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VZNIKLA NOVÁ ALEJ, která byla vysazena 28.10. na 100. výročí vzniku Československa v počtu 45 ks.
Sázení probíhalo při typicky dušičkovém počasí, které sice nepřálo sázejícím, ale o to více přírodě a lípám. Tímto děkujeme všem, kteří jakýmkoliv dílem přispěli k obnově staré kupecké cesty a kteří se
podíleli na výsadbě aleje. Foto: Radek Pavlík

Tkadlec Josef Fidler je vítězem
soutěže Živnostník roku 2018 za
Pardubický kraj. Se svojí žinylkou
jde do celostátního kola.
VÍCE NA STR. 4

PŘÍŠTÍ ČÍSLO VYJDE

6. prosince
2018

Slovo starosty
Letošní říjen nebyl rozhodně
tuctovým měsícem. Alespoň
tedy z mého pohledu. Tak především, naše republika se „dožila“
STOVKY. Věřím, že toto významné jubileum v drtivé většině nás vzbudilo patřičnou hrdost.
Navíc se říjen stal i měsícem,
kdy jsme rozhodovali o novém
složení městského zastupitelstva a v našem regionu také o
novém senátorovi. Děkuji Vám
všem, kteří jste přišli k volbám
a vyjádřili jste svůj názor, ať už
jste volili kohokoliv.
Vážím si každého z 2218 hlasů
pro mne osobně, které jsem ve
volbách do zastupitelstva získal.
Je to výsledek mimořádně zavazující a udělám maximum
pro to, abych tak velkou důvěru
Vás – mých spoluobčanů – nezklamal. Být součástí týmu s tak
silnou podporou pro mne znamená odpovědnost, ale i obrovskou energii. Pracovat pro
naše Hlinsko a mít možnost
podílet se na rozvoji celého Hlinecka, je pro mne ctí.
Milí spoluobčané, jsem velmi
rád, že se u nás v Hlinsku ukázalo, že volby do zastupitelstva
jsou především o lidech, o odvedené práci – ne pouze o stranickosti a ne o nějaké štvavé
kampani či dokonce výhrůžkách.
Moje poděkování patří i Vám
všem, kteří jste mne podpořili
ve volbách do Senátu. Třetí
místo (i když nepostupové) ze
14 kandidátů, a to zcela bez
podpory stranických sekretariátů je výsledek, na kterém je
možné stavět do budoucna.
Téměř 5800 hlasů je pro mne
závazkem i výzvou pro setrvání
ve snaze o rozvoj celého našeho
regionu v zájmu nás ale hlavně
příštích generací – našich dětí.
Mějte úspěšný listopad.
Miroslav Krčil
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24. Valné shromáždění Sítě
přidružených škol UNESCO
Ve dnech 24. a 25. září se konalo v Hlinsku pravidelné každoroční Valné shromáždění Sítě
přidružených škol UNESCO
v České republice. Tato Síť
sdružuje 55 vybraných základních a středních škol z celé republiky, od Ostravy po Cheb, od
Ústí nad Labem po Uherské
Hradiště. V Pardubickém kraji
jsou členy této organizace pouze tři střední a dvě základní
školy. Pořadatelem letošního
shromáždění bylo Gymnázium
K. V. Raise a Střední odborné
učiliště v Hlinsku, které je členem Sítě již od roku 2001. Místem setkání se stalo Multifunkční centrum v Hlinsku na
Adámkově třídě.
Zahájení Valného shromáždění se tradičně účastní osobnosti celorepublikového i regionálního významu. V letošním
roce přijal pozvání na zahájení
akce kromě starosty Města
Hlinska Miroslava Krčila, DiS., i
předseda České komise pro
UNESCO a bývalý ministr škol-

ství ČR prof. PhDr. Stanislav
Štech, CSc., a současný ministerský rada MŠMT ČR PhDr. Aleš
Dvořák. Celá akce proběhla pod
záštitou Ing. Bohumila Bernáška, člena Rady Pardubického
kraje za oblast školství, který
také osobně přijel do Hlinska
pozdravit účastníky shromáž-

dění.
V rámci svého členství vyvíjejí jednotlivé školy činnost
v různých vybraných oblastech
stanovených Chartou Sítě, kterými jsou lidská práva, demokracie a tolerance, mezikulturní
vzdělávání a světové dědictví
nebo životní prostředí a udrži-

Tady neziskovky – vítejte!
Ve čtvrtek 4. října proběhl v
Hlinsku již 13. ročník akce Tady
neziskovky – vítejte! Organizace
působící na Hlinecku se sešly,
aby představily svoji činnost.
Veřejnost měla možnost seznámit se s neziskovkami, jež
pracují s různými cílovými
skupinami. Prezentovaly se zde
zájmové spolky pro děti i dospělé, volnočasové kluby, neziskové i příspěvkové organizace působí v sociální sféře na
Hlinecku. Letošní setkání se
odehrálo v prostorách Multifunkčního centra a přilehlém
okolí.
Organizace se prezentovaly
propagačními materiály, ukázkami kronik, prodejem výrobků
svých klientů či přímou ukázkou své práce. Příchozí si mohli
na vlastní kůži vyzkoušet, jaké
je to být nevidomý, nebo v tak-

zvaném „Psychomatu na Budku“ co nejreálněji prožít pocity
člověka se schizofrenií.
K ochutnání byly i vynikající
regionální produkty, hrály se
interaktivní hry a bylo možné si
i vyrobit něco kreativního.
V dopoledních hodinách akci
již tradičně navštívili hlavně
žáci místních a okolních škol.
Pro ně byla připravena soutěž,
díky které se seznámili se zaměřením činnosti jednotlivých
organizací.
Letošního ročníku se zúčastnily: Dlaň životu, Domov seniorů Drachtinka s Centrem denních služeb Motýl, Dům dětí a
mládeže, FOKUS Vysočina, z. ú.,
Mateřské centrum Hlinečánek,
Klub českých turistů, Linka důvěry Pardubického kraje Ústí
nad Orlicí, Maják Hlinsko,
Místní akční skupina Hlinecko,

Městský klub seniorů, Městský
úřad Hlinsko odbor sociálních
věcí, školství a zdravotnictví,
Oblastní charita Nové Hrady,
Orel Jednota, Papežská misijní
díla, SKP-Centrum Intervenční
centrum pro osoby ohrožené
domácím násilím, Středisko rané péče v Pardubicích, Svaz tělesně postižených, Svaz tělesně
postižených dětí, Tyflocentrum
Pardubice a Youth for Christ
Immanuel.
Je třeba poděkovat všem, co
se na programu podíleli. S organizací a soutěžemi pro děti
pomáhali dobrovolníci. Akce
proběhla díky finanční podpoře
Města Hlinska a pod záštitou
radního Pardubického kraje
Pavla Šotoly.
Bc. Jana Horynová,vedoucí
střediska Fokus Vysočina
Hlinsko

telný rozvoj. Na Valném shromáždění vybrané školy prezentují svoji činnost za uplynulý
školní rok. Jeho součástí jsou
také přednášky odborníků
z vysokých škol a praxe, které
se vztahují k aktuálním tématům vyhlášeným pro následující školní rok.
Takto rozsáhlá akce by se nemohla úspěšně uskutečnit bez
pomoci jiných subjektů. V první
řadě je třeba poděkovat Městu
Hlinsku, Místní akční skupině
Hlinecko a Správě souboru lidových staveb Vysočina za nezištnou pomoc při organizaci
shromáždění. Velký dík patří
také zřizovateli školy – Pardubickému kraji a podnikům, se
kterými škola dlouhodobě spolupracuje – Mlékárně v Hlinsku,
mlékárnám Moravia Lacto Jihlava, Přibyslav a Polná a pivovaru Rychtář v Hlinsku.
RNDr. Rostislav Dvořáček,
ředitel Gymnázia K. V. Raise a
Středního odborného učiliště
Hlinsko

PODĚKOVÁNÍ

Vážení
spoluobčané,
dovolte mi za celý náš tým MO
hnutí ANO Hlinsko poděkovat
za podporu, kterou jste nám
vyjádřili v právě uplynulých
komunálních volbách do zastupitelstva města. Rovněž
bych rád poblahopřál všem politickým stranám, které uspěly a
hlavně všem zvoleným zastupitelům.
Vítěz voleb nás k jednacímu
stolu nepozval. Tento postoj
bereme na vědomí, nezbývá
nám, než ho respektovat a pracovat pro město v opozici.
Děkujeme za podporu.
Za MO hnutí ANO Hlinsko
Petr Matyášek
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Tkadlec Josef Fidler a jeho žinylka
jdou do celostátního kola soutěže
Památková rezervace Betlém
se netěší jen zájmu návštěvníků, není pouze místem kulturních akcí, ale je i místem, kde
byla obnovena jedinečná výroba ručně tkané žinylky. V Tkalcovně na Betlémě již přes tři
roky vznikají originální ručně
tkané šály, plédy, koberečky,
ubrusy a utěrky, ale hlavně žinylkové textilie. Žinylková výroba Hlinsko kdysi proslavila
téměř po celém světě. Panu Josefu Fidlerovi se povedlo technologii obnovit a v současné
době je jediným výrobcem tohoto druhu tkaniny nejen
v České republice, ale zřejmě i
v celé Evropě.
Jeho práci oceňují zákazníci,
kteří vyhledávají ruční práci
s vysokou estetickou, funkční a
historickou hodnotou, folklorní
soubory, ale také představitelé
vedení Pardubického kraje, kteří
žinylkové plédy využívají k oficiální prezentaci kraje. Dalším
z úspěchů Tkalcovny na Betlémě je spolupráce s módní návrhářkou Beátou Rajskou, která
žinylkové šály uvedla na přehlídková mola a staly se součástí
její nové módní kolekce.

Unikátní výroba, nadšení do
řemesla a vize do budoucna panu Fidlerovi přinesly první
místo v krajském kole soutěže
„Živnostník roku 2018“. „Je originální a ojedinělý. Neměl se od
koho učit, všechno si dohledal a
nevzdal to. Propojuje staré
s novým.“, okomentovala vítězství pana Fidlera porotkyně
krajského kola Eva Hrstková
z České spořitelny. Je to další

významný úspěch a důkaz, jak
smysluplná práce na Betlémě
vzniká. Celostátní finále proběhne v listopadu v Praze. „Nyní se připravuji na finále této
soutěže do Prahy. Myslím si, že
šance na vítězné pozice jsou
velké. Jedná se o obnovenou
tradiční a dnes i unikátní tkalcovskou technologii provázanou s naším městem, kdy téměř
100 let v Hlinsku výroba probí-

hala, pak byla zrušena a téměř
po čtyřiceti letech se vrátila.
Hlinsko je opět jediné město,
kde tyto výrobky vznikají. Věřím, že žinylku nyní čekají další
významné kroky, aby dál sloužila svému účelu – přinášela radost a těšila svoji funkčností,
luxusním vzhledem a fantastickou hřejivostí.“, říká tkadlec
Josef Fidler.
Význam obnovené výroby
žinylkových textilií v Hlinsku
dokládá i skutečnost, že tato
tradiční technologie je nominována na zápis do Seznamu
nemateriálních statků tradiční
lidové kultury České republiky.
Pokud nominace uspěje, stane
se výroba žinylkových textilií
v Hlinsku národní kulturní památkou.
Všechny dosavadní významné úspěchy by nemohly vzniknout bez vytrvalosti, znalostí a
především pokory pana Josefa
Fidlera, s níž k tradičnímu
tkalcovství přistupuje. Hlinsko
díky jeho práci začíná být opět
pojmem v oblasti ruční textilní
výroby nejen mezi znalci, ale i
mezi širokou veřejností.
Ilona Vojancová

100 let v Hlinsku po studentsku

GT Hlinsko to jsou hlavně
studenti, současní, bývalí, dočasní i věční. Jednou z oblastí
studia života je samozřejmě
historie, která se v roce oslav sta
let státnosti dostává do popředí
zájmu. Matematika odpustí, ale

kdy jindy si připomenout důležité události našich dějin. V pátek 5. 10. mělo proto v MFC
premiéru naše divadelní představení 100: Plné žaludky x velké cíle.
Šlo nám o dvě věci, připomenout důležité okamžiky a zmapovat sto let našeho státu a
města. Celé představení bylo
neseno promyšleným jetmarovským vyprávěním, doplněno
hranými útržky významných
okamžiků, dobovou živou hudbou, ilustrováno krásnými dobovými fotografiemi z hlineckého archivu a výstřižky ze starých Hlineckých novin.
Připomněli jsme si společně,
za co bojovali naši předkové,
zeptali se, jaké hodnoty dnes

vlastně bráníme. Jsou to tytéž
hodnoty, které ve svém životě i
díle vyznávali Borovský, Masaryk, Čapek, Horáková, Palach i
Havel? Oprášili jsme Havlovu
esej Moc bezmocných o šedivé
umrlosti normalizace. Viděli
jsme obrazy ze všedního života
lidí, jejichž jména nesou naše
ulice a domy. Víte po kom je
pojmenována Taussigova nebo
Adámkova ulice? Proč se podle
Zápotockého Ježíšek nenarodil
v jesličkách a betlémská hvězda
byla určitě rudá. Hledali jsme
historické paralely ke společenské atmosféře dnešní doby. Byla to dřina, ale ve výsledku se dostavila příjemná úleva.
Spíš, než o divadlo šlo o vzdělávací projekt, snad tedy ve

světle událostí dob minulých
dokážeme zase o něco lépe
chápat dobu dnešní. Prostudovali jsme stohy materiálů,
abychom divákům přinesli co
nejčistší obraz doby. Do jaké
míry se nám to povedlo? Snad
trochu ano. Mnoho lidí se nás
ptá, jestli tuto divadelní přednášku budeme opakovat. Chtěli
bychom se tímto všem omluvit,
ale bohužel další možný termín
v MFC je až příští rok v létě, a to
už představení k oslavám sto let
republiky bude trochu vyčpělé, i
když na druhou stranu, tohle
téma je potřeba připomínat
stále. Děkujeme všem divákům
a těšíme se na jakékoli příště.
Lada Leszkowová
a Tomáš Pšorn, GT Hlinsko
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Betlémská vrba je nebezpečná, a tak
se zřejmě bude muset pokácet
Zajisté ji každý známe, vrbu
bílou, která tvoří krásnou dominantní dřevinu Betléma.
Mnozí návštěvníci i obyvatelé
obdivují, jak se v průběhu roku
proměňuje její tvář, když se
zbarví do podzimní žlutě a nebo
na jaře opadávají semínka
v podobě bílých chomáčků.
Avšak jako každý tvor či rostlina, má i tato vrba svůj vyhrazený čas pro žití. Při konzultaci a
tvorbě posudku s odborníky na
dendrologii – arboristiku jsme
nalezli na vrbě mnoho defektů,

které mají významný vliv na
stabilitu stromu a mohou zapříčinit její pád.
Hlavním faktorem, rozhodujícím pro posuzování, je nález
dřevokazné houby sírovce žlutooranžového (Laetiporus sulphureus) na bázi kmene. Ta
rychle rozkládá celulózu, jeden
z nejzákladnějších stavebních
prvků dřeva, a statická pevnost
stromu je tím velmi narušena.
Ve spojení s náklonem kmene
je pak jen otázkou času, kdy se
strom rozlomí a napáchá škody

na majetku, v horším případě i
na zdraví, nebo životech kolemjdoucích. Snažili jsme se
hledat i alternativy ke kácení,
jako třeba speciální řez na radikální sesazení koruny, ale ani
po provedení zásahů by nebylo
možné zajistit bezpečnost provozu pod stromem.
Nejsme tímto navrženým
krokem nadšeni, vrba dotváří
genius loci našeho Betléma, ale
musíme brát na zřetel, že pod
její korunou se koná mnoho
akcí a denně zde projde mnoho

lidí. Bezpečnost tedy převažuje
nad estetikou místa. Rozhodnutí musí proběhnout ještě
všemi správními řízeními, ke
kterým se budou vyjadřovat i
jiní odborníci. Pokud bude rozhodnuto o kácení, chceme spolupracovat se specializovanými
školami na velké výpěstky
stromů, takže by se na místo
stávající vrby vysadil nový, až
pětimetrový strom. Třeba to
bude opět vrba bílá.
Bc. Ludmila Dalecká, zahradnice města Hlinska

Na Betlémě se i letos pořádně strašilo
K podzimu a brzkému západu
slunce patří neodmyslitelně i
akce pro děti i dospělé „Strašení
na Betlémě“, kterou pořádá
každoročně Centrum Jana XXIII.
v Hlinsku, letos již popáté. Podle
registrace přihlášek se akce
účastnilo více než 300 dětí.
Společně s doprovodem prošlo
strašidelnou trasu na Betlémě
nejméně 500 účastníků.
Brána na trasu se pro všechny
otevřela na Betlémě v 18.30 hodin. Do tajemného prostoru s
postavami se pouštělo po skupinkách tak, aby si každý mohl
setkání na stanovištích náležitě
užít. Na účastníky čekalo stanoviště s mnichem, upíry, strašidelný tunel, mluvící kostlivec
Theodor, pavouk s velkou pavoučí sítí, lesní žena s lesním
mužem, svítící bílá múza, čarodějnice se svých malým čertíkem, pavoučí žena s Krvavou
Merry, zlý klaun s uprchlým
vězněm a na závěr na děti čekali
u ohně i dobří čerti, kteří děti
odměňovali. Celý Betlém byl
vyzdoben k tématu akce. Na
startu děti dostaly kartičku a na
každém stanovišti, kterým prošly, získaly značku a body pro
odměny za svoji statečnost. Jak
naznačují reakce po skončení
akce, děti si celý večer báječně
užily. Na začátku celé strašidelné trasy před startem bylo zajištěno i občerstvení. Čekající

účastníci se tak mohli na cestu
Betlémem plným tajemných
postav posilnit dobrotami, které připravily dobré ženy. Veřejnost obsluhovaly v kostýmech i
nalíčení odpovídají celé akci.
Zahřát se každý mohl kávou či
voňavým čajem.
V letošním roce jsme využili
nabídky Sboru dobrovolných
hasičů z Hlinska pod vedením
pana Preislera, kteří nám vypomohli nejen s organizací této
akce, ale i se zajištěním sladkých odměn pro děti. Za to jim
patří velké poděkování. S výzdobou prostoru na Betlémě
nám pomohli zaměstnanci TIC
Hlinsko, kterým rovněž děkujeme. Zároveň jsme vděční i za
poskytnutý prostor, ve kterém
mohla všechna strašidla předvádět své „umění“. Další díky
směřuje rodině Kramperových,
kteří poskytli zdroj energie. Akce se konala za finanční podpory Města Hlinska a za velké

podpory všech přátel a dobrovolníků, kteří byli do náročných
příprav zapojeni. Srdcem všech
příprav byla paní Petra Pejch-

lová, která měla veškeré dění na
svých bedrech. S velkými díky jí
i všem ostatním, nezbývá než
dodat, že se celá akce velmi vydařila – báječné počasí, báječná
strašidla, báječní obsluhující,
báječné všechny pomocné
technické ruce. A že jich bylo
potřeba! Smekám pomyslný
klobouk přede všemi, kdo vytvořili tento vydařený podvečer,
večer, noc. Tak snad za rok se
opět setkáme, milá strašidla!
Lída Pavlišová a Petra
Pejchlová, Centrum Jana
XXIII., Hlinsko
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10 let soutěží v první pomoci
„No to snad nemyslíte vážně!
Příšerný, minimum bodů a
radši už na nikoho nesahejte!“.
Družstvo dětí ze šesté třídy
smutně odchází s pohledem k
zemi. Bohužel taková byla má
zkušenost z jara 2009, tenkrát
ještě jako studenta v roli figuranta, na regionální soutěži v
první pomoci v nedalekém
okresním městě. Právě to byl
impuls pro nastartování akce,
jejímž hlavním cílem bude poskytnout prostor a předat
účastníkům co nejvíce informací, zkušeností a praktických
dovedností v oblasti poskytování první pomoci.
Akci organizuje hlinecké
skautské středisko Skála. Členové starší 15ti let zastávají role
figurantů a zároveň si rozšiřují
znalosti v ošetření konkrétních
případů, další zajišťují technická stanoviště nebo se starají o
doprovodný program a zázemí.
V rámci technických stanovišť
si mohli účastníci vyzkoušet
transport raněného na nosítkách v terénu, práci s náplastí
ve velkých rukavicích či míření
na cíl z ruční stříkačky. Jako doprovodný program posloužily
lanové překážky, střelba ze
sportovního luku, rukodělné
výroby a deskové hry.
Přípravu stanovišť, maskování zranění a hodnocení mají
na starost členové spolku FARG
– záchranná, která funguje na
zdravotnické škole v Havlíčkově
Brodě. Sdružuje studenty a absolventy, kteří se zajímají o
první pomoc laickou i rozšířenou odbornou, vzájemně si
předávají zkušenosti, zajišťují
zdravotnické dozory, podílí se
na cvičeních IZS a další. Za deset
let jsme připravili spoustu různých poranění od řezných ran
se silným krvácením, epileptický záchvat, alergickou reakci,
popáleniny a zlomeniny různých částí těla, ztrátové poranění prstu, intoxikace houbami,
alkoholem a drogami po dopravní nehodu. Každoročně
klademe velký důraz na rozpoznání bezvědomí a případné
zahájení nepřímé srdeční masáže. Takové situace bývají vždy
dvě. Na té první je po ošetření
čas, vyzkoušet si postup ještě

jednou a správně. Při druhé situaci je vždy velmi znatelné
zlepšení a družstva zahajují
masáž během krátké chvíle a
kvalitně.
Každá škola může přihlásit tři
čtyřčlenná družstva, složená z
žáků II. stupně. Akce se tedy ve
většině účastní právě děti, které
mají o první pomoc zájem nebo
se chystají na studium zdravotnické školy. Prvního ročníku se
nejprve zúčastnila družstva ze
základních škol v Hlinsku, ale
během deseti let se jednou či
vícekrát zapojilo již 9 škol
(Gymnázium K. V. Raise, ZŠ Ležáků, Resslova, Smetanova, Trhová Kamenice, Ždírec nad
Doubravou, Kameničky, Svratka
a letos nově i Seč). V průměru se
každého ročníku zúčastnilo 10
družstev. I když bylo občas
družstvo tříčlenné a některé
děti byly na více ročnících,
přesto se nám už podařilo poskytnout přibližně 350ti dětem
možnost vyzkoušet si řešit krizovou situaci, v praxi uplatnit
své dosavadní znalosti a praktické dovednosti, ale hlavně v
klidném prostředí získat i zpětnou vazbu a dostatek prostoru
na zhodnocení postupu, upozornění na chyby, ukázky a vyzkoušení správného postupu.

Forma soutěže je tedy jen
prostředek, jak našich cílů dosáhnout, protože na každé škole
probíhá výuka první pomoci
rozdílně. Uznání tedy patří
všem účastníkům za pohotový
přístup a odvahu při řešení situací. V celkovém hodnocení
ovládlo první dva ročníky družstvo ze Základní školy Ležáků,
od třetího ročníku dominují
žákyně z Trhové Kamenice,
které si odvezly již po osmé putovní pohár zpět do školy.

Žádný ročník by se neuskutečnil bez každoroční velké
podpory SZŠ a VoŠZ Havlíčkův
Brod, města Hlinska, mlékárny
Tatra, místní výjezdové stanice
záchranné služby, členům
spolku FARG – záchranná a
hlavně členům místního
skautského střediska. Tímto
bych chtěl ještě jednou všem
poděkovat. Fotografie z ročníků
jsou dostupné na webové
stránce www.spphlinsko.wz.cz.
Bc. Miroslav Křesťan
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Nabídka pronájmu

Město Hlinsko nabízí od 1. prosince 2018 pronájem nově zrekonstruovaných skladových
prostor v areálu teplárny,
Družstevní 1523, Hlinsko.
Celková plocha 207,5 m² , z toho
hala 184 m² , zázemí (šatna,
kancelář, sprcha, WC) 23,5 m² .
Cena za pronájem činí 7 265 Kč
za měsíc bez služeb spojených
s užíváním prostor.
Bližší informace poskytne odbor investic a městského ma-

jetku MÚ Hlinsko, tel. 469 315
328, 469 315 337.

Plánování sociálních služeb na Hlinecku
ÈÍSLO PROJEKTU: CZ.03.2.63/0.0/0.0/16_063/0006501
Projekt realizuje Místní akèní skupina Hlinecko, snižování míry jejich vylouèení. Dìje se tak
z.s., další informace najdete na webových prostøednictvím spolupráce sociálního
stránkách www.mashlinecko.cz
pracovníka s rodinou (osobní setkání,
díl dvanáctý: Oblastní charita telefonicky, e-mailem). Hlavním cílem je
obnovení fungování rodin s dìtmi, u kterých je
Nové Hrady u Skutèe
ohrožen vývoj dìtí v dùsledku obtížné sociální
Oblastní charita Nové Hrady u Skutèe je
situace, kterou rodina nedokáže sama
nestátní neziskovou církevní právnickou
pøekonat (mùže jít o nezvládání péèe o dìti,
organizací a je souèástí Diecézní charity
o domácnost, špatnou finanèní situaci apod.,
Hradec Králové. V souèasné dobì zajišuje
ale také o podporu a pomoc pøi navrácení dítìte
v Hlinsku a okolí vedle peèovatelské služby,
do rodiny z ústavní výchovy èi náhradní rodinné
o které se již v Hlineckých novinách psalo, také
péèe).
sociálnì aktivizaèní služby pro rodiny s dìtmi a
rovnìž zde provozuje sociálnì terapeutické Základní èinnosti služby jsou poskytovány
dílny. Dále pak provozuje Osobní asistenci, zdarma. Služba je poskytována jak terénní, tak
ambulantní formou. Terénní forma se
Zdravotní ošetøovatelskou službu.
uskuteèòuje v prostøedí urèeném klientem
Posláním Sociálnì aktivizaèních služeb pro
(napø. u nìho doma nebo na neutrální pùdì), pøi
rodiny s dìtmi (SASRD) je pøedcházení
ambulantní formì dochází ke kontaktu s klienty
sociálnímu vylouèení rodin s dìtmi, pøípadnì
v sídle charity v Chotovicích. Služba je
dostupná v pracovních dnech.
V objektu domu s peèovatelskou službou na
adrese Adámkova 677, Hlinsko fungují
v pracovních dnech Sociálnì terapeutické
dílny. Jejich cílem je posílení samostatnosti,

získání dovedností pro praktický život
pøedevším v oblasti péèe o sebe, o domácnost
apod., smysluplné trávení volného èasu,
navázání sociálních kontaktù, vytváøení a
zdokonalování základních pracovních návykù
a dovedností.
Uživateli mohou být osoby se zdravotním
postižením, mladí lidé ohrožení spoleèensky
nežádoucími jevy nebo osoby ohrožené
rizikových zpùsobem života.
Kontakty:
adresa - sídlo organizace: Chotovice 31, 570 01
Litomyšl
Sociálnì aktivizaèní služby pro rodiny
s dìtmi:
e-mal: ludmila.abrahamova@chnh.hk.caritas.cz,
telefon: 731 598 805
Sociálnì terapeutické dílny:
e-mail: lenka.svecova@chnh.hk.caritas.cz,
telefon: 731 598 809
webové stránky: www.novehrady.charita.cz
Dle Dostupných informací zpracoval Bc. Martin
Vtípil, DiS., odborný garant plánování
sociálních služeb v ORP Hlinsko.
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Divadelníci z Ležákovky
vystoupili pro dobrou věc
V letošním školním roce
oslaví dětský divadelní kroužek
Ležákovky 25. výročí svého
vzniku. Protože v tomto roce
probíhají i akce připomínající
100. výročí vzniku samostatného Československa, rozhodli se
naši malí divadelníci tato dvě
výročí oslavit hudební pohádkou „Ať žijí duchové“, kterou
odehráli 18. září v MFC pod
záštitou starosty města Miroslava Krčila.
Úpravy původní pohádky se
chopila paní učitelka Dana
Chaloupková a s nácvikem ji
celý rok pomáhala paní vychovatelka Petra Svobodová. Na
přípravě se podíleli členové divadelního kroužku společně
s pěveckým sborem Hlásek. Pod
scénářem původního pohádkového muzikálu je podepsán
Zdeněk Svěrák a pod dnes již
notoricky známými písněmi
Jaroslav Uhlíř. A protože pan
Zdeněk Svěrák je i spoluzakladatelem obecně prospěšné
společnosti Centrum Paraple
pomáhající lidem na vozíku po
poškození míchy a jejich rodinám zvládnout těžkou životní
situaci, rozhodli jsme se na Le-

žákovce, že při příležitosti divadelního představení vyhlásíme
sbírku pro Centrum Paraple.
S tímto cílem děti s pohádkou
vystoupily a výtěžek z tohoto
představení 16 018 Kč věnovaly
právě na konto PARAPLE. Všem
návštěvníkům divadelního
představení velice děkujeme za
jejich dobrovolné a štědré finanční příspěvky.
Průběhem celého představení
provázeli moderátoři Martina
Lukášková a David Bíško, bývalí
herci divadelního kroužku Ležákovky. Všech 35 dětí (od 2. do
9. třídy) zvládlo velice dobře své

role, pohyb na jevišti, zpěv a
podalo úžasné výkony bez
trémy. Všichni byli odměněni
velikým a opakujícím se potleskem. Představení se zúčastnil zástupce centra PARAPLE
paní Hana Matoušů, hejtman
Pardubického kraje Martin Netolický a starosta města Hlinska
Miroslav Krčil, který celé představení zaštiťoval. Každý z nich
pronesl několik povzbuzujících
vět k malým hercům i k divákům v sále. Představení podpořili i někteří zastupitelé, ředitelé
okolních škol a zástupci neziskových organizací města.

Pan ředitel Tomáš Louda měl
velkou radost, že mohl před celým divadlem přečíst zdravici
od Zdeňka Svěráka, který se
omluvil, že nemohl na vystoupení přijet. Zároveň krásným a
svým typickým humorem povzbudil všechny malé herce
v jejich práci a popřál jim, aby si
vždy užívali nejen samotné
představení, ale i celou cestu
jeho nacvičování a legraci s tím
spojenou. S přáním úspěšného
vystoupení se připojil i Jaroslav
Uhlíř se svou ženou.
Na závěr celého večera si divadlo připomnělo výročí Československa krásnou písní,
taktéž dvojice Svěrák, Uhlíř,
Chválím tě Země má, a oblíbenou lidovou písní T. G. Masaryka – Ach synku, synku.
Velké poděkování patří všem,
kteří přispěli na Centrum Paraple, všem, kteří se podíleli na
uskutečnění této slavnostní
akce, rodičům, kteří pomáhají
při výrobě kostýmů, zpěvákům
z Hlásku a především všem
mladým hercům, kteří skvěle
předvedli, jak se dělá divadlo.
Mgr. Dana Chaloupková,
Mgr. Kristýna Burešová

Zahradní slavnost v MŠ Budovatelů

Ve čtvrtek 11. října uspořádala
Mateřská škola Budovatelů
Hlinsko již tradiční podzimní
zahradní slavnost. Letos jsme ji
připravili s celým kolektivem

jako komunitní osvětové setkání, kterého se zúčastnili
nejen rodiče a děti, ale i organizace, se kterými mateřská škola
dlouhodobě spolupracuje. Nechyběli zde zástupci Azylového
domu Hamry, ani děti a vedoucí
Aerobic klubu Hlinsko a Tanečního studia Ridendo.
Ředitelka školy Ludmila Vlčková přivítala všechny přítomné a seznámila je s programem.
Na hřišti se potom představily
děti z Aerobic klubu Hlinsko
pod vedením paní učitelky Ivy
Mrkvičkové, které předvedly
vystoupení Pirátky. Starší děti
z Tanečního studia Ridendo

pod vedením paní Petry Dostálové a Nikoly Kvapilové – Píďalky – zase ukázaly netradiční
streetové vystoupení.
Na balkonech byly pro děti i
dospělé připraveny dílničky.
Děti za pomoci rodičů a pod vedením učitelek vyráběly čarodějnice z papíru, strašidýlka
z černých balónků, nalepovaly,
malovaly a poznávaly ovoce a
zeleninu. Nechybělo ani populární malování na obličej a dlabání dýní. Za odměnu pak dostaly bonbony a sušenky. K pohybu mohly děti využít vybavení zahrady a na hřišti si zase
vyzkoušet při cvičení s Ivou

Mrkvičkovou něco z aerobiku.
Kdo měl hlad, mohl si u připraveného táboráku pod dohledem rodičů opéci uzeninu a
poslechnout hudbu, nebo se u
vchodu občerstvit štrúdlem a
pitím, které připravily paní kuchařky. Počasí nám přálo a zahradní slavnost se tak vydařila
k všeobecné spokojenosti.
Vzhledem k tomu, že naše škola
již podruhé získala finanční
prostředky z Evropské unie,
(tzv. Šablony II.), budeme i
nadále připravovat pro děti i
dospělé podobné aktivity.
Ludmila Vlčková, ředitelka
MŠ Hlinsko, Budovatelů
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Velké poděkování

V průběhu první poloviny
měsíce srpna ožilo tábořiště na
Wolkerově planině ve Svratouchu pohádkovými postavičkami. Nebyl problém zde najednou potkat Červenou Karkulku
s myslivcem, Dlouhého, Širokého a Bystrozrakého, Harry Pottera s jeho partou a samozřejmě i samotného pana krále s
královnou. Konal se zde již po
jedenácté tradiční letní výchovně rekreační tábor pro děti
ze sociálně znevýhodněného
prostředí, rizikovou a delikventní mládež a děti s poruchami chování. Tábor proběhl
za grantové podpory Pardubického kraje, města Hlinska, spoluúčasti samotných táborníků a
několika dalších subjektů, kte-

rým není lhostejný osud dětí
z výše uvedeného prostředí.
Letní tábor byl realizován zapsaným spolkem Médea – z. s.
Hlinsko.
V letošním roce program tábora zavedl více jak 70 malých i
velkých táborníků do pohádkové říše. Velmi ocenily celodenní výlet do krásného aquaparku v Ústí nad Orlicí.
Večery jim několikrát zpříjemnil velký táborák s opékáním špekáčků, či maškarní bál,
volba MISS a MISSÁKA Svratouchu a další aktivity. Program
tábora zakončila velká pouť s
mnoha hodnotnými cenami a
soutěžemi.
Mgr. Jiří Hrabčuk, předseda
spolku Médea – z . s.

Oslava 100. výročí republiky
na Resslovce
Celá naše škola si připomínala
toto významné výročí již od
počátku roku 2018. Probíhaly
průběžně rozhlasové relace
k významným událostem za
uplynulé století, na chodbách
měli žáci možnost sledovat informační panely, kde každý
měsíc byly aktualizovány významné události, osobnosti ze
všech oblastí lidské činnosti
(vědci, umělci, politici, spisovatelé, sportovci, …). Žáci turistického kroužku sbírali informace
vážící se k tomuto jubileu při
svých vycházkách. V rámci výuky pracovních činností – vaření žáci devátého ročníku připravili kuchařku, kde jsou posbírány recepty z období počátku dvacátého století. Jak se
jim výběr receptů povedl, budete moci vyzkoušet. Recepty
budou uveřejněny v polovině
měsíce listopadu na našich
webových stránkách
www.zsresslovahlinsko.cz
v kategorii základní škola, pod-

kategorie kuchařka.
Hlavní připomínkou vzniku
republiky byl projektový den,
který proběhl 22. 10. Tento den
byl zahájen státní hymnou a
rozhlasovou relací, v níž byli
žáci seznámeni s důležitými
fakty vážícími se k 28. říjnu
1918.
Žáci prvního stupně navštívili
výstavu Skautské století
v Hlinsku, kde se o komentovanou prohlídku postarali dva
skauti – žáci našich devátých
ročníků. Během dne žáci plnili
úkoly v pracovních listech.
Úkolem starších žáků bylo
obejít předem vybraná místa
v Hlinsku, pořídit jejich fotografie a po návratu do školy porovnat současnou a historickou
podobu těchto míst.
Součástí našeho programu
bylo i „okénko do minulosti“,
věnované historii naší republiky, technice, školství či módě
uplynulého století.
Kolektiv ZŠ Resslova Hlinsko

Ke konci října ukončila paní Ing. Ingrid Matějková, na vlastní žádost, své dlouholeté působení ve funkci vedoucí odboru finančního a ekonomického MÚ Hlinsko. Ráda bych jí proto, i touto cestou,
poděkovala za vysoce profesionální, zodpovědnou a poctivou práci,
kterou po celých 15 let pro město a správu jeho finančních záležitostí s naprostou spolehlivostí odváděla. Nejen současné vedení
radnice, ale i ta bývalá, jistě potvrdí, že právě Ing. Matějková byla
pro ně velkou oporou, která dokázala vždy a za všech okolností,
s noblesou a citem sobě vlastním, navrhnout přijatelná řešení
veškerých finančních problémů, a to i v dobách, kdy rezervy města
nebyly zdaleka takové, jaké jsou dnes. Odbor pod jejím vedením
poskytoval dlouhodobě kvalitní služby jak pro město a jeho úředníky, tak pro městské organizace a koneckonců i pro každého občana. Kvalita práce odboru byla také pravidelně velmi vysoce hodnocena nejen finančním výborem zastupitelstva, ale i ze strany
auditorů.
I když respektujeme právo Ing. Matějkové odejít na odpočinek a
věnovat se i jiným, v životě člověka mnohem důležitějším činnostem, věříme, že naše vzájemná spolupráce zdaleka nekončí a bude
v mnohem volnější podobě pokračovat i nadále.
V tuto chvíli bych ale především chtěla, i jménem všech svých kolegyň a kolegů, vyjádřit náš hluboký respekt i vděk této obdivuhodné ženě a připojit jedno velké poděkování s přáním všeho
dobrého. Do dalších let „bez úřadu“ přejeme hlavně hodně zdraví a
osobní pohody. Marta Nováková, tajemnice MÚ

Mgr. Leona Boháčová, nová
vedoucí odboru finančního
a ekonomického
V návaznosti na odchod Ing. Matějkové z funkce vedoucí odboru,
jmenovala Rada města Hlinska (na základě výsledků výběrového
řízení realizovaného dle zákona o úřednících), s účinností od 1. listopadu 2018, na pozici vedoucí odboru finančního a ekonomického
MÚ Hlinsko paní Mgr. Leonu Boháčovou, dosavadní hlavní účetní
města. Mgr. Boháčová pracuje na úřadě již od 1998 a je respektovanou odbornicí se zkušenostmi při vedení týmu (zastupování stávající vedoucí finančního a ekonomického odboru Ing. Matějkové
v době její nepřítomnosti). Do vedoucí pozice byla Mgr. Boháčová
vybrána jak z důvodu dosavadních bohatých pracovních zkušeností, tak i pro výbornou znalost problematiky i místních podmínek. Osobně ji znám mnoho let jako velmi spolehlivou, zodpovědnou a čestnou ženu, která dokáže obhájit svůj názor. Věřím, že v
této nelehké pozici naše kolegyně výborně obstojí a podaří se jí
udržet vysoký standard ekonomických služeb poskytovaných odborem jak pro město a jeho orgány, tak pro všechny příspěvkové
organizace města. K tomuto cíli bych jí chtěla popřát kromě stálého zdraví a pevných nervů, také podporu spolehlivých spolupracovníků a náležitý nadhled při rozhodování každodenních, ne
zrovna jednoduchých záležitostí.
Marta Nováková, tajemnice MÚ

Divadelní spolek DUHA Hlinsko, z. s., hledá pro obsazení rolí do nově připravované komedie dva muže do 45 let a dále muže a ženu do 30 let. Zájemci,
hlaste se na tel. č. 731 944 407. Těšíme se na vás.
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V MFC Hlinsko můžete v listopadu
navštívit následující pořady
„Na vlně První republiky“
Sestry Havelkovy (komorní koncert kvintetu) a módní přehlídka dobových šatů
Neděle 11. listopadu od 17 hodin
Sestry Havelkovy připravily slavnostní speciální pořad Swing a
První republika, k připomenutí letošního významného výročí.
Uslyšíte šlágry První republiky plné rytmu a čistých ideálů.
V rámci pořadu Swing a První republika uvidíte také módní přehlídku dobových šatů, které nosily hvězdy stříbrného plátna –
Adina Mandlová, Oldřich Nový a další.
Hudební koncert Olgy Lounové
Pátek 16. listopadu od 19 hodin
Olga Lounová je populární česká zpěvačka a velká optimistka. Je
také skladatelka, herečka, ale také pilotka rallye, milovnice thajského boxu a celkově má ráda adrenalin. Nabízíme místa k sezení a
na balkóně místa ke stání (s možností si zatancovat).
Cestopisná přednáška Jiří Kolbaba – Bhútán – Země hřmícího
draka
Čtvrtek 29. listopadu od 19 hodin
Přijměte pozvání do království, které vede osvícený a všemi obdivovaný panovník. Bhútánský král otevřel nádhernou zemi pro regulovaný turismus teprve nedávno. Království neměří úspěch pomocí HDP, ale sleduje Velké domácí štěstí.
Vánoční koncert – jedinečné vystoupení Cigánski Diabli – Gypsy Devils
Pátek 7. prosince od 19 hodin v MFC Hlinsko
Slovenský orchestr, který spojuje folklórní hudbu a world music
(jazz, etno a flamenco). Orchestr je odbornou veřejností považován
za jeden z nejlepších orchestrů v kategorii Etno a World music na
světě a je velmi příznivě přijímán i širokou veřejností, doma i v zahraničí.
Jejich koncerty jsou dramaturgicky vyváženým mixem klasiky,
lehkého jazzu, vyššího populáru i umně vybrané etno muziky.
Koncert se bude nést ve vánočním duchu.
Předprodej na www.mfc-hlinsko.cz a v TIC Hlinsko.
Vánoční dárek – úžasný muzikál Freddie v Hlinsku
Prodej lístků už zahájen. Nemusíte jezdit do Prahy stačí přijít k
nám do MFC Hlinsko 19. února 2019 od 19 hodin.
Lístky lze zakoupit v předprodejích na www.mfc-hlinsko.cz nebo
v Turistickém informačním centru. MKK Hlinečan

Zprávy o činnosti MP Hlinsko
Dne 12. 9. byl Městskou policií Hlinsko přijat nález věci. Jednalo se o
textilní peněženku s motivy euro bankovek. Majitel se o ni může
přihlásit na služebně MP Hlinsko, Adámkova třída 654, Hlinsko
nebo na tel. č. 603 386 614.
Dne 18. 9. v odpoledních hodinách prověřovala hlídka strážníků MP
Hlinsko oznámení o volně pobíhajícím loveckém psu v Koutech.
Zde bylo zjištěno, že se neznámý lovecký pes zaběhl na zahradu
jednoho z rodinných domů. Pes byl odchycen, po krátkém šetření
byl zjištěn majitel, kterému byl v pořádku vrácen. Celá událost byla
s majitelem psa řešena v přestupkovém řízení.
Dne 25. 9. po 18 hodině prověřovala hlídka strážníků oznámení ve
věci nálezu asi tříletého osamoceného chlapečka, který má přebíhat přes komunikaci u automyčky v ulici Třebízského. Ve spolupráci s oznamovateli bylo provedeno šetření, kdy byla zjištěna
matka, která se na místo dostavila. Událost byla na místě předána
Sociálnímu odboru při MÚ Hlinsko. Ladislav Havlík, MP Hlinsko
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Vzpomínky
Dne 10. října 2018 uplynuly dva roky,
co nás tiše opustil náš milovaný manžel,
tatínek a dědeček,
pan Jaroslav TEISLER.
Neuplyne den, kdy bychom si na něho
nevzpomněli. Manželka Anna a děti
Jaroslav a Romana s rodinami.

Slza v oku, v srdci žal, co drahé bylo nám – to osud vzal…
Dne 27. listopadu 2018 uplynul 1 rok od úmrtí,
pana Karla PEŠKA.
Kdo jste ho znali, vzpomeňte s námi.
Vzpomíná dcera Stanislava s rodinou

Odešla jsi, ale v našich srdcích zůstaneš navždy.
Dne 4. listopadu 2018 jsme vzpomněli druhé smutné výročí,
kdy nás navždy opustila naše drahá dcera, maminka a babička,
paní Eliška ŠKODOVÁ.
S velkou láskou stále vzpomínají rodiče a dcera Lucie s rodinou.

ZUŠ srdečně zve na své akce
Vážení přátelé, rádi bychom vás pozvali na významné akce, které
naše škola připravuje pro nejbližší období. Podle našich zkušeností
z let minulých, je největší zájem z řad široké hlinecké veřejnosti o
následující akce:
Koncert učitelů ZUŠ je připraven na čtvrtek 22. listopadu v 18 hodin. V koncertním sále naší školy uslyšíte vystoupení učitelů a jejich hostů. Již sedmým v řadě za sebou je letošní Adventní souborový koncert. V programu tohoto nejrozsáhlejšího projektu ve
školním roce se tradičně představí pěvecké sbory, vedené paní
učitelkou Lenkou Dostálovou, flétnový soubor s panem učitelem
Jaromírem Dostálem, smyčcový orchestr s dirigentem Ondřejem
Kozderkou, dechový orchestr pod taktovkou Ondřeje Jehličky a
rocková kapela NezbanD pod uměleckým vedením pana učitele
Roberta Freie. Přijďte se podívat v neděli 9. prosince v 17 hodin do
velkého sálu MFC v Hlinsku.
V loňském školním roce jsme uskutečnili první ročník rodinného
generačního koncertu Muzikantské rodiny, který měl nesmírně
pozitivní ohlas. Proto tuto akci rádi zopakujeme. V neděli 20. ledna
2019 v 15 hodin v sále ZUŠ si přijďte poslechnout naše žáky a jejich
rodinné příslušníky. Naši žáci se představí i na mnoha dalších vystoupeních jako jsou koncerty pro Domov seniorů Drachtinka,
koncert pro Centrum Jana XXIII. a na žákovských koncertech.
Kromě každoroční velké výstavy na Betlémě v závěru školního
roku, se budou žáci výtvarného oboru prezentovat svými díly na
výstavě Výtvarno v Městském muzeu a galerii Hlinsko od 30. listopadu 2018 do 6. ledna 2019.
Na setkání s vámi na všech našich akcích se těší kolektiv učitelů
Základní umělecké školy v Hlinsku.
Petr Klas, ředitel ZUŠ Hlinsko
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Hudba Praha revival s hostem
Romanem Dragounem
Na 9. listopadu jsme připravili
revivalový koncert v podání
naší hudební skupiny z Hlinska
a okolí pro příznivce legendy
českého bigbítu, kapely Hudba
Praha. Pro fanoušky zmiňovaného originálu máme připravený dvouhodinový pořad plný

hitů, jak této sestavy, tak i té, co
hrála pod předchozím názvem –
Jasná páka, než ji komunisté
zakázali. Pro ty, kdo nás znají,
složení našeho repertoáru, jsme
událost chtěli něčím ozvláštnit.
Jsme proto rádi, že pozvání přijal host tohoto večera, vynika-

jící rockový klávesista, zpěvák a
hudební skladatel Roman Dragoun, který si zasloužil úspěch
nejen ze sólové dráhy, ale také
ze seskupení Progres2 či T4.
Akci pořádáme se Sdružením
přátel dobré hudby – Hlinsko,
z.s. a na plakát jsme záměrně
přidali logo koncertů Canned
music. Navazujeme tak na
multižánrové večery, které jsme
několik let pořádali před Hlineckým folkovým Špekáčkem.
Pořad proběhne v sále bývalého komorního divadla – v Orlovně v ulici Na Řekách. Začátek
je naplánovaný na 20. hodinu.
Srdečně vás tímto zveme

na událost, kterou chceme ke
100. výročí založení naší samostatné republiky vyjádřit to, že
si vážíme doby bez totalitního
režimu, kdy může umělec svobodně vyjádřit své myšlenky.
Roman Hampejs
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MC Hlinečánek
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Centrum Jana XXIII.

Pondělí od 9 do 10.30 h – volná herna
od 9.30 do 10.30 h – cvičení pro maminky a děti – probíhá venku
od 14 do 17 h – hrátky s angličtinou (nutná rezervace)
Úterý od 9 do 11 h – herna s tvořením a písničkou
od 14.30 h – cvičení pro miminka 3-9 m
od 15.15 h – cvičení pro miminka 9 – 12 m
od 16 h – cvičení pro batolátka – od 1 roku
od 17 h – cvičení pro maminky a děti od 3 let
Středa od 9 do 11 h– volná herna
od 17 do 18 h – cvičení pro těhotné s porodní asistentkou
Čtvrtek od 9 do 11 h – volná herna
od 16 do 17 h – herna s písničkou
Pátek od 9.30 do 11 h– cvičení pro maminky a děti
Mimořádný program
22. 11. – nosící sraz – setkání příznivců nošení dětí v šátku
24. 11. – výroba vánočních dekorací – materiál zajištěn, nutná rezervace
Bližší info na hlinecanek@email.cz, tel 728 460 403, www.hlinecanek.cz, nebo na facebooku. Změna vyhrazena.
Rezervace a info cvičení 734 642 385.

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
Sobota: Bohoslužba 7.30 – 8.15 h
Neděle: Bohoslužba 7.30 – 8.30 h
Aktivity mimo harmonogram:
Od pátku 16. do neděle 18. listopadu – celostátní vzájemná výměna zkušeností
Pondělí 26. listopadu od 18 h – cestopisné setkání s P. ThLic.
Martinem Lanži – putování po Chicagu
Sobota 1. prosince od 9 do 16 h – kurz enkaustiky
Čtvrtek 6. prosince od 16 h – adventní koncert žáků ZUŠ Hlinsko
Více informací na www.cj23.cz, FB: Centrum Jana XXIII.

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

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

469 311 197

Kino
12. pondělí 19.00
JAK SE MOŘÍ REVIZOŘI
Komedie ČR, 99 minut, 12-N, vstupné 120 Kč.
15. čtvrtek 18.00
LOUSKÁČEK A ČTYŘI ŘÍŠE
Dobrodružný rodinný film USA, dabing, P, vstupné 130 Kč dospělí,
110 Kč děti.
19. pondělí 19.00
TEN, KDO TĚ MILOVAL
Rodinná komedie ČR, 90 minut, P, vstupné 120 Kč.
20. úterý 13.30
PO ČEM MUŽI TOUŽÍ (Bio Senior)
Komedie ČR, 95 minut, P, vstupné 60 Kč.
20. úterý
19.00
BOHEMIAN RHAPSODY
Hudební životopisné drama Velká Británie s čes. titulky, 12-N,
vstupné 130 Kč.
FANTASTICKÁ ZVÍŘATA:
GRINDELWALDOVY ZLOČINY 3D
Fantasy film Velká Británie, dabing, 12-N, vstupné 150 Kč.

Kameničky
Sobota 10. listopadu od 20 h
NORMAL 03 – posvícenská zábava
– sokolovna Kameničky –

Městské muzeum a galerie
GALERIE
do 11. listopadu
PETR BRÁZDA, JANA RAUCHFUSSOVÁ, ŠÁRKA TEPLÁ
Otevřeno: Út – Pá 9 – 12, 13 – 16 h; So, Ne, svátky 13 – 16 h
24. listopadu 2018 – 20. ledna 2019
SKUTEČné obrazy – vernisáž 23. 11. v 17 h
Otevřeno: Út – Pá 9 – 12, 13 – 16 h; So, Ne, 10 – 12, 13 – 16 h
Zavřeno 24.12., 25.12., 26.12., 31.12., 1.1.2019
PROŠLI ZDEJŠÍ KRAJINOU
Stálá expozice malířů Hlinecka se zaměřuje především
na krajinomalbu.

MUZEUM
do 11. listopadu
SKAUTSKÉ STOLETÍ V HLINSKU
Otevřeno: Út – Pá 9 – 12, 13 – 16 h; So, Ne, svátky 13 – 16 h

22. čtvrtek 18.00

26. pondělí 19.00
BEZE STOP
Drama USA s čes. titulky, 119 minut, P,vstupné 100 Kč.
Předprodej a rezervace vstupenek – TIC Hlinsko/Betlém 731
697 418, pokladna MFC nebo www.mfc-hlinsko.cz.

30. listopadu 2018 – 6. 1. 2019
VÝTVARNO
Otevřeno: Út – Pá 9 – 12, 13 – 16 h; So, Ne, 10 – 12, 13 – 16 h
Zavřeno 24.12., 25.12., 26.12., 31.12., 1.1.2019
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
5. listopadu – 30. prosince
VÝSTAVA – IVA VANŽUROVÁ A JAROMÍR KROSCH
Iva Vanžurová – paličkovaná krajka, malba na hedvábí
Jaromír Krosch – figurální kresba a malba
Otevřeno: Po – Čt 8.00 – 16.30 (kromě svátků)
a při kulturních programech MFC Hlinsko.
Pátek 9. listopadu od 18 h
HLINEČANKA – podzimní koncert
Hostem večera bude známý český bavič a imitátor Václav Faltus.
Vstupné 110 Kč.
Neděle 11. listopadu od 17 h
SESTRY HAVELKOVY – „Na vlně První republiky“
Vstupné 290 Kč.
Úterý 13. listopadu od 18 h
TAJEMSTVÍ VOJENSKÝCH PROSTORŮ A
PODZEMNÍ OBJEKTY STUDENÉ VÁLKY
Promítá a vypráví Ladislav Lahoda – prezident CMA – společnost
pro výzkum historického podzemí – Vstupné 80 Kč.
Pátek 16. listopadu od 19 h
OLGA LOUNOVÁ s kapelou
Vstupné 330 Kč přízemí, 230 Kč balkón na stání.
Čtvrtek 22. listopadu od 17 h
16. ROČNÍK SOUTĚŽE V LUŠTĚNÍ
KŘÍŽOVEK
Pro vítěze budou jako tradičně připraveny drobné ceny
23.- 25. listopadu
HLINECKÉ MEDOVÉ DNY
Otevřeno: Pá 8 – 17, So – Ne 9 -17 hodin.
Čtvrtek 29. listopadu od 18 h
BHÚTÁN – Země hřmícího draka
Vstupné 190 Kč.
Taneční kurz: 7., 14., 21. a 28. listopadu
Připravujeme na prosinec
Pondělí 3. prosince od 18 h
VÁNOČNÍ KONCERT ZŠ LEŽÁKŮ
Pořádá pěvecký sbor Hlásek ZŠ Ležáků, Hlinsko společně s vokálním seskupením „ Kvintetky“.
Koncertem provází Jana Trojanová /Bucharová/. Vstupné 100 Kč
dospělí, 50 Kč děti. Prodej vstupenek v den konání akce.
Pátek 7. prosince od 19 h
CIGÁNSKI DIABLI – Gypsy Devils
Vstupné 450 Kč.
Více informací na www.mfc-hlinsko.cz.
Předprodej a rezervace vstupenek – TIC Hlinsko/Betlém 731
697 418, pokladna MFC nebo www.mfc-hlinsko.cz.
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SLS Vysočina
VESELÝ KOPEC
1. prosince až 9. prosince od 9 do 16 h
VÁNOCE NA VESELÉM KOPCI
Výstava ve všech objektech přibližující obyčeje provázející zimní
období. Každý den ukázky výroby vánočních předmětů, o víkendech kulturní program.
9. prosince, od 9 do 15 h
PŘEDVÁNOČNÍ JARMARK
Otevírací doba: Veselý Kopec je do zahájení programu Vánoce na
Veselém Kopci dne 1. 12. uzavřen.
****

BETLÉM HLINSKO
do 18. listopadu
MAGICKÉ OSMIČKY 1848 – 1918 – 1948 – 1968
Výstava s podtitulem Od zrušení roboty, vzniku státu, znárodnění
až k normalizaci je věnovaná proměnám života na venkově v důsledku společenských změn. Naše výstava se zaměřuje především
na změny postavení a povinností ženy.
Výstavu naleznete v Pickově domě čp. 178.
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 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.
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).

BUS zájezdy
Sobota 8. prosince
DOBŘÍŠ – zámek + vánoční PRAHA
Pořádá Spolek Poznávání a zážitky, tel. 608 252 626,
carrllos@seznam.cz

KD Herálec
Společenský dům
Neděle 18. listopadu od 13.30 a 15 h
DRAK
Loutkové představení pro děti. Vstupné 30 Kč.
23. – 24. 11. PRODEJ Z DRUHÉ RUKY
1. patro, pořádá Klub žen Hlinsko.

Pátek 16. listopadu od 20 h
JELEN
Sobota 24. listopadu od 20 h
METAL JAN + ALKEHOL + AC/DC revival
Sobota 1. prosince od 20 h
MIKULÁŠSKÁ ZÁBAVA S NORMAL 03

14 | Hlinecké noviny
Soukromá inzerce
Nabízím doučování matematiky, angličtiny a chemie pro žáky ZŠ
(4. – 9. třída). V případě zájmu mě kontaktujte na tel.: 604 315 552.
Prodám zatahovací prosklenou lodžii, délka 3,5 m, firma Rolex.
Tel.: 606 198 784.
Pronajmu podkrovní byt 3+kk na Ratajích. Nájem včetně energií
9 500 Kč/měs. 4. patro, 2 balkony. Pouze slušní a solventní zájemci.
Tel.: 775 374 004.
Prodám zimní elektrony s pneu na Rapid a Fabii řady 3.
Tel.: 606 352 475.
Pronajmu zděnou garáž v centru města, Husova ulice, volná ihned.
Tel.: 605 163 499.
Prodám sadu zimních pneumatik + rezerva zn. Barum Radial
165/70 R13. Vše na discích. Cena dohodou. Tel.: 603 464 914.
Prodám palivové dřevo. Tel.:723 168 123.
Prodám radiátor klasik 22-600/1000 600 Kč, radiátor Klasik 10600/1200 400 Kč, bojler ležák 125 l výrobce Hlavačka@Čech s měděným šnekem. S podstavcem 2 000 Kč. Tel.: 725 601 783.
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Legenda karate, 10. Dan Takeji
Ogawa v Hlinsku

Kam za sportem
Fotbal
Ne 11. 11. Hl. – Choceň 13.30 A muži
Lední hokej
Ne 10. 11. Hl. – turnaj minihokej 9.00
Ne 11. 11. Hl. – Pardubice
9.00
Ne 11. 11. Hl. – Lanškroun
17.30
Ne 18. 11. Hl. A,B – Litomyšl
9.00
Ne 18. 11. Hl. – Česká Třebová
17.30
St 28. 11. Hl. – Chrudim
18.30
So 1. 12. Hl. – Moravská Třebová 9.00
Ne 2. 12. Hl. A – Choceň
9.00
Ne 2. 12. Hl. – Chotěboř
17.30
St 5. 12. Hl. – Choceň
18.30

ročníky 2010-2011
žáci
A muži
přípravka r. 2009
A muži
A muži
žáci
přípravka r. 2009
A muži
A muži

Volejbal muži – Oblastní přebor I. třídy – Gymnázium Hlinsko
Ne 18. 11. SKO Hl. A – SK Rybník
10.00 a 13.00
Ne 2. 12. SKO Hl. A – TJ Svitavy
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.

Hlinecké noviny | 15
O víkendu 6. a 7. 10. proběhl
v hlinecké sokolovně seminář
pořádaný Oddílem karate Hlinsko s japonským shihanem
(Velmistrem) Takeji Ogawou –
10. DAN, který přijel na pozvání
šéftrenéra a předsedy oddílu,
mistra Miloslava Zdražila 5.
DAN. Na tomto semináři se sešlo velké množství cvičenců,
nositelů vysokých technických
stupňů z celé České republiky.
Tento jeden z největších odborníků na karate na světě
s námi absolvoval celkem 4
tréninky zaměřené na ty nejlepší způsoby skutečného boje a
efektivního provedení technik v
karate, pohybů při zápase, práci
s těžištěm, maximální účinnost
krytů úderů a kopů atd.
Shihan Takeji Ogawa nám
všem svou vitalitou, dobrou

náladou a neuvěřitelnou pohyblivostí ukázal, jak zdravý a
čilý může být člověk ve věku 76
let, pokud se dlouhodobě věnuje bojovým uměním. Seminář byl pro všechny velikým
přínosem a neopakovatelným
zážitkem a motivací do dalšího
cvičení. Miloslav Zdražil

Oáza vnitřní harmonie
Úterý 13. listopad od 17.00 h – Meditační večer (pohybová taneční meditace)
Čtvrtek 22. listopad od 17.00 h – Malování akrylovými barvami
na plátno
Čtvrtek 29. listopad od 17.00 h – Relaxační večer pro ženy
Relaxace, tvoření, tanec, meditace, masáže. Vstupné 100 Kč.
Všechny programy probíhají na Poděbradově nám. 45 (vedle prodejny Sam). Rezervace míst na programy na tel. č. 731 944 407.

Orel Hlinsko
Sobota 24. listopad od 20 h
SKAUTSKÝ PLES
ve stylu První republiky
Hraje kapela Rockband.
Kdo přijde v dobovém oblečení, bude odměněn.
Vstupné 100 Kč (k zakoupení na místě).
Pořádá JUNÁK – Český skaut, středisko Skála Hlinsko z.s.
Neděle 2. prosince od 14.30 h
MIKULÁŠSKÁ BESÍDKA
Písničky, pohádka a vyrábění dárku pro Mikuláše.

U příležitosti pražské výstavy FRANTIŠEK KAVÁN, český rok v krajinách byla vydána také reprezentativní kniha, která mapuje
tvorbu tohoto významného malíře. Kniha FRANTIŠEK KAVÁN – DÍLO vznikla za podpory Nadace Kooperativy a Spolku výtvarných
umělců Mánes. Jedná se o nejrozsáhlejší publikaci o výtvarném díle akademického malíře Františka Kavána. Kniha obsahuje průvodní
text PhDr. Michaela Zachaře doplněný o další významné statě a citace, celostránkové barevné reprodukce včetně řady působivých detailů
a též katalog umělcova díla. Ten tvoří více než třetinu knihy a obnáší 1 738 děl.
Městské muzeum a galerie nabízí zájemcům možnost zakoupit tuto knihu za zvýhodněnou cenu 1 950 Kč (běžná cena 2 200). Případné
objednávky můžete zasílat na mail: muzeum@hlinsko.cz, nebo provést telefonicky – 469 311 267. Objednávku je možné uskutečnit do 25.
listopadu. Knihu bude možné vyzvednout osobně v MMG Hlinsko, při zaslání bude cena navýšena o poštovné. MMG Hlinsko
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TK Hlinsko vychovává dva mistry
České republiky v tenise

Magdaléna Smékalová, hlinecká hráčka, s družstvem TK
Agrofert Prostějov vybojovala
titul mistryně ČR v kategorii
mladší žactvo (10 – 12 let). Majda
patří mezi nejlepší deblistky
v republice a i v singlovém žebříčku ji patří 6. místo v celé ČR.
Druhým „hlinečákem“, který
vybojoval titul mistr ČR se stal
Michal Rakouš, také on s družstvem TK Agrofert Prostějov
zvítězil v kategorii babytenis (8
– 9 let). Míša patří mezi absolutní republikovou špičku ve

své kategorii.
Oba trénují převážně doma
v Hlinsku s trenérem Bohumírem Štěrbou, který má lví podíl
na jejich úspěších. Stát se mistrem ČR se nestává každý den, a
pokud se podaří v tak malém
klubu, jakým TK Hlinsko bezesporu je, vychovat hned dva
hráče takové kvality, je to obrovský úspěch.
Oběma gratulujeme a přejeme co nejvíce úspěchů v jejich
dalším tenisovém životě.
TK Hlinsko
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Cyklokrosová špička
opět v Hlinsku

V sobotu 6. října se v našem
městě konal 2. závod cyklokrosové série TOI TOI CUP
2018.
V šesti kategoriích, od mládeže až po kategorii muži Elite,
se postavilo na start celkem
274 závodníků. Kromě českých
cyklokrosařů Hlinsko hostilo
jezdce ze Slovenska, Polska,
Ukrajiny a Rakouska.
Ve dvou hlavních kategoriích
vzešli vítězové z „papírových“
favoritů. Mezi ženy se po nemoci vrátila ve skvělé formě
Pavla Havlíková, která zvítězila
před Karlou Štěpánovou a Jitkou Čábelickou. Medailistka
z posledního Mistrovství světa
Rakušanka Nadja Heigl se musela spokojit se 4. místem.
Hlavní závod mužů Elite a
mužů do 23 let měl dramatický
průběh. Od startu se od startovního pole odpoutala dvojice
Jan Nesvadba a Tomáš Paprstka. Paprstka však na Nesvadbu
nestačil, později mu odpadl a
zdálo se, že si Nesvadba jede
v klidu pro vítězství. Závěr závodu však zdramatizoval Jan
Škarnitzl, který se před posledním okruhem na vedoucího
jezdce dotáhl. V cíli však Jan

Nesvadba prokázal svojí bojovnost. I když jen o pár metrů,
ale po tvrdém boji se mu
v Hlinsku podařilo zvítězit.
Druhý skonči Jan Škarnitzl a na
stupních vítězů je doplnil třetí
Tomáš Paprstka.
Dařilo se i hlineckému Danielu Mayerovi. Skončil na
pěkném 6. místě, což je zatím
jeho nejlepší výsledek na domácí trati. Mezi „třiadvacítkáři“
skončil druhý. Dan hned po
závodě absolvoval dlouhý přesun do švýcarského Aigle, kde
startoval v nedělním závodě
série EKZ. V silné konkurenci
se mu tentokrát nedařilo a
skončil až ve čtvrté desítce.
Že je ale Mayer v úvodu letošní sezony v dobré formě
dokázal o týden později 14. 10.
při cyklokrosu ve Veselí nad
Lužnicí. Zde nestačil pouze na
vítězného Tomáše Paprstku a
skončil na pěkném druhém
místě. Dosavadními výsledky v
kategorii do 23 let se Daniel
Mayer stále drží v reprezentačním kádru České republiky.
První závod, a to s národním
týmem, byl 21.10 Světový pohár ve švýcarském Bernu.
Leoš Chvojka, KC Hlinsko
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