. 4. HK Hlinsko – TJ Přeštice

dorost
st. a ml. žáci
A muži
dorost
ml. žáci B
st. a ml. žáci
ženy – divize C
A muži
dorost
14.30
11.55

Bazén
PROVOZNÍ DOBA PLAVECKÉHO BAZÉNU
Po
15.00 – 21.00
Út, St
6.30 – 7.30 15.00 – 21.00
Čt
6.30 – 7.30 15.00 – 18.00
Pá
6.30 – 7.30 16.00 – 21.00
So, Ne
10.00 – 19.00
Ceny: dospělí 30 Kč/1 hod., děti do 15 let – 20 Kč/1 hod.
Tel.: 469 311 703.
Velikonoční prázdniny 13. – 17. 4.
BAZÉN
Čt 13. 4.
Pá 14. 4.
So 15. 4.
Ne 16. 4.
Po 17. 4.

10 – 18
10 – 19
10 – 19
10 – 19

SAUNA
15 – 20 – ženy
13 – 19 – muži
13 – 19 – společná
ZAVŘENO
ZAVŘENO

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

Závodníci Klubu klasického
lyžování (KKL) startovali na
devatenácti závodech. Díky
výborným sněhovým podmínkám bylo možno se kvalitně
připravit na plánované soutěže.
Naši závodníci díky kvalitně
upraveným tratím na Ratajích
mohli pilovat oba lyžařské
styly a zúročit tréninkové úsilí
na všech vypsaných soutěžích.
Závody Českomoravského
poháru (ČMP) Nové Město n.
M., Žďár n. S., Hlinsko, Letohrad, Králíky a Svratka. Závody
Českého poháru žactva – Vysoké nad Jizerou, Mistrovství
České republiky žactva v Novém Městě na Moravě a lyžařské maratony – Jizerská 50,
Orlický maratón, Marcialonga,
Vasaloppet a Jesenický maratón.
Výběr nejlepších výsledků:
Pilná Eliška – 1x5., 1x4., 1x3.,
Volf Marek – 2x6., 1x4., 2x3.,
Kučerová Petra – 1x3., 1x2.,
3x1., Vašek Jan – 1x5., 1x4., 1x3.,
1x2., Svoboda Pavel ml. – 1x6.,
1x4., 1x3., 1x2., Volf Pavel – 1x6.,
1x5., 1x4., Pilný Michal – 1x5.,
3x3., 1x2., 2x1., Sotona Jan –
2x6., 1x4., 1x3., 1x2., Sodomka
Štěpán – 2x6., 1x3., 5x1., Novák
Petr – 1x3., 1x2., Svoboda Pavel
– 1x2., 5x1. V rámci celého osmidílného seriálu ČMP se v
celkovém pořadí ve svých kategoriích nejlépe umístily: Pil-

ná Eliška 5., Volf Marek 2., Kučerová Petra 1., Vašek Jan 3.,
Svoboda Pavel ml. 5., Pilný
Michal 1., Sotona Jan 2., Sodomka Štěpán 1., Seifert Vojtěch 4., Svoboda Pavel st. 1.
Nejhodnotnějšího výsledku
sezony dosáhla Petra Kučerová
na Českém poháru staršího
žactva ve Vysokém nad Jizerou,
kde ve sprintu vyhrála malé
finále tzn. že obsadila 6. místo
a ve vytrvalostním závodě
klasickou technikou se devátým místem probojovala do
TOP 10.
Výbor KKL děkuje všem závodníkům za kvalitní reprezentaci a ostatním členům za
pomoc s pořádáním sportovních akcí na Ratajích.
Petr Svoboda, KKL Hlinsko

CVIČENÍ PRO ŽENY
– každý čtvrtek v pravidelných časech – od 18 a od 19 hodin

Velká cena Trutnova v KARATE

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

Dne 25. 2. proběhla za účasti
350 závodníků a 32 klubů
z celé České republiky včetně
zahraničních účastníků
z Polska a Slovenské republiky
soutěž v karate v Trutnově.
Oddíl karate Hlinsko vyslal
své závodníky na tuto akci.
Hned na začátku nám nemoc
jednoho závodníka vyřadila
z možnosti soutěžit. Přesto se
oddílu dařilo v této konkurenci
uspět. V kategorii starších žákyň se na stupni vítězů ocitla
naše nadějná závodnice Nikola
Pražáková, která svými rychlými kopy na hlavu vybojovala
3. místo a získala bronzovou
medaili.
Jakub Mucha rovněž zabojoval a po velkém úsilí se mu
podařilo umístit na 2. místě
v kategorii mužů do 84 kg a

SQUASH
Po – Pá
8.00 – 20.00
So – Ne 10.00 – 19.00
Rezervace na telefonu 469 326 181.

KČT Hlinsko
Sobota 15. dubna
HLEDÁNÍ POKLADU
Výlet je určen pro děti v doprovodu dospělých.
Podrobnosti – vaclava.pliskova@centrum.cz
www.hlinecko.cz/kct a v TIC Hlinsko

ZLEVA H. Plechačová, uprostřed J.
Mucha a N. Pražáková.

získat stříbrnou medaili a
v kategorii bez rozdílu vah
získal bronzovou medaili a tedy 3. místo. Na rozcvičení to
nebyl špatný výsledek.
http://www.karatehlinsko.mzf.cz
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Hokejová sezona skončila ověnčená ziskem zlatého
Poháru Vladimíra Martince
Na zhodnocení sezony
2016/2017 jsme se zeptali
Radka Chlady předsedy klubu HC Hlinsko. Jak hodnotíte
právě uplynulou sezonu
z pohledu žákovských kategorií, dorostu a A týmu dospělých?
Věřím, že jsme udělali zase
další krok kupředu a reprezentovali město nejlépe, jak to
šlo. Hodnocení bych rozdělil
do několika částí. Nejdůležitější pro nás je práce s mládeží
z Hlinska a okolního mikroregionu.
Za největší krok kupředu
bych vypíchl nárůst sportující
mládeže, kde na zimním
stadionu učíme děti bruslit.
Věnujeme se i dětem
z místních mateřských škol.
Spolupráce s nimi je na velice
dobré úrovni. Dětem se věnují
školení trenéři s licencí a předávají ty nejcennější zkušenosti.
Velkou akcí podpořenou
Českým svazem ledního hokeje
byla celorepubliková kampaň
„Pojď hrát hokej“, které se
v Hlinsku zúčastnilo 49 dětí,
což při zpětném celkovém
hodnocení bylo jedno
z předních míst v republice.
Děti si odnesly nejen první
zkušenost či seznámení
s kamarády, ale i hodnotný
dárek v podobě dresu reprezentace ČR. Z tohoto zájmu
jsme měli velkou radost a věřím, že při podzimní akci, kterou připravujeme se bude zájem opakovat.
Z hlediska výsledků žákovských kategorií nám jde
zejména o to, aby si všechny
děti zahrály a nebylo to na
úkor těch, kteří potřebují delší
dobu na rozvoj. Proto žáci z 1.
až 4. tříd hrají turnajová utkání, nehraje se do tabulek, děti
nejsou pod stresem výsledků,
úspěchů či neúspěchů. Samozřejmě, že nás však těší jejich
výhry na turnajích v kraji.
Úspěšnou akcí byl zde na stadionu v Olšinkách v závěru

sezony turnaj 4. tříd, kde hlinecké naděje vyhrály stříbrný
pohár a medaile po sportovním zápolení s týmy Žamberku, Jaroměře a Třebíče. Kolektivy mladších a starších žáků
v žákovské lize po letech, kdy
hrály na předních příčkách,
neobhájily tyto pozice, ale i
zde se bude po zlepšené výkonnosti hráčů blýskat na
lepší časy, věřím že již v příští
sezoně.
Příjemným překvapením a
vzestupem kvality jsou výsledky dorostu HC Hlinsko, kdy
se tento mladý tým
z celkového počtu 13 družstev
probojoval 5. místem po základní části do play-off, což byl
cíl sezony. Tam, ale jejich pouť
nekončila a ve čtvrtfinále vyřadil Chotěboř ve dvou zápasech a probojoval se mezi 4
nejlepší týmy soutěže. Zde po
zcela vyrovnaných sériích hrál
bojovně a obětavě s celky Litomyšle a následně Lanškrouna a obsadil tak celkově 4.
příčku v krajské lize. K bronzu
chybělo jen málo!
Pro příští sezonu plánujeme
postavit dvě družstva: 1. ligy
ČR mladšího a staršího dorostu, což věřím povede postupně
k tomu, že se do týmu dospělých výkonnostně prosadí další
hráči.
I v kategorii mužů se podařil
další krok směrem vzhůru. Po
sérii 22 kol základní části se
hlinečtí umístili z celkových 11
týmů na 5. příčce. Další částí
soutěže bylo rozdělení do dvou
skupin 1.- 6. a 7. -11. Zde měli
možnost hrát tedy s těmi nejlepšími celky a play-off bylo
jistotou. Ze spodní části postupovaly následně pouze 2
celky. V této části sezony poznamenané zraněními, nemocemi a z toho pramenící ztrátou formy při nepříliš širokém
kádru měli hlinečtí ve
čtvrtfinále play-off přisouzen
výborný celek ze Světlé nad
Sázavou, který zvítězil, postoupil do semifinále a následně pak i do finále soutěže.

Hlinsko potom v závěrečné
části soutěže vyřadilo v
semifinále pohárové soutěže
celek Litomyšle 2:1 na zápasy.
Ve finále soutěže o Pohár Vladimíra Martince porazilo celek
Chotěboře ve dvou utkáních
3:2 a 3:0 a mohlo oslavit zisk
této zlaté trofeje, kterou jim
pak legenda československého
hokeje předala osobně při roz-

hodujícím utkání na stadionu
v Chotěboři.
Závěrem děkuji všem trenérům a dalším funkcionářům
za jejich obětavou práci, všem
sponzorům, jmenovitě společnosti Mlékárna Hlinsko s.r.o. a
Městu Hlinsku za vytvoření
kvalitních podmínek pro sport
a hráčům hodně zdraví do
další sezony.( red)

Milan Žemlička vybojoval
malý křišťálový globus
Milan Žemlička se loučí
s juniorskou reprezentací
s hodně kvalitními výsledky.
MS ve slovenském Osrblie mu
vyneslo zisk malého křišťálového globu. To je výsledek,
který by před sezonou určitě
nikdo nečekal.
O zápletky nebyla nouze.
Týden před šampionátem přišla do juniorského mančaftu
viróza, kterou si prošla většina
českých juniorů. Milan měl dva
dny teplotu, ale podařilo se mu
na poslední chvíli vyléčit a
nastoupit zpět do tréninků.
První závod jel na zkušenou,
jestli se mu vůbec podaří dostat se do závodního tempa. To
vyneslo výsledek do 10. místa,
což potvrdilo dobrý zdravotní
stav a pozvedlo Milanovo sebevědomí. Celý šampionát potvrdil super formu, když se v
závodech pohyboval v absolutní světové špičce.
Medaile mu přitom utíkaly
vždy jen o pár vteřin. Smutný
ale být nemusel, protože pohybovat se v průběhu závodů
od prvního do pátého místa je
TOP úroveň, na které se nechá
stavět do budoucna. Navíc ve
dvou případech bojoval drtivým finišem. V tom prvním
prohrál ve stejném čase na
desetinu vteřiny na fotofinish,
asi o 4 cm. Ve druhém případě
si vyšlápl na jednoho
z nejrychlejších závodníků

šampionátu a pokořil ho o 0,1
s. Bylo to ve finiši štafety, kterou Milan vytáhl na 4. místo.
Na šampionátu pak Milan bral
9., 6., 5. a 4. místo.
Celkově vynikající výsledky
z průběhu světového poháru
juniorů a MS mu vynesly
zisk jednoho
z nejprestižnějšího sportovního ocenění, což je malý křišťálový globus za stíhačku.
V Novém Městě na Moravě
na MČR si pak dojel pro titul
mistr ČR a pro celkové vítězství v Českém poháru, který
Milanovi ve sbírce chyběl.
Tolik malé ohlédnutí za naším úspěšným biatlonistou,
kterému začne nové období v
podobě přechodu do reprezentace mužů, na které se moc
těší. Bude bojovat o svoji pozici v týmu „A“. To je motivace
jako hrom!
Po pravdě řečeno, patnáct
let jsme na to dřeli a snili jsme
o tom. Přicházely zdary i nezdary. Motivace ale měla vždy
na vrch a obklopena správnými lidmi dokázala své…
Vážení mladí sportovci, věřte, že vše, co jsem zde
v minulosti napsal, nebylo
kvůli Milanovým dobrým výsledkům, ale pro vás, abyste
viděli, že cesta k úspěchu
existuje. Je nesmírně náročná,
ale rozhodně reálná.
Milan Žemlička st.
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