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Miroslav Krčil: Stavba
terminálu může začít!

Po 10 měsících od podání žádosti o dotaci mám nejenom
pro nás Hlinečáky, ale i pro
obyvatele celého regionu
skvělou zprávu. A jsem velmi
rád, že se o ni s Vámi, s mými
spoluobčany a sousedy, mohu
podělit. Projekt přestupního
terminálu s autobusovým nádražím a parkovištěm pro 80
automobilů je vybraný k financování. V praxi to znamená, že můžeme začít stavět.
O stavbě nového autobusového nádraží se u nás v Hlinsku mluví mnoho desítek let.
Jsem hrdý na to, že jsem součástí týmu, který projekt připravil a dokázal ho dovést až
do fáze, kdy jsme vybráni k fi-

nancování. Je to jednoznačný
úspěch právě tohoto týmu a
důkaz dobré spolupráce. Je to
úspěch Hlinska! Pro město je
to podle mého názoru prostě
důležitý milník v rozvoji. Poděkování patří všem, kteří se
na tomto úspěchu podíleli.
Poděkování patří projektantům i zaměstnancům radnice,
kteří dokázali přichystat kvalitní podklady pro žádost o
dotaci a kteří věnovali a věnují
tomuto projektu mnoho úsilí.
Stavební práce by měly začít
už za několik málo týdnů, na
přelomu srpna a září. Díky tomu, že jsme se připravili dopředu, zejména, že máme vybraného dodavatele, a že jsme

Město nabízí pronájem krytých
parkovacích míst a areálu teplárny.
Více na str. 2

věřili v úspěch Hlinska, stihneme realizovat významnou
část stavby ještě v letošním
roce. Celkové náklady se vyšplhají ke 47 milionům korun
včetně DPH. Dotace má přitom
dosáhnout 90 %.
Pro nás to ale neznamená,
že nyní v našem úsilí polevíme. Pro nás je to totiž také
první krok ke zlepšení celkové
situace v oblasti před poliklinikou a vlakovým nádražím.
Moc dobře si totiž uvědomujeme, že současný stav je naprosto nevyhovující. Proto se
snažíme o efektivní řešení.
Ještě jednou díky všem
dobře odvedenou práci pro
město!
Miroslav Krčil, starosta

Příští číslo vyjde

4. září 2018

Slovo starosty
Přátelé, půlka
prázdnin utekla
jako voda. Věřím, že ti z Vás,
kteří jste v
uplynulých
týdnech měli
dovolenou, tak
jste si dny volna
užili. Že jste si odpočinuli a že
jste doplnili pozitivní energii.
A to samé samozřejmě přeji i
všem, na které jejich dovolená
teprve čeká v následujícím čase.
Na svých cestách třeba právě za dovolenkovými zážitky
se teď musíme často obrnit
trpělivostí. Spousta obcí a měst
opravuje chodníky či silnice. Je
to někdy nepříjemné, ale na
druhou stranu, efektivní investice, přičemž slovo „efektivní“ podtrhuji, v našich regionech potřebujeme stejně jako
dostupné služby. Víte, právě v
otázce vylepšování služeb pro
občany bychom se neměli dívat na vše jen přes peníze. A
zvláště to platí u malých a
středních měst a u venkovských regionů vůbec. Jistě,
musí to být projekty efektivní
a musíme k věcem přistupovat
jako dobří hospodáři. Nicméně,
nejenom v Praze, ale i ve venkovských regionech přece žijí
lidé a chceme, aby tady žily
další generace, pro které musíme zachovat služby – pošty,
malé prodejny, školy, lékaře a
pro které potřebujeme chodníky a silnice.
A teď musí logicky následovat otázka: Jak toho dosáhnout? Jedině jednoduchým a
efektivním systémem podpory
těch, kteří tyto služby v regionech mimo Prahu a velká
města zajišťují. Například poštu nebo školy musí jejich zřizovatelé – stát, kraj, město –
vnímat právě jako službu a ne
jako byznys, kdy jediným
hodnotícím kritériem pro jejich zachování bude pouze
měřítko peněz.
Mějte hezký srpen a děkuji
za podporu. Miroslav Krčil

2 | Hlinecké noviny
Anketa „Informační
centrum roku 2018“
I v letošním roce byla vyhlášena soutěž popularity informačních center v České republice.
Ankety se účastní přes 400
certifikovaných informačních
center ze všech krajů. Vyhlašovatelem prestižní ankety o
titul „Informační centrum
roku“ je Asociace turistických
informačních center ČR
(A.T.I.C. ČR) ve spolupráci
s Vydavatelstvím KAM po Česku.
Hlasování probíhá od 21.
června 2018 do 31. srpna 2018.
V loňském roce díky vašim
hlasům získalo hlinecké „íčko“
2. místo v Pardubickém kraji. V
roce 2016 se anketa nekonala a
rok před tím Turistické informační centrum v Hlinsku získalo dokonce 1. místo v této
soutěži. Za což velmi děkujeme.
Do soutěže se dá přihlásit
buď vstupem na stránky ATIC
www.aticcr.cz nebo přímo na
stránku www.kampocesku.cz
(přímý odkaz https://www.kampocesku.cz/informacni-centrumroku). Hlasovat můžete elektronicky a k účasti stačí platná
e-mailová adresa. Hlasování
zabere jen malou chviličku. Lze
hlasovat celkem pro 14 informačních center, protože každý

kraj soutěží zvlášť.
Podmínkou to však není,
stačí hlasovat např. jen
v jednom kraji. Naše íčko naleznete v sekci Pardubického
kraje.
Touto cestou bychom vás
chtěli požádat, abyste se do
soutěže zapojili a dali hlas vašemu nejoblíbenějšímu turistickému informačnímu centru.
A pokud tím bude hlinecké íčko, budeme moc rádi.
Předem děkujeme.
S přáním pěkných a pohodových prázdnin
Celý kolektiv TIC Hlinsko
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Důležité sdělení pro kandidáty do komunálních voleb

Hlinecké noviny letos opět poskytnou všem kandidujícím subjektům při volbách do zastupitelstev obcí (komunální volby), které se konají ve dnech 5. a 6. října
2018, volný prostor pro inzerci
v zářijovém čísle Hlineckých novin. Každá z kandidujících stran,
hnutí, či uskupení, pokud se rozhodne této možnosti využít, dostane stejný prostor, a to ¼
stránky v Hlineckých novinách,
která představuje rozměr 9,8 cm
na šířku x 13 cm na výšku. Tento
prostor bude pro všechny zdarma.
Pokud by chtěl někdo využít většího prostoru pro inzerci, má
možnost, ale další inzerce bude již
zpoplatněna. Termín uzávěrky
pro příjem inzerce je stanoven do
15. srpna.
Pro bližší informace kontaktujte
Turistické informační centrum,
tel.: 731 697 418, e-mail:
ic@hlinsko.cz (pan Leoš Remeš).

Nabídka města: Pronájem parkovacích míst
Město Hlinsko nabízí pronájem krytých parkovacích stání
v hale pro parkování v ul.
Družstevní v Hlinsku (areál
teplárny).
K pronájmu je nabízeno 47
parkovacích stání o rozměrech
2,50 x 5,00 m určených pro
osobní automobily. Další 2
parkovací stání jsou vyhrazena
pro držitele průkazu ZTP nebo
ZTP-P.
Podmínky pronájmu:
Zájemcem o pronájem může
být vlastník osobního automobilu s trvalým bydlištěm na
území města Hlinska, případně
vlastník osobního automobilu
a nemovitosti určené

k bydlení, která se nachází na
území města Hlinska.
Jednomu zájemci lze pronajmout max. 1 parkovací stání (1 zájemce = 1 žádost).
Pronájem lze sjednat:
a) na 1 rok za částku 390 Kč
měsíčně vč. DPH
b) na 2 roky za částku 340
Kč měsíčně vč. DPH
Úhrada nájemného bude
provedena v pololetních splátkách, případně lze úhradu
provést jednorázově za celou
dobu pronájmu.
Nájemce dále obdrží čip
umožňující vjezd do haly pro
parkování. V případě jeho
ztráty bude účtován poplatek

ve výši 500 Kč.
Počátek nájemního vztahu
pravděpodobně od 1. října
2018.
Detailní podmínky pronájmu budou obsahem nájemní smlouvy, která bude s
jednotlivými zájemci uzavřena
po projednání žádostí v radě
města konané dne 24. září
2018.
Žádosti budou přijímány od
pondělí 20. 8. od 8 hodin ve
velké zasedací místnosti MÚ
Hlinsko v přízemí radnice do
čtvrtka 6. září do 14,30 hodin
včetně.
Formulář žádosti bude k
dispozici v místě příjmu žá-

dostí.
Požadavky na pronájem budou vyřizovány dle pořadí, v
jakém budou doručeny. Přijato
bude max. 65 žádostí.
Žádosti s pořadovými čísly
50 až 65 budou evidovány pro
případ, že některý se zájemců
s pořadovým číslem 1 až 49 od
své žádosti odstoupí.
Bližší informace podá odbor
investic a městského majetku,
Ing. Dvořák, tel. 469 315 335,
dvorak@hlinsko.cz, pan Holec,
tel. 469 315 337,
holec@hlinsko.cz, paní Netolická, tel. 469 315 328,
netolicka@hlinsko.cz.
OIMM Hlinsko
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MĚSTO POKRAČUJE V OPRAVÁCH SILNIC A CHODNÍKŮ v oblasti hlineckého sídliště. Nový kabát dostala tentokrát ulice ČSA, a to mezi křižovatkami ulic Jiráskova a Družstevní. Radnice investovala do vylepšení
neutěšeného stavu přes dva miliony korun.
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OPRAVA CHODNÍKU NA ADÁMKOVĚ TŘÍDĚ včetně nového veřejného
osvětlení a příprava pro vedení inženýrských sítí je v plném proudu. Náklady přesáhnou šest milionů korun. V příštím roce by na tuto etapu měla
navázat rekonstrukce chodníku na protější straně, a to od křižovatky „U
Oflendy“ k podchodu.

ZAHÁJENÍ REKONSTRUKCÍ DALŠÍCH ULIC chystá město Hlinsko na
srpen. Mezi jinými, ulice Karlova (na snímku), dále první část ulice Palackého nebo páteřní komunikace v místní části Blatno.

Bhútán s Jiřím Kolbabou

Cestovatel a fotograf Jiří Kolbaba vyjíždí každý rok na expedice a poznávací cesty do
nejodlehlejších oblastí světa.
Vozí textový a obrazový materiál, který pravidelně zpracovává do veřejných a mediálních projektů. V Česku i zahraničí organizuje tématické
fotovýstavy o krásách světa.
Už od dětství máme vřelý

vztah k pohádkám. Země krále
Miroslava existuje a jmenuje
se Bhútán. Přijměte pozvání do
království, které vede osvícený
a všemi obdivovaný panovník.
Bhútánský král otevřel nádhernou zemi pro regulovaný
turismus teprve nedávno.
Zakázal používání igelitových tašek, kouření a stanovil,
kolik procent území musí pokrývat lesy. Království neměří
úspěch pomocí HDP, ale sleduje Velké domácí štěstí.
Nad vším bdí královským
dekretem ustanovené Ministerstvo štěstí.
MFC Hlinsko – divadelní sál,
29. listopadu 2018 (čtvrtek) od
18 hodin.
Vstupné 190 Kč.
MKK Hlinečan

TÉMĚŘ JEDENÁCT MILIONŮ KORUN investuje nyní město do další etapy rekonstrukce hlineckého hřbitova. Práce se týkají celého prostranství
před i kolem kostela, chodníku, veřejného osvětlení, výstavby kolumbária i vybudování nádrže na dešťovou vodu.

Vánoční strom na Betlémě
Rozsvěcení vánočního stromu
na Betlémě bude letos v pátek
30. listopadu a bude spojeno
opět s Mikulášsko-vánočním
jarmarkem. Říkáte si, proč
máme tuto zprávu už
v srpnových novinách? Ano,
správně kladená otázka. Odpověď je jednoduchá, protože
hledáme ten pravý strom, který bude rozsvěcen a zdobit
adventní čas na Betlémě. Tato
zpráva by měla být jakousi
výzvou pro obyvatele a přátele
Hlinska, kteří by chtěli nabídnout právě ten nejvhodnější
strom. Máte na zahradě nebo
někde na svém pozemku
strom, který by se hodil a

uvažujete o jeho skácení
z nějakých technických důvodů... Vydrželo by kácení až do
listopadu? Mohl by být poskytnut? Pokud na všechny
otázky znáte odpověď a vlastníte takový strom, můžeme
požádat o to, aby jste ho
k těmto účelům poskytli?
Pokud ANO, volejte Turistické informační centrum
v Hlinsku, které již zařídí vše
potřebné. A právě ten váš
strom může ještě naposledy
posloužit....
Předem děkujeme a prosíme
o šíření této výzvy.
Telefonní kontakt na TIC
v Hlinsku je: 731 697 418. (red)
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Unikátní ukázka spolupráce aneb
V Praze by se od nás měli učit
Poznámka
Když dokáží města a obce
spolupracovat, zejména pak ve
strategických oblastech, má to
obrovský přínos nejenom pro
radnice samotné, ale především pro obyvatele. Zhruba
před rokem jsem v rámci mikroregionu Hlinecko inicioval
dialog na téma budoucnosti
hospodaření s odpady v našem
regionu. Společně s dalšími
starosty jsme začali hledat řešení. A to se podařilo. Svým
rozsahem i významem zcela
unikátním příkladem zmíněné
dobré spolupráce je vytvoření
mikroregionu „Komunální
služby Hlinecko“. A v čem
spočívá zmíněná unikátnost?
Zaprvé. Na spolupráci se domluvilo 61(!) obcí Pardubického kraje. Zadruhé. Díky tomuto svazku obcí je i do budoucna zajištěno, že kontrolu nad
odpadovým hospodářstvím
budou mít na svém území
právě členské obce. Zatřetí.
Samotné obce budou moci
přímo ovlivňovat cenu za svoz
a likvidaci odpadů svých ob-

STAROSTOVÉ PODEPISUJÍ zakládací dokumenty nového mikroregionu

čanů, protože budou jedinými
vlastníky obchodního podílu v
Technických službách Hlinsko
jako svozové firmě. Začtvrté. V
dotčené oblasti se poplatky
občanů za odpady nestanou
ziskem cizích nadnárodních
firem. Zapáté. Vznikl zde prostor pro ty, kteří by se chtěli
přidat – třeba z dalších regionů. Počet 61 obcí tedy nemusí
být konečný.
A toto všechno mají v rukou

nyní právě členské obce. No,
nemyslíte, že slovo „unikátní“
je na místě? Osobně jsem o
tom naprosto přesvědčen a
kolegyně starostky a starostové mají můj velký obdiv a
patří jim velké poděkování za
tak konstruktivní přístup. Samozřejmě, stále je co zlepšovat
i v případě svozu odpadů, to v
Hlinsku moc dobře víme. Ale,
abychom mohli věci zlepšovat,
nejprve k tomu musíme vy-

Finanční pomoc pro rodiny s vážně nemocným
dítětem. To je nadace Dobrý anděl

Dvě rodiny z Hlinska a dalších
padesát pět rodin z Chrudimska již dostalo finanční podporu nadace Dobrý anděl, která pomáhá také rodinám, v
nichž se dítě potýká s vážným
onemocněním. Díky každoměsíčním příspěvkům dárců –
Dobrých andělů – mohou
všechny těžkosti zvládat lépe
alespoň po finanční stránce.
„Dětí s vážným onemocněním, jejichž rodiny by potřebovaly finanční podporu, je
mnohem více. Rodiče
často neví, že u nás mohou o
příspěvek požádat. Naší sna-

hou je, aby se tato informace
co nejvíce rozšířila,“ říká Petr
Sýkora, spoluzakladatel nadace
Dobrý anděl.
„Některým rodinám poradí lékaři či sociální pracovníci přímo v nemocnici, jiným pomoc
doporučí pacientské organizace. K mnohým z nich se ale i
přesto tato informace nedostane,“ dodává.
Komu nadace pomáhá?
Dobří andělé pravidelně
každý měsíc podporují rodiny s
nezaopatřenými dětmi, které
zasáhlo vážné onemocnění.
Typicky se jedná o onkologické onemocnění, selhání
orgánů, vážné metabolické
poruchy, těžká kombinovaná
postižení, svalovou dystrofii
Duchenne, cystickou fibrózu,
nemoc motýlích křídel. Mimo
vyjmenovaná onemocnění je

možné také pomoci dětem,
které se potýkají se vzácnými
onemocněními a s těžkými
kombinovanými poruchami
(mentálními, smyslovými, tělesnými).
Kromě dětských pacientů
podporují také rodiny s dětmi,
v nichž onemocněl rakovinou
jeden z rodičů.
Jak můžete pomoci právě
vy?
Pokud máte ve svém okolí
rodinu s takto vážně nemocným dítětem, neváhejte jí pomoc nadace doporučit.
Staňte se i vy Dobrým andělem.
Stačí krátká registrace na
www.dobryandel.cz a můžete
začít přispívat.
Vaše finanční pomoc bude
rodinám odeslána do posledního haléře.

tvořit podmínky, a to jsme
právě udělali.
Dnes jsme svědky nejrůznějších prázdných a zavádějících reklamních výkřiků, jak
by měl být řízen náš stát. Mám
pevný názor, že do Prahy je
potřeba přenést inspiraci a
obyčejný selský rozum od nás,
z obcí a měst. My konkrétní
příklady máme – Komunální
služby Hlinecko, svazek obcí. U
starostek a starostů u nás na
Hlinecku, Havlíčkobrodsku
nebo na Chrudimsku by se
politici působící v Praze mohli
a měli učit! A právě tento
princip bychom se do Prahy
měli snažit přenášet.
Strategické oblasti života jako je například hospodaření s
vodou, výroba energií, hospodaření s lesy, s nerostným bohatstvím, s odpady apod. musí
zkrátka být v maximální míře
pod kontrolou státu potažmo
obcí. Pokud stát tuto kontrolu
ztrácí, či někde dokonce ztratil,
stává se slabým a do budoucna
zranitelným.
Miroslav Krčil,
starosta města Hlinsko

Sbírka oblečení
Centrum Jana XXIII. v Hlinsku
pořádá SBÍRKU OBLEČENÍ a jiných potřebných věcí do sociálního šatníku Českého červeného kříže v Chrudimi.
Sbírka bude probíhat ve
dnech: 21. a 22. srpna vždy od
10 – 12 h. a od 13.30 – 17.30 h.
v Centru Jana XXIII. na sídlišti
v Hlinsku. Ošacení lze předat i
mimo termín, po telefonické
dohodě: Petra Pejchlová, tel.
606 500 035, Lída Pavlišová,
tel. 734 435 485.
Co nejvíce chybí?:
– pánské oblečení – vše včetně obuvi
– dámské oblečení – vše, nejvíce bundy, spodní prádlo
– dětské a kojenecké prádlo
– ručníky, utěrky a ložní
prádlo, deky
Dále: ponožky, boty, čepice,
mikiny, tepláky, zimní oblečení a obuv, trička, kalhoty, trika
s dlouhým rukávem, bundy,
deky... Vše musí být čisté, neroztrhané a nositelné.
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XVI. Všesokolský slet 2018
Největší (nejen) sportovní
událost v České republice v letošním roce je u konce. XVI.
všesokolský slet byl zakončen
5. a 6. července v pražském
Edenu dvoudenním programem hromadných cvičení. Na
ploše se vystřídalo na 15 000
cvičenců. Další účastníci se zapojili do sletových akcí během
celého týdne, které navštívily
desetitisíce lidí.
Nadšení diváci vytvořili
čtvrtečnímu i pátečnímu programu hromadných cvičení
bouřlivou atmosféru. Byla to
povedená oslava sokolské
myšlenky i důstojný příspěvek
k oslavám 100. výročí samostatné republiky. Cvičenci si to
užívali a skvělé reakce publika
byly sladkou odměnou za ty
nervy a úsilí.
Na úvod i na závěr sletu se
odehrály slavnostní ceremonie
s choreografiemi, které odkazovaly na stoleté výročí vzniku
Československa. To se jako jeden z hlavních motivů vinulo i
celým sletem. Při jeho založení
sokolové hráli důležitou roli.
Diváci viděli celkem 11 skladeb připravených Českou obcí
sokolskou, včetně jedné skladby česko-slovenské (symbolicky pojmenované Spolu). S jed-

nou skladbou se představila
také Česká asociace Sport pro
všechny, další přidaly gymnastky z Dánska. V Edenu vystoupili sokolové nejen z České
republiky a Slovenska, ale třeba i z USA, Kanady, Německa,
Rakouska nebo Austrálie.
Nejmladšímu cvičenci sletu
byly dva roky, dvěma nejstarším pak 96 let! Nejvíce cvičenců během jedné skladby se na
ploše objevilo u skladby Cesta,
a to 1 562. Při slavnostním zakončení bylo na ploše dokonce
na 2 000 lidí. Na ploše se také
představilo více než 1 000 dětí
mladších 6 let.
Jedna z nejatraktivnějších

součástí sletu se uskutečnila
hned na úvod 1. července. V
zahajovacím sletovém průvodu
prošlo centrem Prahy na 13 tisíc domácích i zahraničních
sokolů a jejich hostů. Sledovaly
je davy Pražanů i zahraničních
návštěvníků metropole. Jedním z vrcholů sletu byl slavnostní večer Sokol Gala, tedy
přehlídka nejlepšího sokolského výkonnostního a vrcholového sportu. Divákům se
předvedlo na 500 vystupujících, zástupců více než 20 tradičních i méně tradičních
sportů z České obce sokolské a
také zahraniční hosté z Kanady, Dánska a Slovinska.

Hlineckou TJ Sokol, patřící
do Župy Východočeské Pippichovi, reprezentovalo na Všesokolském sletu 9 cvičenců ve
skladbě Princezna republika,
kteří se nácviku věnovali několik měsíců. Před samotným
sletem se zapojili do krajských
secvičných sletů v Městečku
Trnávce, Hradci Králové a
v Pardubicích. Svým výkonem
vzorně reprezentovali Hlinsko
a ukázali, že nejenom výkonnostní sportovci zasluhují plnohodnotnou podporu ze
strany města.
Poděkování patří městu
Hlinsku za podporu Sletu, paní
Věře Vokáčové za vedení nácviku a hlineckým cvičencům
Sokola za vzornou reprezentaci
na Všesokolském sletu.
„Byl to pro všechny úžasný
týden s mimořádnou atmosférou. Ukázali jsme, že jsme tradiční organizace s moderní
tváří a spoustou mladých členů, kteří jsou naší budoucností. Kdo si to nechal ujít, může
to napravit za šest let na XVII.
všesokolském sletu 2024,“
uzavírá hodnocení sletu starostka České obce sokolské
Hana Moučková.
Miloslav Zavřel, místostarosta
TJ Sokol Hlinsko

Lionel jede z Francie do Číny. Přes Hlinsko

Ze svodky MP

Začátkem července v hlineckém skiareálu nocoval zvláštní
turista. Představil se jako Lionel.
Přijel z Francie na elektrickém lehokole (šlape se v leže,
poloha jako „u televize“),
opatřeném přívěsným vozíkem.
Nad vlastním bicyklem
(vlastně tříkolkou) i nad přívěsem má fotovoltaické články, jež dobíjejí autobaterii,
kterou má jezdec za hlavou.
Při našem ranním setkání
studoval papírovou mapu,
hledaje nekopcovitou cestu do
polské Vratislavi, kde měl další
nocleh.
Pomohlo, že hlinečtí úředníci mají nejrůznější koníčky.
Podařilo se nám rychle telefonicky vyzpovídat dlouholetého
koloběžkáře Zdeňka Halamku.
Ten vysypal z hlavy popis trasy
po jednotlivých vesnicích tak,

Dne 18. 6. v odpoledních hodinách řešili přivolaní strážníci
MP Hlinsko událost ve věci
krádeže zboží, ke kterému došlo v OD Billa. Muž se pokusil
přes pokladnu pronést v
kapsách oblečení. Strážníci
zjistili jeho totožnost a poté s
ním celou událost řešili za
přestupek proti majetku.
Dne 21. 6. v ranních hodinách řešili strážníci MP Hlinsko oznámení, že na Poděbradově náměstí poskakuje mezi
auty mládě poštolky, které
nemůže létat. Strážníci poštolku odchytili a převezli ji do
Záchranné stanice Pasíčka.
Dne 3. 7. v nočních hodinách
byl strážníky MP Hlinsko při
kontrole nonstop baru Tudor v
ulici Družstevní zjištěn muž,
který zde kouřil cigaretu.
Strážníci na místě zjistili jeho
totožnost a po provedení nezbytných úkonů s ním celou
událost řešili uložením pokuty
pro porušení zákona. (lh)

že trasa objela ta největší klesání a stoupání a navíc vedla
malebným údolím Orlice, následně se stočila k Jevíčsku
(tedy k „Malé Hané“) a kolem
Litovle již úrodnou rovinou
zamířila do Olomouce. „No, a
tam už se zeptáš, kudy dál,“
ukončil jsem nečekaný ranní
brífink.
Asi za půl hodiny se u radnice ozvalo zvláštní svištění a z

náměstí dolů si to šinul Lionel
na svém vehiklu. Ladně vybral
zatáčku za mostem a zmizel z
dohledu. Co na to asi řeknou
radary...
Lionel se denně snaží ujet
200 km tak, aby začátkem
školního roku doputoval do
cíle své cesty v jihočínském
Kantonu.
Bon voyage, Lioneli, bylo to
milé setkání. Robert Vokáč
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Školní rok 2017/2018 na ZŠ Ležáků,
dislokovaném pracovišti na Poličské
Co se dělo v uplynulém školním roce na ZŠ Ležáků, dislokovaném pracovišti na Poličské? Deset školních měsíců je
za námi a žáci (ani pedagogové) se rozhodně nenudili. Kromě toho, že zvládali v prvé řadě učit se novým vědomostem
a dovednostem v lavicích, zúčastnili se mnoha akcí, které
jim tyto vědomosti a dovednosti zprostředkovali i jinou
cestou.
Když začneme u prvního
měsíce školy – září: Žáci II. třídy navštívili Jičín – Město pohádky a připomněli si tak
Rumcajse, Manku a hlavně
spisovatele Václava Čtvrtka.
Listopad byl také plný zajímavých aktivit. Na ZŠ Ležáků
se konala Burza škol a naši
deváťáci se tak mohli porozhlížet po svém budoucím působišti. Navíc navštívili, jako již
každoročně, OU Chroustovice. I
zde si mohli vybírat své budoucí povolání. Naopak žákům
čtvrtého ročníku začal letos
poprvé povinný plavecký výcvik, který ukončili úspěšně
Mokrým vysvědčením v lednu.
II. třída se zúčastnila minimálního preventivního programu Semiramis. A na celé
škole začal projekt k environmentální výchově ,,Planeta
Země z pohledu 4 živlů“, který
skončil v dubnu a prolínal se
všemi vyučovacími předměty.
V neposlední řadě se žáci připravovali na vystoupení na
Vánočním těšení na Ležákovce.
V prosinci všechny čekala

Mikulášská nadílka již tradičně
s CDS Motýl. A děti také šly
potěšit seniory do DS
Drachtinka pásmem vánočních
koled a básniček. Pak je čekalo
zasloužené vánoční volno.
Leden je měsíc, kdy se láme
školní rok, uzavírají se známky
za první pololetí, a proto
v tomto měsíci se spíše pozornost všech upínala
k vysvědčení. Přesto se našel
čas vyzkoušet si tzv. gerontooblek a na chvíli se vcítit do
kůže starých lidí, vyzkoušet si
jejich každodenní obtíže způsobené sníženou pohyblivostí,
horším zrakem apod. Za vysvědčení žáky čekala odměna v
podobě pohádky Zdeňka Trošky Čertoviny.
V únoru začalo již druhým
školním rokem kolečko ,,kaváren“, kdy si každá třída připra-

vuje pro spolužáky, rodiče a
veřejnost občerstvení. Začínala
IV. třída s kavárnou U Apoleny.
Mezitím se žáci stihli rozloučit
s masopustem.
V březnu převzala III. třída
štafetu a uspořádala kavárnu U
Námořníka. Žáci se také zúčastnili svými výtvarnými
pracemi zahrádkářské výstavy,
prohlédli si velikonoční výstavu na Betlémě a utkali se
s klienty CDS Motýl v kuželníku.
Duben probíhal ve znamení
příprav na Den Země, končil
projekt ,,Planeta Země
z pohledu 4 živlů“ a veškeré
výsledky práce putovaly na
výstavu. Ke Dni Země žáci II.
třídy uspořádali pro děti z MŠ
Rubešova a I. třídu ze ZŠ Ležáků zajímavé dopoledne
s hledáním zvířat na školní

Běh Olympijského dne na ZŠ Resslova
Pátek 22. 6. byl na naší škole
ve znamení Běhu Olympijského dne.
Tato událost se pojí
k oslavám Mezinárodního
olympijského dne, který oslavuje sportovní aktivity všeho
druhu. U nás se v rámci Olympijského dne pořádají pod
záštitou Českého olympijského
výboru běžecké závody pro
všechny věkové kategorie.
Ani naše škola nezůstala
pozadu. Od ranních hodin se

na startu na travnatém hřišti
v Olšinkách vystřídali všichni
naši žáci. Ti z prvního stupně
běhali trasy v rozmezí 250 –
500 metrů, žáci z druhého
stupně běželi necelý kilometr.
Akce měla dva hlavní cíle –
jednak naše žáky rozhýbat,
jednak si připomenout, že
olympismus znamená sport
založený na soutěživosti, na
zásadách čestného jednání a
přátelství.
Kolektiv ZŠ Resslova

zahradě. Na oplátku se žáci
podívali do MŠ Rubešova na
čarodějnický rej. Žákyně 8.
ročníku se zúčastnila floristické soutěže, kde se pěkně
umístila.
V květnu se školní rok přiblížil ke svému konci, nervozita ze závěrečného hodnocení
vzrůstala, a proto pro oddych a
relaxaci I. třída uspořádala
Občerstvení v rákosí.
Červen byl ve znamení výletů jednotlivých tříd, společně
s CDS Motýl se žáci vypravili
do Toulovcových Maštalí a na
Záchrannou stanici Pasíčka. Ve
škole proběhla ukázka práce
Městské policie Hlinsko. II. třída uzavřela kolečko kaváren
svým Piknikem u Mravenců.
Ještě žáci stihli přijmout pozvání na šipkovanou, kterou
jim připravilo CDS Motýl a
uzavřít školní rok spaním ve
škole. Zbylo už pouze převzít /
předat vysvědčení a hurá na
prázdniny.
Závěrem bychom chtěli poděkovat za podporu MŠ a ZŠ
Sobíňov za přispění víčky PET
lahví, pracovníkům Údržby
veřejné zeleně v Hlinsku za
pomoc při péči o školní zahradu, Jednotě Hlinsko a Mlékarně Hlinsko také za sponzorské
dary, Městské policii Hlinsko
za ukázky jejich činnosti, panu
Petru Hudcovi za sponzorský
dar a CDS Motýl za spolupráci.
Žáci a pedagogové ZŠ Ležáků,
dislokované pracoviště na
Poličské
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Městské muzeum a galerie pořádá
zájezd do Prahy na výstavu František
Kaván – Český rok v krajinách
Termín zájezdu: úterý 18. září
2018, odjezd v 8 hodin od
zimního stadionu
Místo konání výstavy: Galerie
Kooperativy, Pobřežní 665/21,
Praha 8
Expozice, kterou společně
navštívíme, představuje průřez
tvorby Františka Kavána. Jedná
se o jeho nejrozsáhlejší výstavu od roku 1941, která se konala v Hlinsku v budově
dnešní základní školy Resslova
a kde bylo k vidění přes 600
obrazů. V pražské Galerii Kooperativy je v současnosti vystaveno 141 jeho děl, včetně
dvou obrazů zapůjčených ze
sbírky Městského muzea a galerie Hlinsko.
Výstava českého roku
v krajinách, představuje obrazy
Františka Kavána vybrané
z veřejných i soukromých sbírek. Důraz je kladen na obrazy
větších formátů, v nichž malíř
výrazně postihl typiku různých
českých krajů a končin
v rozličných atmosférických
situacích a proměnách. A které
také výrazně působí na návštěvníka, který si uvědomí,

jak je v Česku krásně.
Kaván jako jeden z nejvýraznějších absolventů slavné
Mařákovy krajinářské školy
definoval v návaznosti na krajinářský odkaz Adolfa Kosárka
a Antonína Chittussiho pojetí
realismu v naší krajinomalbě.
Přehlídku Kavánovy krajinářské tvorby pojímá její kurátor
a specialista na malířův umělecký odkaz, PhDr. Michael
Zachař, jako procházku domácí
krajinou od jara do zimy, kdy
jednotlivá zastavení doprovází
sám malíř na velkoformátových dokumentárních fotografiích. Umělec zanechal
v korespondenci a vzpomínkách četná autentická svědec-

Hudební pohádka má úspěch
Stejně jako v předchozích letech, tak i letos vystoupil dětský divadelní kroužek, který
pod vedením Mgr. Dany Chaloupkové a Petry Svobodové
pracuje na Ležákovce už řadu
let, s pohádkovou hrou plnou
písniček „Ať žijí duchové.“ Na
nácviku se podíleli členové divadelního kroužku společně se
školním pěveckým sborem
Hlásek. Všech 41 dětí různých
věkových kategorií, od 1. do 8.
třídy, zvládlo velice dobře pohyb na jevišti. Pro některé děti
to byla první zkušenost, jak se
na divadelních prknech pohybovat. Všichni pracovali
s velkým elánem a nadšením.
Pohádku jsme nacvičovali od
září 2017 a v květnu 2018 jsme
uvedli její premiéru v MFC
v Hlinsku. Reakce malých i

dospělých diváků byla povzbuzující pro mladé herce i
zpěváky, kteří předvedli nejen
svůj herecký, ale i hudební talent. Pohádka byla proložena
známými písněmi, které děti
zpívaly na jevišti za doprovodu
klavíru. Tímto bych chtěla poděkovat všem, kteří se na nácviku podíleli a hlavně rodičům, kteří pomáhali při výrobě
kostýmů.
Pro radost dětí ze hry a
úspěch jejich představení uvedeme pohádkovou hru znovu
18. září 2018 od 8:30 hod.
v MFC v Hlinsku pro děti
z okolních mateřských a základních škol. Kdo ještě naši
hru neviděl a rád by, je srdečně zván. Vstupné je 20 Kč.
Mgr. Dana Chaloupková,
ZŠ Ležáků

tví o svých krajinářských štacích a úskalích plenérové
tvorby. Jsou to většinou jazykově a literárně poutavé i překvapivé texty.
Na přípravě expozice Kavánových obrazů se podílela Národní galerie v Praze a několik
dalších institucí, zejména Krkonošské muzeum v Jilemnici,
které vlastní nejrozsáhlejší

kolekci autorových prací. Návštěvníci zde najdou známá
plátna i obrazy po desetiletí
nedostupné či ztracené, některé v nových i nečekaných
souvislostech.
Součástí zájezdu je i komentovaná prohlídka výstavy
s kurátorem PhDr. Michaelem
Zachařem.
Cena zájezdu 290 Kč.
Jako bonus je v ceně zájezdu
šálek dobré kávy v přilehlé
kavárně a také volná vstupenka na aktuální výstavu v
Městském muzeu a galerii
Hlinsko. U příležitosti tohoto
zájezdu bude k prodeji katalog
Františka Kavána za zvýhodněnou cenu.
Rezervace a informace na
tel. 469 311 267.
www.mmghlinsko.cz

Vzpomínky
Dne 2. srpna by se dožil 80. narozenin tatínek,
dědeček a pradědeček, pan Miroslav STEHNO.
Zároveň dne 25. září uplyne smutných 30 let od
jeho úmrtí. S láskou vzpomínají syn Miroslava dcera
Hana s rodinami.
Kdo jste ho znali a měli rádi, vzpomeňte s námi.

Jsou lidé, kteří pro nás znamenají mnohem
víc než ostatní. O to těžší je bez nich žít.
Dne 27. srpna uplyne osm let,
kdy navždy odešel můj milovaný dědeček,
pan Antonín RYS ze Studnic.
S láskou stále vzpomíná a nikdy nezapomene
vnučka Alena. Moc mi chybíš, dědečku.

Dne 12. 8. 2018 uplyne 32 let od úmrtí
pana Karla DIBELKY.
Dne 2. 9. by se dožil 90 let.
Stále vzpomínají děti s rodinami

8 | Hlinecké noviny

srpen | 2018

Itálie – dějiny v kostce
V neděli 6. května se studenti
Gymnázia K. V. Raise Hlinsko
pod vedením profesorky L.
Krupičkové a profesora M. Solčanského vydali na poznávací
zájezd do Itálie.
I přesto, že jsme vyjížděli
v neděli před polednem, nás
náš první záchytný bod čekal
až v pondělí ráno. Po zdlouhavé cestě jsme konečně vystoupili v přímořském městečku
Sorento, odkud jsme se trajektem přemístili na nedaleký
ostrov Capri. Zubačkou jsme
vyjeli z přístavu Marina Grande
do obce Capri a poté jsme si
vyzkoušeli i místní autobusovou dopravu a vyjeli jsme ještě
výše do městečka Anacapri.
Zde jsme se pokochali výhledem na moře, ochutnali místní
citronádu, pocítili vůni květin
z tamních Augustových zahrad
a zdolali téměř 800 schodů
cestou zpět dolů, do přístavu.
Odtud jsme se trajektem a autobusem dostali do místa našeho prvního ubytování v okolí
Neapole.
Druhý den jsme vyrazili
k jediné činné sopce na našem
kontinentě, k Vesuvu. Po namáhavém výšlapu na vrchol
jsme samozřejmě museli náš
výkon i výhled do okolí řádně
zdokumentovat. Usmálo se na
nás štěstí. Když jsme se dostali

na okraj kráteru, mlha, která
ho zaplňovala, se náhle jako
mávnutím kouzelného proutku zvedla a my jsme mohli
spatřit samotné dno této
„brány do pekel“. Odpoledne
jsme navštívili místo úzce
spjaté s touto sopkou, a sice
Pompeje, které se v roce 79
našeho letopočtu staly obětí
výbuchu Vesuvu. Většinou
mlčky a s údivem jsme procházeli uličkami Pompejí
a nemohli pochopit, jak dokáže
být příroda krutá a nemilosrdná. Naprosto vyčerpaní
z chůze jsme se k večeru ubytovali v hotelu nedaleko Říma.
Do Říma a Vatikánu jsme se
těšili nejvíce. Prohlédli jsme si
téměř všechny známé památky, včetně Svatopetrského náměstí a Andělského hradu,
Španělských schodů, fontány
di Trevi, náměstí Piazza Navona, Pantheonu či Kolosea.
Mnohá místa vypadala na
vlastní oči mnohem úchvatněji
a impozantněji, než jak jsme si
je pamatovali z fotografií. Po
„věčném městě“ jsme nachodili téměř dvacet kilometrů a
nafotili tisíce snímků. K večeru
jsme se dostali na hotel,
abychom načerpali síly. Před
námi byl poslední den.
Po snídani jsme se vydali do
Florencie. Výhled na celé měs-

to z Michelangelova náměstí
byl naprosto úžasný. Nemohli
jsme se ho nabažit. Procházeli
jsme se zajímavými uličkami,
navštívili jsme Chrám Santa
Maria del Fiore, prohlédli jsme
si renesanční umělecké skvosty v Galerii Uffizi, ochutnali
jsme vynikající zmrzlinu a
prošli jsme se po mostě Ponte
Vecchio, kde výlohy místních
zlatnických krámků přetékaly
šperky a drahými hodinkami.
Nakonec jsme se s Itálií
nadobro rozloučili, naposledy
nasáli její pravou atmosféru
a vydali jsme se na zpáteční

cestu.
Vrátili jsme se v pátek brzy
po obědě plní dojmů, zážitků a
nových poznatků. Počasí nám
zprvu sice nepřálo, ale nakonec
se na nás i to sluníčko usmálo.
Myslím, že tento zájezd nás
všechny moc obohatil, ať už
vědomostmi nebo vzpomínkami. Všem se nám moc líbil a
doufáme, že podobných příležitostí poznávat svět na nás
čeká ještě spousta. Kdo ví?
Natálie Netolická, studentka
Gymnázia K. V. Raise a SOU,
Hlinsko

Historická exkurze – Praha
Dne 15. května se uskutečnila
historická exkurze do Prahy.
Zúčastnilo se jí celkem 45 studentů ze tříd 2.C a 6.A a 7.A.
Program exkurze byl jako obvykle poměrně náročný.
Ráno jsme vystoupili na
Strahově a přes Pohořelec jsme
se přesunuli na Loretánské
náměstí, kde jsme si prohlédli
Loretu a Lobkovický palác,
který je sídlem Ministerstva
zahraničních věcí. Pak jsme se
vydali na Hradčanské náměstí
k branám Pražského hradu. Po
překvapivě rychlé bezpečnostní prohlídce jsme vstoupili do
areálu největšího hradního
komplexu na světě.
Od jedenácti hodin jsme
měli zajištěnou prohlídku
Pražského hradu s průvodci. Ti
nás nejprve podrobně provedli

chrámem sv. Víta a pak jsme
se vydali do Starého královského paláce, kde jsme prošli
Vladislavským sálem, Ludvíkovým křídlem a Starou sněmovnou. Po komentované
prohlídce jsme ještě navštívili
baziliku sv. Jiří a Zlatou uličku.
Prohlídku hradu jsme zakončili
v jeho jižních zahradách.
Poté jsme se vydali Královskou cestou směrem dolů
k Vltavě. Sestupovali jsme Nerudovou ulicí přes Malou Stranu a Karlův most do Starého
Města. Karlova ulice nás dovedla na Staroměstské náměstí, kde následoval asi hodinový
rozchod. A poté jsme se spokojeně vrátili domů.
PhDr. Jana Juklová a Lenka
Krupičková, Gymnázium K. V.
Raise a SOU, Hlinsko
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Skautská výstava vznikala i na táboře
Už od roku 1992 táboří hlinečtí
skauti v bývalém pískovcovém
lomu mezi Prosečí a Borem
u Skutče. Pouze v letech 2003
a 2004 se letní tábory konaly
na louce pod Tyrolským domkem u Slatiňan. Tábořiště zůstává stejné, ale postupně přicházejí různé změny a novinky
ve vybavení i v programu.
Například letos si skauti
zkusili pilotovat dron létající
nad táborem. Díky této technice bylo možné pořídit záběry
tábořiště z dosud neznámých
perspektiv.
Táborníci také vyráběli interaktivní exponáty na připravovanou výstavu Skautské
století v Hlinsku. Tato výstava
návštěvníkům přiblíží činnost

místního skautského střediska
od roku 1918 až do současnosti. Připomene osudy hlineckých skautů, na které by se
nemělo zapomenout – zejména těch, kteří tragicky zahynuli
za 2. světové války. Zajímavé

bude srovnání prvorepublikových táborů s tábořením ve 21.
století. Na výstavě se objeví
exponáty pocházející
z několika kontinentů. Akci
oživí doprovodný workshop
s atraktivním programem pro

Hovořme spolu – vol. 2 Hazard či užitek?
Počkejme si, kdo toto citlivé
téma uchopí
Léto je v plném proudu. Spolu
s ním i život v hostinských
zařízeních a v neposlední řadě
i v provozovnách, jež nabízejí
krácení volného času i vlastních peněz na výherních hracích přístrojích.
Vzrušená debata ohledně
zavírací doby proběhla 4.
června na posledním veřejném
zasedání zastupitelstva.
Poté se další jednání odehrálo v rámci jeho semináře, a
to neveřejného.
Převládla vůle vyhovět hostinským a prodloužit „policejní
hodinu“ do čtyř do rána v pátek a v sobotu. Hernám vyhověno nebylo.
Již na zmíněném zasedání
zastupitelstva 4. června zazněl
zřetelně názor, že hazard by
neměl být v našem městě
podporován. Kritický dopad
hazardu na život i rodiny
gamblerů a jejich okolí je daleko horší, než jsou peníze,
které přicházejí z hazardu do
města a jsou mj. investovány
do záslužných sportovních a
dalších společenských aktivit.
Neboli: neštěstí a závislost
jedněch pomáhá spolufinancovat společensky žádoucí aktivity druhých.
Vztah hazardu ke sportu a
dalším zájmovým činnostem s
sebou nese prohry a životní
problémy jedněch a prospěch z

nich na straně těch druhých,
kteří nepropadli závislosti,
mají koníčky, sportují apod.
Obhájci provozu heren argumentují občanskými svobodami, překážkami v podnikání
apod.
Jedno z pravidel demokratické společnosti říká: svoboda
jednoho končí tam, kde začíná
svoboda druhého.
Na vážkách je tedy svoboda
tzv. podnikání v hazardu versus svoboda-nesvoboda závislých, potažmo svoboda všech
ostatních, kteří jsou dopadem
hazardu přímo či nepřímo
ovlivňováni.
A skutečně řada adiktologických studií potvrzuje, že
závislost jedinců na hazardu
negativně ovlivňuje nejen jejich rodiny a nejbližší okolí, ale
i klima či infrastrukturu v celém městě. Peníze, které končí
v automatech, by jinak mohly
být utraceny za potřeby běžného života v rámci města, jeho obchodní sítě, v jeho kulturních a sportovních zařízeních atd.
Jedním z argumentů, proč
trpět hazard, je tvrzení, že
značná část z poplatků a odvodů z jeho výtěžku je následně městem vynaložena na
sport a další volnočasové aktivity.
V rámci města Hlinska je
tento argument lichý.
Poplatky, daně a příjmy z
výherních hracích přístrojů
jsou již několik let přidělovány

centrálně městům, na jejichž
území je hazard povolen a
provozován. V případě Hlinska
se jedná ročně o 6 – 7 mil. korun. Zákazem hazardu by
město o tuto částku mohlo
přijít, omezením hazardu na
méně lokalit by se příjem snížil.
Před několika lety by to
vedlo k zapeklité otázce, jak
takový výpadek nahradit. Nyní
je však město v lepší a snad i
komfortní situaci.
Od podzimu 2016 máme radarové měření rychlosti na
stanovištích v Hlinsku a okolí.
Město tak náhle disponuje
„kafemlýnkem na peníze“,
který generuje 10-12 mil. Kč
ročně, z nichž po odečtení
provozních nákladů nejméně 8
– 9 mil. zbývá do rozpočtu
města.
Tyto prostředky mohou nahradit případný výpadek peněz
z výherních hracích přístrojů.
Na rozdíl od hazardu bude
užitek dvojí: kontrola rychlosti
přispěje k pořádku na silnicích
a současně vygeneruje prostředky na sport a zájmové
činnosti.
Stejně jako „hostinská vyhláška“ je i tato úvaha horkým
bramborem před komunálními
volbami.
Počkejme si, kdo toto veskrze politické a citlivé téma uchopí a jak s ním naloží.
Času do voleb zbývá o měsíc
méně, ale stále je dobré spolu
hovořit. Robert Vokáč

veřejnost. Na své si přijdou
návštěvníci všech generací.
Výstava bude k vidění od 14.
září do 11. listopadu v hlineckém městském muzeu.
Vojtěch Homolka

Pozvánka na
výstavu zvířat
Hlinečtí chovatelé drobných zvířat
vás srdečně
zvou na
Okresní výstavu králíků,
holubů, drůbeže a exotického ptactva,
kterou pořádají za podpory
města Hlinska. Výstava se bude konat 25. a 26. srpna
(v sobotu od 8 hod. do 17 hod.
a v neděli do 15 hod.)
v městském parku Na Drahách
(DTJ). Na výstavě v loňském
roce bylo vystaveno téměř
1 200 zvířat. Součástí výstavy
budou expozice králíků českých strakáčů, holubů hýlů a
norimberských skřivanů a
další méně obvyklá zvířata,
jako ovce, kozy, nutrie nebo
bažanti. Každý den od 13 hod.
předvedeme stříhání ovcí. Na
výstavišti budou také prodejní
stánky cukrovinek, keramiky,
potřeby pro chovatele, pracovní oblečení, ponožky, krmiva pro zvířata, prodej domácích sýrů a českého česneku. Milovníkům flóry nabídneme velký výběr rostlin pro
zahradu i byt. V sobotu živá
hudba. Děti mají vstup zdarma. Výstava probíhá jako vždy
za každého počasí. Návštěvníci
mohou využít k občerstvení a
posezení chovatelskou budovu
i s kompletním sociálním zázemím.
Na vaši návštěvu se těší členové ZO ČSCH Hlinsko
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Adámkovy folklorní slavnosti

Letošní 23. ročník tradičních
ADÁMKOVÝCH FOLKLORNÍCH
SLAVNOSTÍ (AFS) bude probíhat od pátku 24. srpna do neděle 26. srpna. Slavnostní zahájení a vystoupení zahraničních souborů proběhne v pátek odpoledne v zahradě Domova seniorů Drachtinka. Sobotní dětský program, vystoupení lidových muzik i nedělní
galaprogram dospělých souborů rozezní prostor Betléma.
A na koho se můžeme letos
těšit? Z dalekého zámoří k
nám přicestuje Kostarický

folklorní soubor, dalším vzácným hostem bude soubor ze
Srbska, který zahrnuje dětskou,
dospělou i seniorskou složku.
Z domácích souborů nás
potěší svojí účastí Sejkorky,
Benešáček, Špindleráček, Vysočánek, Vysočan, Hořeňák,
Dykyta a nesmíme opomenout
na Maguráčik ze Slovenska.
Srdečně zveme všechny místí i
přespolní diváky. V rámci AFS
samozřejmě neopomeneme
ani významného 100. výročí
vzniku naší krásné republiky.
Josef Dospěl, SPT Vysočan

Plánování sociálních služeb na Hlinecku
ÈÍSLO PROJEKTU: CZ.03.2.63/0.0/0.0/16_063/0006501
Projekt realizuje Místní akèní skupina
Hlinecko, z.s., další informace najdete na
webových stránkách www.mashlinecko.cz

díl devátý: DÙM KLIDNÉHO
STÁØÍ A PEÈOVATELSKÁ
SLUŽBA SVRATOUCH
Obec Svratouch zøídila peèovatelskou
službu a Dùm klidného stáøí pro své obèany
v roce 2004. Peèovatelská služba je
registrovanou sociální službou,
poskytovanou v souladu se zák. è. 108/2006
Sb. ve znìní platných pøedpisù o sociálních
službách a s Etickým kodexem sociálních
pracovníkù.
Posláním peèovatelské služby obce
Svratouch je hlavnì zlepšení kvality života
osob, které se ocitly v nepøíznivé životní
situaci a to poskytnutím pøimìøené pomoci

a podpory pøi zachování bìžného zpùsobu
života v domácnostech uživatelù služby,
pøípadnì v Domì klidného stáøí ve
Svratouchu. Pomoc a podpora se poskytuje
v souladu s individuálními potøebami
uživatelù služby, s cílem napomoci v jejich
sociálním zaèlenìní.
Základním cílem služby je poskytovat
podporu a pomoc pøi èinnostech, které
uživatel služby samostatnì nezvládá a
individuálnì podporovat rozvoj a zachování
sobìstaènosti klienta v domácím prostøedí.
Prostøednictvím pravidelných schùzek
starosty obce a sociálního pracovníka
s uživateli si služba klade za cíl usilovat
o další zkvalitòování služeb, které budou
vyhovovat potøebám uživatelù služby.
Cílovou skupinou služby jsou osoby se
zdravotním postižením a senioøi. Vìkovou
kategorii tvoøí osoby od 50 let. Služba je
poskytována terénní formou, kapacitou
služby je 50 klientù. Terénní služba se
poskytuje dle potøeb uživatelù ve všední
dny v èase 7:00 – 15:30 hod.
Služba zajišuje svým klientùm tyto základní
èinnosti: pomoc pøi zvládání bìžných úkonù,

péèe o vlastní osobu, pomoc pøi osobní
hygienì nebo poskytnutí podmínek pro
osobní hygienu, poskytnutí stravy nebo
pomoc pøi zajištìní stravy, pomoc pøi
zajištìní chodu domácnosti a
zprostøedkování kontaktu se spoleèenským
prostøedím. V rámci služby se poskytuje
základní sociální poradenství.
Cena služby je poskytována za úhradu.
Aktuální ceník je uveden na internetových
stránkách poskytovatele
(www.svratouch.cz).
KONTAKTY:
ADRESA POSKYTOVATELE:
OBEC SVRATOUCH, Svratouch 290,
539 42 Svratouch
ADRESA PRACOVIŠTÌ: DÙM KLIDNÉHO
STÁØÍ Svratouch 15, 539 42 Svratouch
Telefon: 566 662 335, 777 939 176,
566 502 271, 777 839 173
Email: ou@svratouch.cz
www.svratouch.cz
Dle dostupných informací zpracovala
Mgr. Lenka Sodomková, odborná garantka
plánování sociálních služeb v ORP Hlinsko
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V Hlinsku se chystá
republikové setkání
Pracovníci s dětmi a mládeží
mají ve zvyku, že se jednou za
rok setkají, aby si vyměnili své
zkušenosti. Tradičně se to děje
jeden listopadový víkend a
stejně tak je tradicí, že se mění
místo konání. Letos připadlo
pořadatelství Celostátní vzájemné výměny zkušeností na
Hlinsko, konkrétně na Centrum Jana XXIII., které ve
dnech 16. – 18. listopadu 2018
přivítá stovky účastníků z celé
ČR i sousedního Slovenska.
„Před nedávnem jsme spustili
webové stránky, kde se mohou
zájemci přihlásit. V současné
době probíhá příprava programů, které postupně uveřejníme a nabídneme účastníkům,“
říká František Hronek, hlavní
organizátor hlinecké CVVZetky.
Celostátní vzájemná výměna
zkušeností je akce zaměřená
na vedoucí a pracovníky dětských a mládežnických středisek volného času, kteří zde
mohou načerpat inspiraci na
hry a aktivity a získat zde
spoustu nových zkušeností.
Centrum Jana XXIII.
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MC Hlinečánek
Mateřské centrum Hlinečánek je v době letních prázdnin uzavřené. Po domluvě je možno hernu otevřít pro skupinu alespoň
čtyř maminek. Bližší info a rezervace na hlinecanek@email.cz,
tel. 728 460 403, www.hlinecanek.cz, nebo na facebooku.

Centrum Jana XXIII.
Pondělí: Bohoslužba 7.30 – 8.15 h; Pilates dospělí 18.45 – 19.45 h
(info na tel. 725 652 885)
Úterý: Bohoslužba 7.30 – 8.15 h; Pilates dospělí 19 – 20 h (info
na tel. 725 652 885)
Středa: Bohoslužba 7.30 – 8.15 h; Prázdninový program
Čtvrtek: Bohoslužba 7.30 – 8.15 h; Pilates dospělí 18.45 – 19.45 h
Pátek: Bohoslužba 7.30 – 8.15 h; Pilates dospělí 19 – 20 h
Sobota: Bohoslužba 7.30 – 8.15 h
Neděle: Bohoslužba 7.30 – 8.30 h
Aktivity mimo harmonogram:
21.- 22. srpna – Sbírka oblečení a jiných potřebných věcí do sociálního šatníku ČČK v Chrudimi
Více informací na www.cj23.cz, FB: Centrum Jana XXIII.

Duhové léto na Betlémě
Středa 8. srpna od 17 h
STRACH MÁ VELKÉ OČI
Divadelní spolek Hejduk Předhradí
Tři neohrožení mládenci se vydají do začarovaného lesa osvobodit zajatou dívku, jak to dopadne?
Vstupné: děti do 12 let zdarma, dospělí 50 Kč, prodej vstupenek na místě.
Středa 22. srpna od 17 h
DOBRODRUŽSTVÍ NA OSTROVĚ
ČIČIDŽUMA
Divadlo Scéna Kuřim
Pohádka s písničkami o hledání pokladu.
Vstupné: děti do 12 let zdarma, dospělí 50 Kč, prodej vstupenek na místě.
24. – 26. srpna
23. ADÁMKOVY FOLKLORNÍ SLAVNOSTI
Tradiční festival, na kterém vystoupí dětské a dospělé folklorní soubory z celé České republiky i ze zahraničí.
V neděli jarmark s lidovými výrobci.
Vstupné dobrovolné.
Pátek 31. srpna od 8 do 16 h
SELSKÝ TRH s programem pro děti
Selský trh před orlovnou, na Betlémě doprovodný program pro
děti, ukončení prázdnin, zvířátka, soutěže, dárečky.
Vstupné zdarma.

Areál Ratajských rybníků
Sobota 18. srpna od 8 h
XI. ROČNÍK LESNÍ ZKOUŠKY OHAŘŮ
„O zlatý obojek Vysočiny“
Zkoušky jsou pořádány ve spolupráci s OMS Chrudim. Jedná se
o vrcholové zkoušky loveckých psů, při kterých ohaři získávají
loveckou upotřebitelnost pro práci v lesních honitbách.
Pořádá Myslivecký spolek Hlinsko.
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Kino
DOVOLENÁ 1. 7. – 31. 8.
Letní kino – parkoviště u MFC
7. srpna 21.15 Příšerky pod hladinou
9. srpna 21.15 Tátova volha
14. srpna 21.15 Sněhová královna:
Tajemství ohně a ledu
16. srpna 21.15 Věčně tvá nevěrná
21. srpna 20.30 Sherlock Koumes
23. srpna 20.30 Star wars: Poslední z Jediů
28. srpna 20.30 Všechno nebo nic Vzpomínkový film loňského léta

Knihovna
Prázdninová půjčovní doba do 2. 9.
Oddělení pro dospělé
Po 8 – 12, 13 – 17
Út 8 – 12
St ZAVŘENO
Čt 8 – 12, 13 – 17
Pá 8 – 12
So ZAVŘENO

Oddělení pro děti
9 – 12, 13 – 16
9 – 12, 13 – 15
ZAVŘENO
9 – 12, 13 – 15
9 – 12
ZAVŘENO

So 1. 9. ZAVŘENO
Tel. 469 311 263
www.knihovna.hlinsko.cz

Tel. 469 311 197

Městské muzeum a galerie
Galerie
do 9. září
59. VÝTVARNÉ HLINECKO – ALOIS BUBÁK
Projekt Výtvarného Hlinecka připravený ve spolupráci s Národní galerií v Praze a podpořený Pardubickým krajem představí
jednoho z předních žáků Haushoferovy krajinářské školy pražské
Akademie Aloise Bubáka.
PROŠLI ZDEJŠÍ KRAJINOU
Nová stálá expozice malířů Hlinecka se zaměřuje především
na krajinomalbu.
Otevřeno: Út – Ne 9 – 12, 13 – 17 h
Muzeum
do 2. září
OD VÝSTŘELU K REPUBLICE
Výstava se zaměří na válečná léta a jejich dopad na život
v Hlinsku.
Expozice: Nejstarší historie, školství, spolky, oděv a textilní
výrobky, zaniklá a živá řemesla – hrnčířství, hračky, sklo,
rodina Adámkových.
Otevřeno: Út – Ne 9 – 12, 13 – 17 h
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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Oáza vnitřní harmonie
Každé úterý a čtvrtek od 15 do 19 h – Antistresová terapie,
uvolnění těla i mysli (pouze na objednání). Naučíte se, jak ulevit
své hlavě od zbytečných zatěžujících myšlenek a jak pracovat
s tělem, aby bylo uvolněné.
Každý čtvrtek od 6.15 do 7.15 h Ranní naladění s hudbou a
pohybem. Určeno pro všechny věkové kategorie. Vstupné 70 Kč.
Objednání předem na tel.: 731 944 407.
Čtvrtek 16. srpna od 17.30 h – Tvoření s akrylátovými barvami
– malování na kameny nebo plátno. Barvy, kameny a štětce si
doneste vlastní. Plátno je možné koupit na místě. Vstupné 180
Kč.
Čtvrtek 23. srpna od 17.30 h – Relaxační večer pro ženy
Relaxace, tvoření, meditace, masáže. Vstupné 100 Kč.
Čtvrtek 30. srpna od 17.30 h – Letní taneční meditace
Vstupné 70 Kč.
Všechny programy probíhají na adrese Poděbradovo nám. 45
(vedle prodejny Sam). Rezervace míst na tel. č. 731 944 407.

Rváčov
do 26. srpna
VÝSTAVA OBRAZŮ
MALÍŘŮ VYSOČINY
Díla více jak dvaceti malířů
a fotografů a práce klientů
Domova soc. služeb Slatiňany.
Otevřeno: Út – Ne 9 – 12,
13 – 17 h
-velký sál hostince-

Dřevíkov
Sobota 18. srpna od 20 h
KLONDIKE
-areál letního parketu-

Nasavrky
do 2. září
48. NASAVRCKÁ PALETA
Výstava obrazů. Anna Dvořáková, Josef Dvořák.
Otevřeno: Út – Ne
9 – 12, 13 – 17 h

Olšinky
Neděle 2. září od 9 h
MEMORIÁL MICHALA
DENKA
Hasičská soutěž v požárním
útoku.

KČT Hlinsko
Sobota 11. srpna
KRAJEM MALÍŘŮ VYSOČINY + POHÁDKOVÝ LES
A TOULAVÝ KOČÁREK
40. ročník turistického pochodu. Start 6 – 10 h od Gymnázia K. V. Raise.

Svratka
Sobota 11. srpna od 14 h
10. RETRODEN
Sraz historických vozidel,
možnost svezení historickými
autobusy, od 14.30 h koncert:
Martha a Tena Elefteriadu,
16.30-18.00 h retro módní
přehlídka „100 let Československa“, od 20.00 h večerní
diskotéka– hity 60. – 80. let.

SLS Vysočina
VESELÝ KOPEC
červen až září
VESELÝ KOPEC PATŘÍ DĚTEM A JEJICH RODIČŮM
*4. až 12. 8. Včelí stezka, včelařství Babákov* 19.8. Cesty papíru,
výroba ručního papíru s Mgr. P. Bulenou* 25.8. Soustružené
hračky, dílnička s A. Doležalem
Sobota 18. srpna od 10 do 17 h
VEZMI CEP, POJĎ NA MLAT
Ukázky tradičních způsobů zpracování některých zemědělských plodin a jejich využití. Zajímavost: ukázka přípravy nití
z kopřiv pro tkaní textilií. Možnost leccos si vyzkoušet nebo nakoupit. Kulturní program: Dechový kvintet Mrákotinka
z Mrákotína.
do 31. října
MYŠLENKA ZROZENÁ PŘED PŮLSTOLETÍM
Výstava ve statku z Mokré Lhoty věnovaná osobnosti zakladatele muzea v přírodě na Veselém Kopci Luďku Štěpánovi.
do 31. října
JSME TU PRO VÁS
Výstava ve statku z Mokré Lhoty přibližující zákulisí práce
v muzeu v přírodě.
Otevírací doba:
Úterý až neděle od 9 do 18 h.
****
BETLÉM HLINSKO

– areál hasičské a sokolské
zahrady -

Kameničky
do 2. září
GALERIE ANTONÍNA
SLAVÍČKA
Otevřeno: Út – Ne 10 – 12,
13 – 17 h
– budova bývalé fary –
4. srpna – 2. září
VĚRA VOVSOVÁ
Výstava obrazů
Otevřeno: Út – Ne 10 – 12,
13 – 17 h
-budova obecního úřadu –

Areál pivovaru
Sobota 25. srpna od 17 h
ARAKAIN+LUCIE BÍLÁ
+ŠKWOR

Cihelka Blatno
11. srpna od 20 h
SALAMANDRA + WITCH
HAMMER
1. září od 20 h
MAT 4

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 pro děti a speciální programy pro školy.
ŽIVÁ HISTORIE, speciální program pro školy a veřejnost
Podrobnosti k bohaté nabídce programů naleznete na
www.betlem-hlinsko.cz v oddíle Živá historie. Na programy je
nutné objednat se předem.
Otevírací doba: Úterý až neděle od 9 do 17 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).
Oficiální webové stránky SLS Vysočina: www.vesely-kopec.eu
a www.betlem-hlinsko.cz.
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Soukromá inzerce
Koupím byt v Hlinsku. Tel.: 728 896 555.
Prodám 4 ks zimní pneu na diskách a v obalech, zn. Semperit.
Rozměr 185/60 R15. Málo jeté. Dále prodám 1 ks pneu zn. Michelin + disk, rozměr 175/70 R13. Tel.: 604 271 922.
Koupím garáž v Hlinsku, bez RK. Tel.: 604 455 697.
Pronajmu dlouhodobě garáž v Hlinsku, ul. Vinohradská. 20m²,
el. energie, podsklepená. Cena 1000 Kč/měsíc. Tel.: 724 537 401.
Sháním byt 1+1, cena od 5.5000 do 6000 Kč.
Spěchá. Tel.: 736 402 602.
Prodám byt 3+1 + garáž (vše u Ety). Tel.: 734 793 397.
Pronajmu nový byt 2 KK, v Možděnici, k dlouhodobému i krátkodobému využití. Cena dohodou. Tel.: 606 276 046.
Pronajmu levně byt 1 KK + komora v Hlinsku. Od října, nejlépe
důchodci. Tel.: 705 279 006.
Pronajmu rodinný dům v Hlinsku 5+1. Cena 15 000 měsíčně bez
energií. Tel.: 776 666 440.
Hledám pronájem rodinného
domu pro rodinu s dětmi, okolí
Chotěboř i Ždírec – Krucemburk.
Zn. Spěchá. Tel.: 720 646 249.
10. – 12. srpna
SPARTAKIÁDA 2018
Celosvětové setkání vozů
440 – 445 – 450.
– náměstí v Trhové
Kamenici –

srpen | 2018
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Radouňská Rallye 2018

Kam za sportem
Fotbal
Ne 12. 8.
Ne 19. 8.
So 25. 8.
Ne 26. 8.
So 1. 9.
Ne 2. 9.
Ne 2. 9.
St 5. 9.

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

Litomyšl
17.00
Svitavy
17.00
Ústí nad Orlicí 9.30, 11.15
Holice
10.30
Vysoké Mýto 10.00
Holice
9.30, 11.15
Lanškroun
17.00
Vlašim
17.00

A muži
A muži
st. a ml. žáci
dorost
liga ml. žáci
st. a ml. žáci
A muži
liga ml. žáci

Bazén
PROVOZNÍ DOBA BAZÉNU A SQUASHE DO 2. 9.
Po – Pá
9.00 – 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.
Rezervace squashe na telefonu 469 326 181.
V pondělí 3. 9. – ZAVŘENO – sanitární den.
Od 4. 9. provoz dle platné provozní doby.

Hlinecký půlmaraton a osmička
39. ročník hlineckých závodů pořádaný místním Maraton klubem se bude konat tradičně poslední neděli v srpnu, tj. 26. 8.
Start v 11 hodin od zimního stadionu. Oba závody mají společný
start. Přihlášky předem on-line do 22.8. na http://hlinecky-pulmaraton.webnode.cz.
Předem přihlášení budou mít zlevněné startovné. Platba při
prezentaci. Trať půlmaratonu: jeden okruh Hlinsko – Studnice –
Košinov – Vortová – Hamry – Hlinsko po žluté barvě.
Trať osmičky: Hlinsko – Studnice – Hamry – Hlinsko po oranžové barvě.
Více informací o závodě najdete na našich stránkách
http://mk-hlinsko.webnode.cz.
Na hojnou účast hlineckých běžců se těší
Maraton klub Hlinsko a Pepa Leszkow, ředitel závodu

Karate
Proběhlo MS KARATE ve Skotsku
Od 12.6. do 18.6. se uskutečnilo MS v karate ve Skotsku,
kterého se zúčastnilo 2 300
závodníků ze 43 států z 80
světových federací. Oddíl karate Hlinsko, z.s. vyslal závodníky Michala Kyncla a Jiřího Košinu. Konkurence byla
veliká. V jednotlivých kategoriích až třicet závodníků.
Jiří Košina vypadl bohužel v prvních zápasech.
Michal Kyncl z prvních kol postoupil, ale pak rovněž vypadl.
Ve své kategorii měl 23 závodníků, výsledkem bylo dělené 5. – 8.
místo, což je dobrý výsledek. Zato v kumite týmech rotation se
probojoval výběr ČR, jehož byl i členem Michal, až do finále, kde
se utkali s týmem USA. Ve finále na závodníky z USA sice nestačili, ale i tak se jim podařilo získat krásné druhé místo a stříbrné
medaile. V této skupině bylo celkem 22 týmů.
http://www.karatehlinsko.mzf.cz

Letošním druhým podnikem
Českomoravského poháru
rallye (ČMPR) byla ve dnech
22.-23.6. Radouňská Rallye
v okolí Jindřichova Hradce.
Tato dvoudenní mezinárodní
soutěž měla 9 rychlostních
zkoušek (RZ) o celkové délce
105 km z celkových 406 km.
O její oblibě vypovídá účast
116 posádek.
Jedná se o nejnáročnější
soutěž ČMPR, která startuje
v pátek večer první etapou do
čtyř nočních RZ, aby následně
startovala druhá etapa
v sobotu ráno. Posádka Miloslav Zavřel – Martin Vtípil na
voze Škoda 130GL využila loňskou zkušenost s touto soutěží
a s noční etapou se dobře popasovala, kdy auto prořezává
světelnou rampou tmu a řidič
jede téměř naslepo podle diktátu spolujezdce na klikatých a
úzkých okreskách nebo vesnicemi. Souhra posádky soutěžního vozu a dobré navigování
dle rozpisu udržovala vysoké
tempo a dobré časy. Dvě havárie předních posádek na

druhé RZ zavinily její volný
průjezd. Do postele se závodníci dostali okolo druhé hodiny ráno.
V sobotu ráno po nezbytné
kontrole auta a demontáži
světelné rampy, se jelo na start
do druhé etapy. Kromě klasických náročných RZ se jela také
okruhová RZ dlouhá téměř 18
km a jela se dvakrát, tak jako
ostatní RZ. Posádka Zavřel –
Vtípil využila loňskou znalost
tratě této RZ a předjela na ní
dvě posádky startující po minutě před ní. Došlo zde také
bohužel k poškození palivové
soustavy auta kamenem při
katování příkopem, nicméně
po servisu to nebránilo dokončení soutěže.
Radouňská rallye přinesla
posádce Miloslav Zavřel –
Martin Vtípil do hodnocení
ČMPR 2018 body za 1. místo ve
třídě P jak v páteční tak i sobotní etapě a 74. místo
v absolutním pořadí. Velké
poděkování patří sponzorům,
bez kterých by tento finančně
náročný sport nešel provozovat, především Auto MERCIA
Chrudim, Autoprodej Radek
Černý, Fuchs Oil, Autoopravna
VM a panu Milanu Kusému za
pomoc s přípravou auta, a také
za podporu v rodinách.
Miloslav Zavřel a Martin Vtípil

Biatlonista Milan Žemlička v
plné přípravě a druhý na MČR
Krátce po té, co se Milan
Žemlička v minulé sezoně
rozkoukal v mužích biatlonu,
nastoupil do své druhé reprezentační sezony, kde se mu
hned v úvodu, podařil hezký
výsledek. Biatlonisté začínají
prvním mistrovským závodem
v Jablonci nad Nisou a to MČR
v biatlonu na horských kolech.
Střelbou (1,0) si Milan dojel na
krásném 2. místě, hned za
Ondřejem Moravcem.
Momentálně se připravuje v
osmičlenném týmu, kde mu
patří 6. pozice, kterou si vyjel
dobrými výsledky v sezoně
minulé. V průběhu letní a
podzimní přípravy má velké
ambice, posunout se na čtvrtou až pátou pozici českého
výběru, která by mu zajistila
účast ve světovém poháru „A“.

Navíc se mu podařil výrazný
posun v pravidelných testech,
kde jsou sportovci podrobeni
měření speciálními přístroji při
plném sportovním výkonu.
Milanův naměřený výkon a
další veličiny ukazují hodně
slibný potenciál pro běžeckou
část biatlonu.
Český výběr absolvoval také
první tréninky ve sněhovém
tunelu v německém Oberhofu.
Tam se trenéři soustředili na
lyžařskou techniku biatlonistů.
Pokud se Milanovi příprava
podaří, určitě by se chtěl
blýsknout na domácím SP v
NMNM již v prosinci. To platí i
pro případnou nominaci na
MS v biatlonu na kolečkových
lyžích, které hostí NMNM letos
na konci srpna. Milanovi přejeme hodně zdraví a štěstí.

16 | Hlinecké noviny

srpen | 2018

Fotbalová sezona 2017 – 2018 je minulostí
Dne 16. 6. zápasem
s Dobříkovem skončila pro
hráče všech celků FC Hlinsko
fotbalová sezona. Družstvo
mužů obsadilo v tabulce krajského přeboru (dále jen KP)
Pardubic 6. příčku, když se
hlavně jarní část povedla o
poznání lépe. Bolestí týmu
bylo poměřování šancí. Body
přišly s celky ze špice tabulky,
prohrávalo se s týmy ze dna.
Do nové sezony zůstává kádr
bez větších změn. Pelikán chce
zkusit divizi ve Ždírci a Mory
byl na testech v Ústí nad Orlicí.
Případné posílení řeší jako
každý rok sportovní manažer
klubu p. Mirek Hebký a
v jednání je několik příchodů.
I realizační tým zůstává ve
stejném složení, trenér p. Sigan a vedoucí p. Sláma. Tréninkový proces začal v neděli
15. července v 11:00. Pokračovat budou i největší opory
mužstva Dostál, Vukliševič,
Mayer. Hracím dnem i
v příštím ročníku bude neděle,
lety ověřený termín.
Pro větší komfort návštěvníků areálu v Olšinkách oddíl
zajistil provoz fotbalového občerstvovacího místa. Za svoje
krátké působení si získal stánek velkou oblibu. Bohužel se
však, pod hrozbou vysoké pokuty, pivo nesmí prodávat ve
„skle“, ale pouze v kelímcích.
Na všech stadionech tato povinnost už dávno platí a pouze
Hlinečtí se vystavovali riziku
postihu. Pivo je však za „lidovku“ a stejně tak i grilované
speciality.

25. 8. Hlinsko – Ústí n. Orlicí
– 1. mistr. utkání KP

týmu výrazně podepsala. Celek
nakonec obsadil v KP 9. místo,
když získal 31 bodů. Předpoklady pro další fotbalový růst
mají zejména Hejduk, Machovec, Kyncl a možná i někteří
další. Záleží však hlavně na jejich přístupu a zájmu.
Do nové sezony celek povede zkušený trenér mládeže p.
P. Netolický a doufejme, že ve
spolupráci s vedoucím Pepíkem Drncem se celek bude
objevovat na pozicích, na kterých bychom si všichni přáli.
12. 8. Letohrad – Hlinsko

Celek dorostu
Trenéři: Bouška Mirek, Cach
Zdeněk ml.
Družstvo se potýkalo
s úzkým kádrem, s absencemi,
ale přiznejme, i s menší kvalitou kádru. Nepomohl tomu ani
tréninkový proces s docházkou
někdy až tristní. Dnešní mladí
mají tolik různých lákadel, že
fotbal není jejich „jedničkou“,
jak tomu bývalo dříve. Rovněž
„spolupráce“ s některými
okolními kluby se na chodu

Starší i mladší žáci
Trenéři: Netolický, Holas,
Vukliševič, Macháček, vedoucí
Černý
St. žáci KP – 5. místo, 41 bodů
Ml. žáci KP – 5. místo, 50
bodů
U družstev žáků je podobná
situace jako v kategorii dorostu. V minulosti se žákovské
celky umísťovali často na špici
KP. Rok od roku je situace složitější, je těžké čelit konku-

Celek žen
Trenéři: Petr Nevole, Mirek
Jehlička
Družstvo obsadilo ve své divizi 4. příčku se ziskem 27 bodů. Celek rozšířil kádr o několik hráček z okolních oddílů, a
tak i v nové sezoně na základě
souhlasu výkonného výboru
FC byl přihlášen do soutěže.
V jednání je opět start zkušené
Žanety Záviškové. Trenérská
dvojice bude i v nové sezoně
ve stejném složení.

renci fotbalových akademií a i
týmů, které mohou nabídnout
mladým „hvězdičkám“ větší
komfort. Přesto družstvo
mladších žáků bude nakonec
hrát ve dvou soutěžích. „A“
celek zkusí po návratu
z Chrudimi zahrát ligovou
soutěž, za účasti celků Vysoké
Mýto, Vlašim, Pardubice,
Nymburk, Kolín, Mladá Boleslav, Náchod, Nový Bydžov,
Svitavy, Chrudim, Čáslav, Hradec Králové.
„B“ celek bude hrát současně
se staršími žáky KP Pardubického kraje.
Bude otázkou, jak se dá
v ligové konkurenci uspět, jak
fotbalově, tak i ekonomicky
v porovnání s městy, která
mají podmínky pro tuto soutěž
nesrovnatelně lepší. Trenéry
celku pro tuto sezonu budou p.
Roman Jůn a úspěšný trenér
přípravek p. Jiří Nekvinda.
Příprava:
11. 8. Hlinsko – Žďár n. S.
18. 8. Hlinsko – Chotěboř
22. 8. Hlinsko – Zeleneč – KP
Praha

Přípravky
Družstva přípravek jsou
chloubou oddílu již několik
posledních let. Na svých turnajích obsazovala čelní příčky.
V minulých číslech Hlineckých
novin se dostatečně prezentovala. V nové sezoně budou o
„drobotinu“ pečovat trenéři:
Michal Rakouš, Kamil Sádovský, František Sádovský, Ondra
Kysela, Martin Cestr, Venda
Krbálek a Zdeněk Cach ml.
Na úplný závěr je nutné poděkovat všem, kteří se jakkoliv
podílejí na chodu oddílu. Počínaje sponzory a partnery, kteří
pomáhají s financováním činnosti celého klubu. Nezastupitelné je místo města, bez jehož
podpory by nebylo možné
sportovní činnost provádět
v takovém měřítku. Ještě jednou velký dík.
Dík patří rovněž všem trenérům, vedoucím mužstev,
pořadatelům, kteří dobrovolnou prací, na úkor svých rodin
i volného času, zajišťují provoz
oddílu.
Speciální dík patří tahounům, předsedovi p. Martinu
Kapitánovi, dlouholetému sekretáři FC p. Ivanu Kembickému.
Nezbývá než všechny příznivce kopané pozvat na úvodní
zápas KP Pardubického kraje
12. 8. s celkem Litomyšle.
Za VV FC Hlinsko Luboš Akrman
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