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BALÓNKY MÍŘILY K JEŽÍŠKOVI

V pátek 15. prosince v 16 hodin proběhlo na Betlémě u vánočního stromu již třetí Vypouštění balónků s přáním Ježíškovi. Celkem organizátoři napočítali, že se k nebi vzneslo 787 balónků, čímž
byl o 72 balónků překonán loňský rekord. Děkujeme všem za účast a přejeme, ať se vám vyplní
všechna vaše přání.

Dobrá zpráva: Voda se na Chrudimsku zdražovat nebude.
Více na str. 6

Příští číslo vyjde:

5. února 2018

Slovo starosty
Milí spoluobčané,
přistupuje-li člověk k věcem,
které mu život přináší, s pozitivní energií, zdravým rozumem a pevnou vůlí, dokáže
zvládat mnohé.
I problémy, o nichž by si to
nikdy nepomyslel.
Uplynulý rok přinesl našemu
městu velké úspěchy. Je ale
také fér přiznat, že vedle
úspěchů existují i negativa.
Velmi si vážím toho, že dobré
věci v roce 2017 v Hlinsku jasně převažovaly. První investor
koupil od města pozemek v
průmyslové zóně, na Drachtinách vyrostly první rodinné
domy a společně s Pardubickým krajem a mlékárnami se
nám podařilo otevřít první
učební obor. Tento počin přitom považuji za osobní vítězství a děkuji všem, kteří k němu přispěli. Zvláště, když si
vzpomenu, že pár hlupáků
před více než deseti lety rozhodlo o zničení středního odborného školství v Hlinsku.
Tehdy školu navštěvovalo 206
dětí. Zapomenout na takovou
podlost nesmíme, ale hlavně je
nezbytné se dívat do budoucna a vydat maximum energie
k nápravě.
Úspěchem je i fakt, že obyvatelé sídliště a stejně tak místních částí díky nemalým investicím vědí, že nejsou hlinecké radnici lhostejní.
Za negativum naopak považuji
stav, že někteří lidé uvažují o
našem městě jako o kořisti,
kterou je potřeba uchvátit k
prosazování vlastních zájmů. S
tím se ale rozhodně nikdy nesmířím! Naopak děkuji všem
spoluobčanům, s nimiž jsem
mohl při našich setkáních v
roce 2017 věcně diskutovat o
rozvoji našeho města.
Přeji všem občanům Hlinska
i obyvatelům okolních obcí
zdraví, dostatek pozitivní
energie, pevné vůle a zdravého
rozumu – přeji Vám všem
šťastný a úspěšný rok 2018.
Děkuji za podporu.
Miroslav Krčil
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Investujeme a tvoříme
rezervu 50 milionů
Hlinsko je dobrý hospodář, v oblasti investic se mu vede velmi dobře. Vede si však prozíravě.
Dobré město se pozná mimo jiné
podle toho, že se mu daří v oblasti
investic. Jsem rád, že Hlinsku se
nyní v tomto směru vede velmi
dobře. Také v roce 2017 jsme investovali do oprav místních silnic, chodníků, budov, ale i do strategických projektů desítky milionů korun, které pozitivně ovlivní
rozvoj Hlinska v budoucnu.
K nejvýznamnějším akcím
loňského roku patřilo zasíťování
stavebních parcel na Drachtinách i v Srní; přístavba a celková
rekonstrukce Domu dětí a mládeže; rekonstrukce ulic Družstevní, Čechova; investice do komunikací v Chlumu; vybudování skateparku; pořízení městského kamerového systému; dostavba nové tribuny zimního
stadionu či nemalé investice do
základních i mateřských škol a
mnohé další (více na str. 3 – 5).
Každý rok z posledních tří
uplynulých let je to vždy více než
dvacet investičních akcí, které
jsme realizovali. K tomu je navíc
potřeba přičíst přípravu projektových dokumentací pro roky
příští. V roce 2018 bychom pak
rádi zrealizovali akce za dalších
více než 100 milionů korun. Snažíme se totiž dělat maximum pro
rozvoj města a v tomto duchu
jsme nachystali návrh letošního
rozpočtu.
Pro obyvatele sídliště bychom
rádi postavili nové parkoviště
pro 40 aut podél teplárny. Pro občany Chlumu připravujeme
opravy dalších komunikací. Pro
občany Blatna chystáme například generální rekonstrukci páteřní komunikace směrem od
mostu k silnici II. třídy nebo rekonstrukci budovy hasičské
zbrojnice – podaří-li se získat dotaci. Pro občany Srní navrhujeme vybudovat nový chodník podél hlavní silnice a zrekonstruovat zdejší rybník. Pro obyvatele
lokality Za Drahou chceme zavést vodovod a kanalizaci.
Připravujeme projekty rekonstrukce ulic Palackého, Karlova,
ČSA i části Ratajské ulice nebo
celkovou opravu chodníků v ulici Adámkova od semaforů až k
DDM. Chceme zahájit práce na
zasíťování dalších 30 parcel Na

Čechova ulice, 1, 6 milionu korun.

Stavební parcely Drachtina, 50 mil. Kč.
Drachtinách. Připraven je projekt osmi nových bytů v Olšinkách a pokračovat chceme v investici do úpravy pokojů v ubytovně v Máchově ulici pro účely
internátního ubytování studentů. V plánu je i další etapa rekonstrukce hřbitova.
Pokud se nám podaří získat
dotace, chceme postavit autobusové nádraží, vybudovat podzemní kontejnery či realizovat

první etapu rekonstrukce objektu bývalé administrativní budovy ETA.
V průmyslové zóně počítáme s
výstavbou komunikace a prodejem dalších pozemků zájemcům z
řad investorů.
V plánu máme i vyhotovení
projektové dokumentace biokoupaliště jako součásti oddychové zóny.
Dále jsou připraveny investice

do oprav majetku na sportovištích a v základních i mateřských
školách.
Přestože plánujeme pokračovat ve vysokém tempu investic,
město je nyní v natolik dobré
kondici, že můžeme hospodařit
vyrovnaně a v rezervě přitom
ponechat zhruba dalších 50 milionů korun pro použití v dalších
letech. Miroslav Krčil, starosta
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Postupná rekonstrukce hlineckého hřbitova.

Rekonstrukce bývalé uhelny hlinecké teplárny, 2, 4 mil. Kč.

Komunikace v Chlumu, 4 mil. Kč.

Plavecký bazén, rekonstrukce sprch, 1,825 mil. Kč.

Dětská hřiště v Hlinsku, investice během tří let ve výši 1 mil. Kč

V letošním roce proběhla kompletní rekonstrukce ulice Družstevní.
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Hinecký skatepark za ZŠ Ležáků, 2 mil. Kč.

Pohádková trasa na Ratajích.

Nový kamerový systém, v první fázi investice za 600 tis. Kč.

Školní jídelna v Máchově ulici dostala novou fasádu.

Druhá tribuna na zimním stadionu, nové zázemí, investice za 9 mil. Kč.

Rekonstrukce vnitřní instalace a soc. zařízení MŠ Budovatelů, 3,3 mil. Kč.
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Rekonstrukce ulice Budovatelů, 4,26 mil. Kč.

Dostavba a rekonstrukce Domu dětí a mládeže, 9 mil. Kč.

Srní-zasíťování pěti nových stavebních parcel, 3,7 mil. Kč.

Úpravy Multifunkčního centra, nová kavárna, 1,5 mil. Kč.

Chodník Nádražní ulice, 380 tis. Kč.

Nový chodník v Poličské ulici, 1,87 mil. Kč.
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Dobrá zpráva: Voda nebude
na Chrudimsku zdražovat
U většiny vodárenských společností dochází ke zvýšení cen
vodného a stočného. Chrudimsko ovšem zůstane z tohoto pohledu naprostou výjimkou v rámci celé ČR. Voda v
tomto regionu se v roce 2018
zdražovat nebude, a to díky
dohodě mezi vlastníkem vodárenské a kanalizační infrastruktury, společností Vodovody a kanalizace Chrudim,
a. s. (dále VAK) a provozovatelem, Vodárenskou společností
Chrudim, a.s. (dále VS). Cena se
tedy nezvýší ani pro občany
Hlinska.
Vyjednávání o výši vodného
a stočného pro rok 2018 mezi
VAK a VS byla zvláště obtížná.
V úvahu bylo nutné vzít skutečnosti, že postupně dochází
ke zdražování vstupních surovin – Povodí Labe s.p. pro rok
2018 navyšuje cenu surové
vody, zvyšují se ceny chemikálií používaných při čištění
vody surové i odpadní. Dalším
nezanedbatelným faktorem je
stále se zpřísňující legislativní

podmínky pro provozování
být ze zákona samofinancovavodovodů a kanalizací, bez
telné. „Do ceny vody se tak
možnosti ovlivnění ze strany
promítají náklady nejen na
majitele nebo provozovatele
nové investice, ale i na obnovu
vodárenské infrastrukzastaralých vodovodních
tury.
a kanalizačních sítí.
„Do jednání o
Do investic totiž
„Chtěli jsme
ceně vody jsme i
směřuje drtivá
v letošním roce
většina prostředhledat cestu
vstupovali s cíků z nájemného
minimálního
lem udržet její
za vodárenskou
dopadu na
cenu. Byli jsme
infrastrukturu.
si vědomi všech
Její hodnota v
občany.“
negativních
současných ceMiroslav Krčil, starosta
vnějších vlivů, ale
nách přesahuje v
současně jsme chtěli
případě VaKu 6 milihledat cestu, jak doard Kč,“ připomíná
sáhnout minimálního dopadu
předseda představenstva VAK
na občany. Výsledek hodnotím Chrudim Jan Čechlovský.
velmi pozitivně – naše společObčané i firmy se dlouhonost po několika letech dostadobě snaží vodou šetřit. Spone vyšší nájemné za vodárentřeba vody v chrudimském reskou infrastrukturu, ale cena
gionu v posledních dvou letech
vody pro lidi se nezmění. Nápoklesla výrazně pod hodnotu
jemné bude činit nově 99 mi80 litrů na osobu a den, přilionů korun,“ říká místopředčemž 80 litrů je uváděno jako
seda představenstva společhygienické minimum.
nosti VaK Chrudim Miroslav
Podle statistických údajů
Krčil.
spotřebuje občan na ChruVodárenství jako obor musí
dimsku zhruba jeden krychlo-

vý metr vody v průměru za 14
dnů. Celkové náklady za vodné
a stočné, po zúčtování pevné
složky vodného a stočného ve
výši od 4,20 Kč/den, jsou na
jednoho obyvatele tedy ve výši
přibližně 9,80 Kč/den včetně
DPH ve výši 15 %. „Tady je potřeba opakovaně upozornit, že
výše uvedený 1 m³ vody představuje tisíc litrů kvalitní pitné
vody, neboť jen tak si mohou
odběratelé provést srovnání
ceny a svých celkových nákladů na denní spotřebu pitné
vody a likvidaci odpadních
vod, například v porovnání s
cenou 1,5 litru vody v PET
lahvi,“ uvádí předseda představenstva VS Chrudim Roman
Pešek, a dodává: „Navíc, za
přibližnou cenu 4,20 Kč denně
dostává každý maloodběratel
24 hodinovou nepřetržitou
službu dodávky pitné vody,
odvádění a čistění odpadních
vod bez jakýchkoli dalších
starostí.“
Zdroj: Tisková zpráva VaK Chrudim,
VS Chrudim

Z Hlinska se stává Smart Water City, chytré vodoměry
hlídají sítě
V Hlinsku probíhá realizace
pilotního projektu Smart Water City. Jeho podstata spočívá
v on-line přenosu dat od zákazníka přímo do systému
provozní společnosti.
AKTUÁLNÍ STAV
Chytré vodoměry poskytují
daleko více informací než jen
množství vody na číselníku.
Tento druh vodoměru v pravidelném intervalu 16 vteřin vysílá aktuální stav a další informace o odběrném místě. Není
tak již potřeba bezprostředně
obtěžovat zákazníka při samotném procesu odečtu.
„Sběr dat z vodoměrů se v
Hlinsku uskutečňuje pomocí
série opakovačů umístěných
na sloupech veřejného osvětlení. Tato zařízení každých 6

době odečítají téměř 400 odběrných míst. Pořízení dalších
chytrých vodoměrů je naplánováno na letošní rok. Nejpozději do roku 2020 by mělo
být chytrými vodoměry pokryto celé Hlinsko, jako první
město v ČR,“ říká starosta
Hlinska místopředseda představenstva společnosti VaK
Chrudim Miroslav Krčil.

hodin odečtou všechna měřidla v jejich dosahu a odešlou
data provozovateli. V současné

DETAILNĚJŠÍ INFORMACE
Jednou z dalších výhod chytrých vodoměrů je rozsah zpracovávaných záznamů. Vodoměry nové generace poskytují
detailní monitoring odběrného
místa, jako je například údaj o
času maximálního či minimálního průtoku, signalizace
zpětného toku (domovní
studny), informaci o manipu-

laci s vodoměrem, zavzdušnění
potrubí a podobně.
První vyhodnocení pilotního
projektu přineslo jednoznačně
pozitivní závěry. Došlo k rychlejšímu řešení problémů na
konkrétních odběrných místech. Data o odečtech jsou
přesnější, odečty jsou prováděny bez nutnosti přítomnosti
zákazníka. Došlo i k ochraně
před neoprávněnou manipulací s vodoměry. V současnosti
je navíc v testovacím režimu i
software, který využívá všechny zmíněné informace. Kromě
jiného umožňuje zasílat zákazníkovi informaci o nestandardním způsobu spotřeby
vody v jeho nemovitosti a tím
i šetřit náklady.
Zdroj: Tisková zpráva VaK Chrudim,
VS Chrudim
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Místní poplatky: Nové obecně závazné vyhlášky
V souvislosti s novelou zákona
č. 565/1990 Sb., o místních
poplatcích (dále jen „zákon o
místních poplatcích“), bylo
nutné zrušit původní obecně
závazné vyhlášky upravující
místní poplatky a nahradit je
novými obecně závaznými vyhláškami.
S účinností od 1. 1. 2018, byla
proto vydána obecně závazná
vyhláška města Hlinska č.
9/2017, o místním poplatku za
provoz systému shromažďování,
sběru, přepravy, třídění a odstraňování komunálních odpadů, která nahradila obecně závaznou vyhlášku města č.

9/2015 (poplatek za komunální
odpad). S ohledem na fakt, že
změny, které zaznamenal zákon
o místních poplatcích v oblasti
výběru místního poplatku za
komunální odpad, jsou spíše
formální, jsou také změny obsažené v nové obecně závazné
vyhlášce spíše formálního rázu.
Do nové vyhlášky byla také
zapracována kalkulace místního
poplatku za komunální odpad
pro rok 2018. Výše poplatku pro
rok 2018 zůstává beze změn tj.
540 Kč na poplatníka a rok.
Poplatek za komunální odpad je splatný jednorázově
nejpozději do 30. 4. 2018 nebo

ve dvou stejných částkách,
které jsou splatné do 30. 4.
2018 a do 31. 10. 2018.
S účinností od 1. 1. 2018 byla
dále vydána obecně závazná
vyhláška města č. 10/2017, o
místním poplatku ze psů, která
nahradila obecně závaznou
vyhlášku č. 3/2010. Prostřednictvím této vyhlášky jsou
nově od místního poplatku ze
psů osvobozeni držitelé psa
nalezeného, dočasně umístěného v kotci Městské policie
Hlinsko, a to po dobu 3 let od
převzetí psa od Městské policie
Hlinsko. Dále nová obecně závazná vyhláška zavádí místní

poplatek ze psa přihlášeného v
ostatních objektech, tj. v objektech, které nejsou rodinnými domy či byty. Výše poplatku v tomto případě činí 300
Kč. Místní poplatek ze psů je
splatný jednorázově, a to nejpozději do 31. 3. 2018.
Veškeré záležitosti ke správě
místních poplatků najdete ve
výše zmíněných obecně závazných vyhláškách č. 9/2017 a
č. 10/2017, které naleznete na
webových stránkách města
Hlinsko (www.hlinsko.cz), v
sekci právní předpisy, vyhlášky
a nařízení.
Mgr. Nikola Hadáčková

Informace pro občany Hlinska: Měření hlukové zátěže
Na základě smlouvy s investorem, Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, bude provádět firma
KRONIA House s.r.o., Revoluční
1082/8, Praha 1-Nové Město, IČ
047 66 016 zjišťovací průzkum
pro zpracování projektu – I/34
Hlinsko, 4. etapa měření staré
hlukové zátěže a ZDS.
Součástí tohoto projektu je

kontaktování a osobní návštěva zástupcem zhotovitele projektu. Dále projednání s majiteli všech dotčených objektů,
co je cílem projektu, zjištění
aktuálního stavu oken, získání
souhlasu nebo nesouhlasu s
chystanou výměnou oken a
zpracování projektu pro investora.

Tento projekt bude podkladem k realizaci výběrového řízení na zhotovitele výměny
oken v této lokalitě a splňující
požadované parametry.
Majitelé objektů budou také
informováni o podmínkách
realizace následující výměny
oken tak, jak jsou stanoveny

investorem.
Osobní jednání za firmu
zhotovitele projektu budou s
majiteli provádět pověření
pracovníci Roman Minx a Michal Franc.
Realizace projektu probíhá v
době od 1. 12. 2017 do 30. 6.
2018.

Plánování sociálních služeb na Hlinecku
díl druhý: Domov seniorù Drachtinka
ÈÍSLO PROJEKTU: CZ.03.2.63/0.0/0.0/16_063/0006501
Posláním Domova seniorù Drachtinka je
poskytovat seniorùm ubytování, stravování, Základní èinnosti:
potøebnou péèi a pøimìøenou podporu
s cílem zajistit dùstojné a bezpeèné zázemí.
- poskytování ubytování
- poskytování stravování
Zajišovat individuální podporu a péèi
- pomoc pøi zvládání bìžných úkonù
smìøující k zachování èi zlepšení stávající
péèe o vlastní osobu
samostatnosti a sobìstaènosti klienta,
- pomoc pøi osobní hygienì nebo
zprostøedkovat jejich kontakt se
poskytnutí podmínek pro osobní
spoleèenským prostøedím vèetnì snahy
hygienu
o zachování pøirozených sociálních vazeb.
- zprostøedkování kontaktu se
Domov seniorù Drachtinka je pøíspìvkovou
spoleèenským prostøedím
organizací, zøizovatelem je mìsto Hlinsko.
- sociálnì terapeutické èinnosti
Statutárním orgánem je øeditelka Mgr. Eva
- aktivizaèní èinnosti
Holeèková.
- p o m o c p ø i u p l a t ò o v á n í p r á v,
Cílová skupina: Služba je urèena seniorùm
oprávnìných zájmù a pøi obstarávání
od 60 let vìku pøevážnì z Hlinecka se
osobních záležitostí
sníženou pohyblivostí, schopností
- základní sociální poradenství
sebeobsluhy z dùvodu vìku nebo
zdravotního postižení,
jejichž situace vyžaduje Domov dále poskytuje fakultativní èinnosti
pravidelnou pomoc jiné nad rámec základních èinností.
fyzické osoby, která jim
nemùže být poskytnuta
rodinnými pøíslušníky,
ambulantní èi terénní
sociální službou.

Kapacita zaøízení: 87 klientù
Cena: dle aktuálního ceníku
Provozní doba: celodenní forma poskytování
Bezbariérovost: ano
Formy poskytování sociálních služeb:
pobytové
Typ poskytovatele služeb: poskytovatelé
registrovaných sociálních služeb
Vìková kategorie klientù: služba je urèena
osobám starším 60 let
Kontakty:
adresa: Erbenova 1631, 539 01 Hlinsko
telefon: 469 315 871
email: info@drachtinka.cz
webové stránky: www.drachtinka.cz
Domov seniorù Drachtinka je dále
poskytovatelem služby Centrum denních
služeb MOTÝL které Vám pøedstavíme
v následujících vydáních.
Dle dostupných informací zpracovala Lenka
Sodomková, odborná garantka plánování
sociálních služeb v ORP Hlinsko a Markéta
Štìdrá, Domov seniorù Drachtinka.
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Méně alkoholu. To říká
zákon o ochraně zdraví
Dne 31. 5. 2017 nabyl účinnosti
zákon č. 65/2017 Sb., o ochraně
zdraví před škodlivými účinky
návykových látek (dále jen
„zákon o ochraně zdraví“),
kterým došlo ke zrušení zákona č. 379/2005 Sb., o opatření
k ochraně před škodami, působenými tabákovými výrobky,
alkoholem a jinými návykovými látkami a o změně souvisejících zákonů (dále jen „zákon č. 379/2005 Sb.“). Hlavním
cílem nového zákona o ochraně zdraví na úseku ochrany
zdraví před škodlivými účinky
alkoholu je omezení dostupnosti alkoholických nápojů,
omezení prodeje lihovin, zavedení nových povinností pro
prodej alkoholických nápojů a
zajišťování dodržování zákazu
prodeje alkoholických nápojů
osobám mladším 18 let.
Obce jsou oprávněny prostřednictvím obecně závazné
vyhlášky regulovat nejen samotnou konzumaci alkoholických nápojů na vybraných veřejných prostranstvích, ale i
činnost k této konzumaci
směřující (např. zdržování se
na veřejném prostranství s
otevřenou lahví, apod.). Město
Hlinsko mělo zákaz konzumace alkoholických nápojů na
vybraných veřejných prostranstvích doposud upraveno
obecně závaznou vyhláškou č.
1/2011, o zákazu konzumace a
zjevném umožňování konzumace alkoholických nápojů na
vybraných veřejných prostranstvích. Tato vyhláška
však, především s ohledem na
zrušení zákona č. 379/2005 Sb.,
musela být zrušena, přičemž
byla nahrazena novou vyhláškou č. 7/2017, o zákazu konzumace alkoholických nápojů na
vybraných veřejných prostranstvích. Cílem nové vyhlášky je vedle zabezpečení
místních záležitostí veřejného
pořádku také zamezení negativního příkladu konzumace
alkoholických nápojů pro osoby mladší 18 let. Nedílnou
součástí nové vyhlášky č.
7/2017 je příloha č. 1, kterou
dochází ke grafickému vymezení veřejných prostranství,
kde je konzumace alkoholických nápojů zakázána. Nová
obecně závazná vyhláška, stej-

ně jako ta původní, stanoví z
tohoto zákazu výjimky, avšak s
ohledem na současné stanovisko Ministerstva vnitra ČR a
ombudsmanky jsou výjimky ze
zákazu v nové obecně závazné
vyhlášce upraveny odlišně.
Obecně závazná vyhláška č.
7/2017 nově stanoví, že zákaz
konzumace alkoholických nápojů na vybraných veřejných
prostranstvích se mimo jiné
nevztahuje na dny 31. prosince
a 1. ledna a dále na dny 30.
dubna a 1. května (pálení čarodějnic). Zákaz konzumace
alkoholických nápojů se také
na vybraná veřejná prostranství (prostranství vymezená v
příloze č. 1) nevztahuje v případě, kdy se na daném prostranství koná Majáles, akce
„Den dřeva“, akce „Rozsvícení
vánočního stromu“, jarmarky,
selské trhy, akce „ARTSY
FARTSY“ a cyklistické závody.
Pořadatelé těchto akcí již nemusí žádat město Hlinsko o
udělení výjimky ze zákazu,
protože výjimka je již udělena
přímo prostřednictvím obecně
závazné vyhlášky. Ostatní pořadatelé, kteří budou na vybraných veřejných prostranstvích pořádat akci, kde bude
docházet ke konzumaci alkoholických nápojů, mají i nadále možnost požádat radu města o udělení výjimky.
Mezi další změny, které přináší nový zákon o ochraně
zdraví patří zákaz prodeje alkoholických nápojů ve stánku,
výjimku tvoří stánky s občerstvením a příležitostný prodej.
V rámci příležitostného prodeje lze alkoholické nápoje
prodávat na akcích přímo stanovených zákonem, jde např. o
ochutnávku vín, farmářské
trhy, tradiční trhy, atd. Na veřejně přístupné sportovní akci
lze v rámci příležitostného
prodeje prodávat alkoholické
nápoje obsahující 4,3% ethanolu a víno.
Obecně závaznou vyhlášku č.
7/2017, o zákazu konzumace
alkoholických nápojů na vybraných veřejných prostranstvích naleznete na webových
stránkách města Hlinsko
(www.hlinsko.cz), v sekci
právní předpisy, vyhlášky a
nařízení. Mgr. Nikola Hadáčková
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Vzpomínky
Byli jsme dva, dva na život, lásku i bolest,
na výhry, prohry i na hodiny štěstí.
Dne 26. ledna 2018 uplyne již 15 let
od náhlého úmrtí manžela, táty a dědy,
pana Oldřicha LACMANA.
Kdo jste Oldu znali, vzpomeňte s námi.
Manželka, dcera
a syn s rodinami.

Dne 1. ledna 2018 tomu byl 1 rok,
co nás opustil náš milovaný manžel,
tatínek a dědeček,
pan Slavomil ODVÁRKA.
Vzpomínají manželka a synové s rodinami.

Dne 8. ledna 2018 před 40 lety
nás opustil náš milovaný manžel a tatínek,
pan Jiří PÁTEK.
Ale v našich srdcích stále zůstává.
Vzpomínají manželka
a synové Jiří, Pavel a Petr

Pátá dohoda s Jaroslavem
Duškem v dubnu v Hlinsku
Po velmi vydařené Čtvrté dohodě jsme do Hlinska pozvali
Jaroslava Duška a jeho Pátou
dohodu, která nás zavede do
hlubší roviny našeho sebeuvědomování a navrátí nás k našemu vrozenému pravému já.
Toto pokračování Čtyř dohod,
které změnily životy milionům
lidí po celém světě, připomíná
největší dar, kterým se můžeme obdarovat: svobodu být
sám sebou.
Výsledkem praktikování páté dohody je naprosté přijetí
sebe sama takových, jací jsme,
a naprosté přijetí všech ostatních lidí takových, jací jsou.
Pátá dohoda chce přinést lidem na celém světě svobodu
být sami sebou.
Představení se uskuteční ve
čtvrtek 26. dubna od 19 hodin
se speciálním zasedacím pořádkem (sezení na židlích).
Vstupenky budou v předprodeji od 16. ledna od 14 hodin

na pokladně Turistického informačního centra a od 16 hodin na našem rezervačním
systému www.mfc-hlinsko.cz.
Vstupné 380 Kč.
Lenka Linhartová,
MKK Hlinečan
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Na Ležákovce vznikne přípravná třída
Základní škola Ležáků Hlinsko
pro školní rok 2018/2019 připravuje otevření přípravné třídy základní školy. Přípravná
třída je určená pro děti, kterým byl povolen odklad povinné školní docházky a
umožní jim zlepšit svoje dovednosti, znalosti a návyky
před vstupem do první třídy.
Organizace výuky
v přípravné třídě se liší od
mateřské školy prostředím, ve
kterém výuka probíhá. Činnost
učitele v přípravné třídě je zaměřena na systematickou přípravu předškolních dětí pro
vstup do 1. třídy hravou a nenásilnou formou výuky. Cílem
je vybavit dítě odpovídajícími
dovednostmi a návyky, které
potřebuje zvládat – řečové dovednosti, sociální a komunikační dovednosti, hrubá i

jemná motorika, návyky sebeobsluhy a hygieny, časová a
prostorová orientace, hudební
a výtvarný projev, koncentrace
pozornosti a další. Vzdělávací
program přípravné třídy je
upraven tak, aby umožnil
snadnější začlenění dítěte do
vyučování v 1. třídě. Předchází
se tak budoucím školním neúspěchům, které mohou v řadě
případů negativně ovlivnit
vztah dítěte ke škole.
Hlavní předností přípravné
třídy je nižší počet žáků ve
třídě, který umožňuje individuální přístup k dítěti a zaměření se na to, v čem by se dítě
mělo zlepšit. Děti se také seznamují s běžným životem ve
škole, s prostorem a režimem
školy (vidí okolo sebe starší
děti, postupně poznávají učitele, naučí se chodit do školní

jídelny, případně do školní
družiny a zlepšují si tak základní sociální dovednosti a
komunikaci s okolím).
Přípravná třída připravuje na
vstup do první třídy také děti
se sníženou koncentrací pozornosti, s grafomotorickými
obtížemi, děti s vadami řeči a
se sníženými sociálními dovednostmi.
Samotná výuka probíhá
v dopoledních hodinách. V
případě zájmu rodičů může
dítě po ukončení vyučování
docházet do školní družiny,
která je v provozu do 16.30
hodin. Ranní družina je dětem
rovněž k dispozici, v provozu
je již od 6.15 hodin. Docházka
dítěte do přípravné třídy je
bezplatná. Rodiče pravidelně
hradí pouze stravné ve školní
jídelně (stejně jako stravné

v mateřské škole) a poplatek
za školní družinu v případě, že
školní družinu navštěvuje.
Do přípravné třídy jsou děti
přijímány na základě žádosti
rodičů. Musí být doložena doporučující zprávou školského
poradenského zařízení ke
vzdělávání v přípravné třídě. O
zařazení do přípravné třídy je
třeba požádat současně při
vyřizování odkladu ve školském poradenském zařízení.
Po ukončení povinného
předškolního vzdělávání v přípravné třídě zůstává rodičům
možnost vybrat si jakoukoliv
základní školu, na kterou své
dítě přihlásí do 1. třídy.
V případě jakýchkoliv dotazů
je možno obrátit se na vedení
školy, a to jak osobně, tak telefonicky nebo emailem.
Tomáš Louda, ředitel

Letos Bude Hlína se Smetanou, Autíčkyjáda 2018
Lazerem a Rychtářem
Je již osmým ročníkem oblíbeho, kdo má sourozence, který
Po roční pauze se 13. ledna
vrací oblíbený zimní festival
Bude Hlína a slibuje zatím
nejnabitější program. Největším letošním lákadlem jsou
koncerty alternativně popové
Emmy Smetany a excentrického úkazu současné scény Lazera Vikinga. Ani letošní ročník ale nebude pouze hudební.
„Opět budeme promítat filmy v kinosále, v patře budou
autorská čtení a přednášky, k
tomu samozřejmě celý večer
pečlivě vybraná hudba. Multifunkční centrum je skvělým
prostorem a chceme ho využít
úplně celé,“ popisuje pořadatel
Vojtěch Matěna.
Do Hlinska se vrátí i slam
poetry. Kluci a holky, kterým
stačí jen mikrofon a rýmy a
umění improvizace. Účel? „Co
nejlépe pobavit publikum. Minulý ročník lidi skvěle reagovali, takže se rádi vracíme,“ říká slammer Anatol Svahilec.
O něco klidnější poezii přiveze Jan Těsnohlídek mladší.
Držitel ceny Jiřího Ortena vydal už několik sbírek, takže má
z čeho vybírat. Autorské čtení
bude letošní novinkou. „Chtěli
jsme zkusit zase něco jiného. A

Jan chodil na místní gymnázium, takže volba byla jasná,“
vysvětluje Matěna.
Těsnohlídek přitom není v
programu jediný, kdo má co
dočinění s Hlinskem. Dalším
bývalým studentem je René
Nekuda. Spisovatel a lektor
tvůrčího psaní prozradí tajemství toho, jak napsat zábavný a
poutavý příběh. Místní rodačka
Dominika Kozlová zase povypráví, jak se žije v Íránu.
Hlineckou přehlídku a celý
večer zakončí svým DJ setem
multižánrový umělec a performer Tomáš Rauchfuss.
Na své si přijdou i fanoušci
sportu a filmu. V exkluzivní
premiéře totiž diváci uvidí
český film o snowboardingu
Never too late. Dalších několik
(většinou bláznivých) bijáků
přiveze parta, která si říká
Founder Movies.
Na čepu bude Rychtář a
všude všeobecná pohoda a
pěkný večírek. Celý program
najdete na webu budehlina.cz,
předprodej vstupenek v TIC
Hlinsko za 190 Kč, na místě za
240 Kč.
Jakub Jetmar

né soutěže RC modelů, kterou
pořádá Centrum Jana XXIII. z
Hlinska. Již tradičně se sejdeme v tělocvičně ZŠ Resslova v
Hlinsku, a to 28. ledna od 13:30
hod. Děti (mohou však soutěžit i dospělí – věk nerozhoduje) zde budou závodit na několika stanovištích, které spojují autíčka. Budou zde dvě
dráhy pro vlastní modely, pak
závodní hra na X Boxu , dále
pak dráha autodráhy, takže
děti mohou závodit v mnoha
„závodních oborech“. Celé odpoledne bude plné zajímavých
činností. Pro ty, kdo nebudou
mít vlastní model, je pak připravena možnost zapůjčení
„erárního autíčka“ . Aby výčet
nabídky byl úplný, tak pro to-

nebude závodit, máme připravený koutek se stavebnicí
Magrorfmers, kde mohou autíčka s pomocí kamaráda z
našeho kolektivu, třebas i
skládat či si postavit cokoli
podle své fantazie. Startovné je
10 Kč na 1 závodníka.
Co se týká bezbariérového
vstupu, ten v této tělocvičně
není, ani bezbariérové WC.
Vůbec se však nebráníme
vstupu kohokoli handicapovaného, vždy je po ruce mnoho
přátel, kteří jsou ochotni jakkoli pomoci přepravit, dopravit, přesunout.
Za pořadatele se na vás těší
František Koule Hronek,
Lída Pavlišová

Plesová sezona v MFC Hlinsko
19.1. 2018 (pátek) – Studentský ples
27.1. 2018 (sobota) – Myslivecký ples
9.2. 2018 (pátek) – Studentský ples
11.2. 2018 (neděle) – Dětský ples
17.2. 2018 (sobota) – Rybářský ples
24.2. 2018 (sobota) – Blatenský maškarní ples
24.3. 2018 (sobota) – Ples futsalistů ROTOR
Pro pořadatele plesů jsme dovybavili kuchyň potřebným zařízením a spotřebiči. V rámci plesů bude kavárna přeměněna na jídelnu, abychom zachovali pro návštěvníky klidné místo na stravování. S jednotlivými pořadateli plesů byla uskutečněná schůzka a domluvena spolupráce. Pevně věříme, že plesová sezona
2018 bude úspěšná. MKK Hlinečan
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Koncert dechové hudby
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Jiří Lahoda povypráví o tajích
podzemí hlavního města Prahy
Besedy s Jiřím Lahodou, prezidentem CMA – společnosti pro
výzkum historického podzemí,
jsou u nás v Hlinsku velmi
oblíbené.
Do tajů podzemí Prahy, které jsou opředené mnoha bájemi a pověstmi se podíváme ve
čtvrtek 22. února od 18 hodin

Koncert dechové hudby Veselka Ladislava Kubeše s programem Moje česká vlast se
uskuteční v neděli 21. ledna od
16 hodin v MFC Hlinsko.
Veselka Ladislava Kubeše to
je dechová hudba v té nejlepší
kvalitě. Soubor je vynikající a
žádaný – doma i v zahraničí.
Dramaturgie a repertoár orchestru vychází především z
autorského odkazu Ladislava

Kubeše otce a z melodiky jihočeského folklóru, jehož byl
sběratelem a pilným upravovatelem, rozšiřuje se však o
jeho hudební následovníky.
Mnoho desítek let práce, za
kterou se může Veselka ohlížet
s nezpochybnitelnou hrdostí,
přiděluje jí známku nejvyšší
jakosti a trvale jí opatruje a
rozšiřuje zaslouženou popularitu. MKK Hlinečan

Na Valentýna přijede do
Hlinska Petr Vondráček
Folková skupina Knezaplacení
hraje své i převzaté písně od
roku 1998. Vystupují často na
folkových festivalech, ale pořádají i své vlastní (například
Zastávka v čase v Buštěhradě).
Koncertně spolupracují s Jitkou Vrbovou, občasně i s Ivanem Hlasem a kdysi též i s
Pavlem Bobkem. Tentokrát
kapela vystoupí ze známým
moderátorem, hercem, klavíristou a zpěvákem Petrem
Vondráčkem, který v současnosti vystupuje s kapelou Lokomotiva, zpívá v muzikálech,
moderuje, hraje v divadle, TV
filmech a seriálech.
Dvojkoncert kapely Knezaplacení a Petra Vondráčka se
uskuteční ve středu 14. února
od 19 hodin v sále Multi-

funkčního centra. Vstupné je
150 Kč. Vstupenky si již můžete zakoupit v rezervačním systému www.mfc-hlinsko.cz, nebo zakoupit na pokladnách
Turistického informačního
centra a MFC. Lenka Linhartová,
MKK Hlinečan

v Multifunkčním centru.
Vstupenky si již můžete zakoupit v našem rezervačním
systému www.mfc-hlinsko.cz,
nebo přímo zakoupit na pokladnách Turistického informačního centra a Multifunkčního centra. Vstupné 60 Kč.
MKK Hlinečan

Soukromá inzerce
Prodám pozemky s vodní nádrží u obce Rváčov. Cena cca
145.000 Kč. Vhodné pro akvaristy, rybáře. Tel.: 737 788 720.
Prodám lepené akvárium. Rozměr 90x52x50 cm. Objem cca 210
l. Akvárium má ocelový stojánek na míru. Cena 1 100 Kč.
Tel.: 737 384 740.
Vyměním RD na vesnici za byt 3+1 v Hlinsku. Tel.: 728 728 948.
Prodám 4 ks zimní pneu zn. Polaris 3, rozměr 195/65 R15, výška
vzorku 4,7 mm. Cena 190 Kč/ks. Tel.: 776 019 465.
Přenechám dobře zavedenou trafiku v Hlinsku na sídlišti.
Tel.: 601 200 704.
Daruji automatickou pračku značky ARDO na náhradní díly.
Tel.: 777 183 148.
Prodám zděný byt 3+1. Tel.: 705 279 006.
Hledám jednu sílu na zednické práce uvnitř. Tel.: 705 279 006.
Prodám 4 ks letní pneu zn. Brillantis, rozměr 165/70 R13, výška
vzorku 2,6 mm. Cena 115 Kč/ks. Tel.: 776 019 465.
Prodám zachovalou kuchyňskou linku i s funkčními spotřebiči.
Levně. Tel.: 776 234 042.
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Knihovna

Pondělí (liché) od 9 do 10.30 h – cvičíme a tančíme: program
pro děti 2-4 roky
Pondělí od 16 do 18 h – zábavné hraní než začne spaní – kreativní herna (3-6 let)
Úterý od 9 do 11 h – herna, tvořivé dílničky
od 10 do 11 h – FITMAMI – cvičení s kočárky – probíhá venku!
Úterý (krom posledního v měsíci)
od 14.30 do 15.15 h – FITMAMI – cvičení pro miminka 3-6 m
od 15.15 do 16 h – FITMAMI – cvičení pro miminka 6-9 m
od 16 do 17 h – FITMAMI – cvičení pro miminka 9-12 m
Středa (lichá) od 9.30 do 11 h – SMS – středeční miminkovská
setkání
Středa od 15.30 do 16.30 h – hrátky s angličtinou (nutná rezervace)
od 17 do 18 h – cvičení s porodní asistentkou
Čtvrtek od 9 do 11 h – volná herna
od 15.30 do 17 h – volná herna
od 17 do 18 h – hudební kroužek pro děti 3 – 6 let
Pátek od 10 do 11 h – FITMAMI – cvičení pro maminky s dětmi
Mimořádný program
14. 1. – Duchovní seminář pana Zelenky
16. 1. – Korálkování
30. 1. od 16 h – podpůrná skupina kojících maminek Více informací na www.hlinecanek.wbs.cz, facebooku Hlinečánek nebo na
telefonu 728 460 403.

Městské muzeum a galerie
do 21. ledna
ZIMA – Zimní inspirace malbou i akvarelem
Motiv zimy ve sbírkách MMG Hlinsko.
Otevřeno: Út – Ne 9 – 12, 13 – 16 h
***
Městské muzeum
pátek 26. ledna od 18 h
GT ve 3D
3x divadlo od divadelního souboru GT Hlinsko
Expozice: Nejstarší historie, školství, spolky, oděv a textilní
výrobky, zaniklá a živá řemesla – hrnčířství, hračky, sklo, rodina
Adámkových.
Otevřeno: Út – Pá 9 – 12, 13 – 16 h; So, Ne 9 – 12, 13 – 16 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

Orlovna
Sobota 20. ledna od 19.30 h
SPOLEČENSKÝ PLES
Pořádá Orel Hlinsko. O hudební část se postará kapela Wječná žízeň, jako host vystoupí Markéta Maky Zdeňková. Dále se
můžete těšit na soutěž o ceny a bohaté občerstvení.
Vstupné 150 Kč, předprodej vstupenek zajišťuje paní Renata
Kujínková, tel.: 774 187 178. Přijďte se pobavit!

Oddělení pro dospělé

Oddělení pro děti

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

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

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

Tel: 469 311 197

Dvě zprávy ze Základní školy
Resslova v Hlinsku
Srdečně zveme rodičovskou
veřejnost na další, v pořadí již
druhou, schůzku s odborníkem
tentokrát na téma Život je
těžký v každém věku..... aneb
Co mohu udělat pro své dítě,
abych si jednou mohl říci: „ Byl
to dobrý život“.
Lektorem setkání je Mgr.
Ivana Sodomková, speciální
pedagog. Přednáška, beseda a
diskuse na uvedené téma se
uskuteční ve čtvrtek 18. ledna
2018 v 15.30 hodin v přízemí
hlavní budovy.
Ve dnech 19.-21. prosince
probíhal na naší škole vánoční

jarmark, který byl zahájen vánočním vystoupením žáků z 1.
stupně.
Na jarmarku si návštěvníci
mohli zakoupit vánoční dekorace vyrobené žáky a zaměstnanci naší školy.
Výtěžek z celé akce v hodnotě 13 754 Kč byl, jako tradičně, odeslán na konto adventních koncertů České televize. Rádi bychom tímto dodatečně poděkovali všem návštěvníkům a popřáli vše nejlepší a hodně zdraví v novém
roce 2018. Žáci a zaměstnanci
ZŠ Resslova Hlinsko

VÝSTAVA KRESBY – Ludmila Sadílková
Ludmila Sadílková své dětství a mládí prožila ve středních Čechách. Po absolvování gymnázia a sociálně právní školy v Praze
nastoupila do zaměstnání, vdala se a svůj nový domov našla v
Bojanově v Železných horách.
Výtvarných škol nemá, ale umění miluje – stalo se jí potřebou.
K tomu rozhodujícímu „oslovení“ uměním došlo zhruba před
deseti lety. Zpočátku zkoušela poddajnost keramické hlíny. I
tehdy jí šlo spíše než o vyrábění užitných, či dekorativních
předmětů o zkoumání, co materiál dovolí. Zákonitě tento svůj
zápas přenesla i na papír.
Autorka zkouší kresbu na různé kombinace barevných papírů
zkouší téma rozkreslit na více archů papíru adjustovaných do
sestav. Pořád ale tím hlavním zůstává kresba a la prima – bez
předkreslení, bez skic, bez vnějšího modelu. Autorka většinou
ponechává dílo bez názvu a poskytuje tak divákovi dostatek
svobody k jeho interpretaci.
Výstava je otevřená do 31. 1. v pondělí – čtvrtek od 8 do 16.30
hodin a při kulturních akcích dle programu MFC. MKK Hlinečan

KD Stan
Neděle 3. února od 19 h
HASIČSKÝ PLES
Pořádá SDH Chlum. Zahraje
kapela TRIK Chotěboř. Vstupné
100 Kč. Rezervace vstupenek
na tel.: 739 443 326.
– kulturní dům Stan -

Společen. dům
Neděle 14. ledna
od 13.30 a 15 h
JAK LUCIFERA
BOLEL ZOUBEK
Loutkové představení.

leden | 2018
Multifunkční centrum
do 31. ledna
KRESBY – LUDMILA SADÍLKOVÁ
Výstava je otevřená pondělí – čtvrtek od 8 do 16.30 hodin
kromě svátků a při kulturních akcích dle programu MFC.
Čtvrtek 11. ledna od 19 h
LIMONÁDOVÝ JOE
Divadelní spolek Šembera
Užijte si dechberoucí kankánové tanečnice, drsné rvačky
a známé i neznámé melodie!
Vstupné 100 Kč přízemí, 80 Kč balkón.
Sobota 13. ledna
BUDE HLÍNA!!

Hlinecké noviny | 13
SLS Vysočina
VESELÝ KOPEC
Sobota 27. ledna od 9 do 16 h
MASOPUST NA VESELÉM KOPCI
Tradiční masopustní obchůzku, která je součástí světového
kulturního dědictví UNESCO, předvede vesnická skupina ze
Studnic u Hlinska. V 10,00 a 13,00 hodin zahájení obchůzky,
v 15,00 hodin obřadní ukončení.
Veselý Kopec bude v lednu otevřen pouze 27. 1. Expozice budou do zahájení návštěvnické sezóny dne 21. 4. uzavřené.
****
BETLÉM HLINSKO

Středa 17. ledna od 19 h
ZDENĚK IZER A AUTOKOLEKTIV
Těžký útok na vaši bránici!
Vstupné 230 Kč přízemí, 200 Kč balkón.
Pátek 19. ledna
MATURITNÍ PLES K. V. RAISE
Neděle 21. ledna od 16 h
VESELKA LADISLAVA KUBEŠE
Dechová hudba v té nejlepší kvalitě.
Vstupné 230 Kč přízemí, 200 Kč balkón.
Čtvrtek 25. ledna od 17 h
SLUNÍČKO – PROFILOVÝ POŘAD
Vystoupení dětského ministudia Sluníčko určené pro širokou
veřejnost.
Sobota 27. ledna od 20 h
MYSLIVECKÝ PLES
K tanci a poslechu hraje kapela MAT4.
Úterý 30. ledna od 19 h
PADESÁTKA
A Studio Rubín
„Dědova zlomená hůlka je takovej jizerskej Excalibur.“
Divadelní představení je v rámci jarního abonentního cyklu
2018. Více informací a rezervace vstupenek na www.mfchlinsko.cz
Připravujeme na únor
3. – 4. února
HLINECKÉ A ÚNOROVÉ GÉČKO
Mezinárodní dvoudenní soutěž ve sportovním a společenském
tanci pořádaná TKG Hlinsko.

Kino
9. úterý
17.00 ČERTOVINY
Pohádka ČR, 101 minut, P, vstupné 130 Kč.
10. středa 17.00 ČERTOVINY
Pohádka ČR, 101 minut, P, vstupné dospělí 130 Kč, děti 110 Kč.
16. středa 13.30 MILADA (Bio Senior)
Dokumentární film ČR, 12-N, vstupné 60 Kč.
16. středa 17.00 ČERTOVINY
Pohádka ČR, 101 minut, P, vstupné dospělí 130 Kč, děti 110 Kč.
29. pondělí 19.00 ZOUFALÉ ŽENY DĚLAJÍ ZOUFALÉ VĚCI
Komedie ČR, 83 minut, 12-N, vstupné 130 Kč.

EXPOZICE MASOPUSTNÍCH OBCHŮZEK
A MASEK Z HLINECKA
V domku č. p. 362 jsou vystaveny dokumenty věnované zápisu
masopustních obchůzek z Hlinecka do světového nehmotného
dědictví UNESCO. Součástí expozice jsou i promítané dokumenty,
výtvarná dílna pro děti a speciální programy pro školy.
ŽIVÁ HISTORIE, speciální program pro školy 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:
Otevřeno úterý až pátek od 8,30 do 16 hodin, polední přestávka od 12 do 12,30 hodin. V sobotu otevřeno od 9 do 12 hodin a v
neděli od 13 do 16 hodin.
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

Centrum Jana XXIII.
Pondělí: Bohoslužba 7.30 – 8 h; Výuka zpěvu s Monikou Maškovou 10 – 17.30 h (724 568 602); Cvičení Pilates dospělí 18.30 – 20
h (info na tel. 725 652 885 – paní Semerádová)
Úterý: Bohoslužba 7.30 – 8 h; Výuka zpěvu s Monikou Maškovou
10 – 17.30 h (724 568 602)
Středa: Bohoslužba 7.30 – 8 h; Výtvarná dílna pro dospělé s Janou Dušánkovou 15 – 18 h
Čtvrtek: Bohoslužba 7.30 – 8 h; Jazyková výuka pro děti 13.30 –
16.45 h; Cvičení Pilates dospělí 18.30 – 20 h
Pátek: Bohoslužba 8.30 – 9.15 h; NOVĚ páteční tvoření s Vojtou
Brabcem 14.30 – 17 h – netradiční techniky tvoření z papíru
Sobota: Bohoslužba 7.30 – 8 h
Neděle: Bohoslužba 9 – 10 h
Aktivity mimo harmonogram:
Středa 10. ledna v 18 h – „Svatojakubská cesta aneb jak šel
Honza do světa“ – cestovatelská přednáška
Sobota 13. ledna od 10 do 12 h – výtvarné tvoření s P. Pejchlovou

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

Neděle 21. ledna od 14 do 16h – „Drahé kameny a jejich vliv na
naše zdraví“ – přednáška
Neděle 28. ledna od 13.30 h – 7. ročník soutěže Autíčkyjáda
Více informací na www.cj23.cz, FB: Centrum Jana XXIII.
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Zimní pětiboj družstev

Kam za sportem
Lední hokej
Ne 7. 1. Hl. –
So 13. 1. Hl. –
So 13. 1. Hl. –
So 20. 1. Hl. –
So 20. 1. Hl. –
Ne 21. 1. Hl. –
Ne 21. 1. Hl. –

Pardubice
9.00
Choceň
9.00
Choceň
17.00
turnaj minihokej 9.00
Polička
17.00
Česká Třebová
9.00
Chrudim
15.15

přípravky r. 2008
žáci
dorost starší
ročníky 2009-10
dorost starší
žáci
přípravka r. 2008

Volejbal muži – Oblastní přebor I. třídy – Gymnázium Hlinsko
Ne 14. 1. SKO Hl. A – Volejbal Červený Kostelec 10.00 a 13.00
Ne 28. 1. SKO Hl. A – TJ Sokol Rybník
10.00 a 13.00

Bazén
PROVOZNÍ DOBA PLAVECKÉHO BAZÉNU
Po
Út, St 6.15 – 7.45
Čt
6.15 – 7.45
Pá
6.15 – 7.45
So, Ne

15.00 – 21.00
15.00 – 21.00
15.00 – 18.00
16.00 – 21.00
10.00 – 19.00

Ceny: dospělí 30 Kč/1 hod., děti do 15 let – 20 Kč/1 hod.
Tel.: 469 311 703

V úterý 12. prosince se v tělocvičně Gymnázia K. V. Raise
uskutečnil 2. ročník Zimního
pětiboje družstev.
Pětiboje se účastnilo celkem
96 sportovců ze 12 základních
škol okresu Chrudim a Žďáru
na Sázavou. Soutěžilo se ve
skákání přes švihadlo, trojskoku snožmo, sed-lehách, hodu
medicinbalem a driblingu
basketbalovým míčem. Po náročném pětiboji byli vyhlášeni
jednotlivci v ročnících 2003 až
2007. Soutěž 12 družstev vyhrála Základní škola Kameničky. Na druhém místě skončila
hlinecká Základní škola Smetanova a na třetím místě Základní škola Proseč.
Nejlepšími jednotlivci byli
Andrej Češka z Proseče a Kamila Vondráčková z Chrasti.
Dle organizátora celé akce
Pavla Nováka náleží poděkování panu řediteli hlineckého
gymnázia, rozhodčím, učitelům
a za finanční a hmotnou pod-

poru městu Hlinsku a také
firmám INSTAV, ERMONT,
PŘÍHODA s.r.o., KAVALE, AUTOPRODEJ Radek Černý, INKAMO, KR design, Steak Bar
BISON, GENERALI pojišťovna,
Mlékárna Hlinsko, Pivovar
Rychtář, REVITBUILD, Solná
Jeskyně Hlinsko a Bazar Hlinsko. Učitel z Kameniček věří v
podporu i pro třetí ročník
Zimního pětiboje družstev.

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

Mistrovství Evropy v KARATE
organizace WSF

CVIČENÍ PRO ŽENY
– každý čtvrtek v pravidelných časech – od 18 a od 19 hodin
PROVOZNÍ DOBA SAUNY
Po
Út,
St, Pá
Čt
So
Ne

zavřeno
15.00 – 21.00 – ženy
15.00 – 21.00 – muži
15.00 – 20.00 – ženy
13.00 – 19.00 – společná
zavřeno

SQUASH
Po – Pá
So – Ne

8.00 – 20.00
10.00 – 19.00

Rezervace na telefonu 469 326 181.

Mistrovství se konalo ve dnech
17. a 18. 11. 2017 v Pardubicích
a za Oddíl karate Hlinsko se ho
zúčastnili tito závodníci s následujícími výsledky:
Radek Netolický 1. místo a 2.
místo v jednotlivcích, v kumite
týmech 1. místo – dvojnásobný
mistr Evropy, David Netolický
2. místo, Tomáš Janáček 2x 3.

místo, Michal Kyncl 3. místo,
Miloslav Zdražil 1. místo –
mistr Evropy. Účast byla 19
států. Celkem náš oddíl získal
na ME 8 medailí.
Na světovém poháru 19. 11.
rovněž v Pardubicích obsadila
Gabriela Beranová 2. místo a 3.
místo. http://www.karatehlinsko.mzf.cz
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Sezona neregistrovaných tenistů
v Hlinsku 2017
Letošní sezona našeho bílého
sportu byla jako každý rok obvykle velmi pestrá. Od konce
dubna do poloviny října a poté
i v halách, jednotlivci i páry v
partách objíždějí ve dvouhrách
i čtyřhrách mnoho nabízených
turnajů přiměřené náročnosti
v regionu. Jezdíme i na Seč, do
Olomouce, Brna, Letohradu,
Chrudimi, Žamberka, Pardubic,
Skutče, Přibyslavi, Havlíčkova
Brodu, Krucemburku i do jiných měst a obcí v několika
hracích okruzích. Ve všední
dny v létě se trénují hlavně
čtyřhry, mladším závodníkům
svědčí hlavně zápasy ve dvouhrách a v mixu.
Na domácích kurtech TK
Hlinsko v Olšinkách Sekce neregistrovaných pořádá každý
rok dva vlastní venkovní turnaje – singl a debl. Tradiční
akce jsou veřejnosti známé
pod názvem ,,MEMORIÁL
FRANTY AKRMANA A PEPÍKA
KUDLÁČKA'' – letos se konal
jubilejní již 20. ročník, celkově
34. od začátku působení. Výsledky dvouher byly publikovány v srpnových Hlineckých
novinách.
A tedy dále… Na velkolepý
turnaj ve čtyřhře se k nám 2. 9.
sjelo 12 vytříbených usměvavých párů z celé oblasti (Přibyslav, Chrudim, Ždírec, Chotěboř, Polička, Vojnův Městec,
Nové Město, Skuteč a domácí
týmy). Nejprve se bojovalo urputně ve skupinách na jeden
set a posléze v pavouku – zde
sklípkan o konečné pořadí.
Nakonec vykrystalizoval
tento sled:
1. T. Paulus – R. Dvořáček
(Skuteč), 2. Fr. Čermák – J. Ježek (Hlinsko), 3. M. Kubát – A.
Pazlarová ml. (Chotěboř – Polička), 4. otec a syn Š.+ D. Bonaventurovi (Hlinsko), 5. S.
Černý – D. Cepl (Hlinsko), 6. R.
Benc – M. Kalous (Hamry Svratouch), 7. M. Adámek – L.
Víšek (Hlinsko), 8. Vl. Škarvada
– L. Puchýř (Hlinsko), 9. Lati-

mír – Vl. Saifr (Hlinsko), 10. M.
Blažek – J. Hudeček (Ždírec –
Hlinsko), 11. J. Němec – R. Ledl
(Ždírec), 12. J. Vařák – D. Ptáček
(Nové Město n. Mor.).
Vracíme se také k populárnímu únorovému kontrolnímu
turnaji v „nafukovače“, který
nesl přiléhavý název PIKANTNÍ KRAŤAS. Deset místních
bodrých dvojiček nominovaných ze svazu hrálo ve dvou
skupinách na dva supertiebreaky do 10 bodů a poté křížem
na jeden set o konečné umístění. Nejvíce střízlivých sil měl
pár Ježour – Frenk Čermák,
kteří ve finále v odpoledních
hodinách pokořili již poněkud
zmoženou dvojici Bonových
(Š.+D.), kteří léta bojují za tým
Sparťanské spanilé kavalerie.
Celkové pořadí: 1. KLADRUBŠTÍ
HŘEBCI V KLECI (Ježour a
Frenk Čermák), 2. SPARŤANSKÁ
SPANILÁ KAVALERIE (otec
Štěpán a syn David Bonaventurovi), 3. HAMERŠTÍ JELCI (J.
Havel chřestýš a R. Beny), 4.
MLÁDÍ VPŘED (L. Víšek a M.
Adámek), 5. SOLÁRNÍ VČELSTVO (Včelín Vl. Saifr a Luděk
Puchýř Wang), 6. Blažkovci
(Mirek a Pavel), 7. ENZOTEAM
(P. Dufek a A. Picka), 8. HABEROVCI (J. Hudys a Habera), 9.
II.CENOVÁ (Míla Bryan a Roman Lendl), 10. PINGPONGOVÍ
JESETEŘI (Vl. Roger Škarvada a
Stanislas Černý).
Jako tradičně probíhalo výborné občerstvení nahoře v
klubovně, kde Ježour nabízel
vynikající fazolačku a pivo. Vítězové a ostatní byli odměněni
drobnými cenami od sponzorů
a ze startovného a rovněž si
slíbili účast dle nominace Svazu na dalším halovém klání v
roce 2018 (24.2.) – tentokráte
to bude HLINECKÝ TUKAN.
Loučení se sezonou se konávalo průběžně během října při
zápasech a hlavně pak při
stavbě haly.
Jako každý rok bylo tenisových akcí opravdu požehnaně

a každý se mohl přihlásit a reprezentovat, kde chtěl, v
dnešní době se hledí na finanční i časové možnosti –
vlastně po celé vlasti v místech
setkávání nás – amatérských a
rekreačních tenistů. Dvojice
Štěpán Bona a Mirek Filipusis
se dokonce dostala na dovolenou až do chorvatského Ninu
na Zadarské Riviéře, kde byl
připraven báječný turnaj v
rámci MALY OPEN. Hrálo se ve
všech kategoriích a právě v
kategorii MEDIUM2 vyhrál
Mirek před Štěpánem, aby
spolu byli stříbrní i ve čtyřhře i
MIX se vydařil. Pobyt byl velmi
poetický i s ostatními zážitky v
přímořském letovisku (např.
ochutnávka cca 22 druhů slivoviček) a všem tenisuchtivým
fanouškům to doporučujeme.
Všechny výsledky, domácí
hraní a jiné příbuzné akce,
kterých se zúčastňují naši
sportovci, jsou pokud možno
hned komentovány a upřesňovány na našich www stránkách, takže nebudu vyjmenovávat a prezentovat naše případné úspěchy, každý zájemce
se může informovat prostřednictvím internetu, třeba o kalendáři turnajů – jsou zde i
ilustrační fotky a momentky,
vtipné glosy apod. Zmíníme
alespoň přátelský turnaj se
speciálním názvem PROSTATA
CUP, kde je podmínkou účasti
50+ a udržet hlavně raketu,
kde se v Chrudimi sešlo parádních 17 párů vesměs dědků
(naši tradiční reprezentanti M.
Blažek a Š. Bona pronikli až do
čtvrtfinále, když měli dokonce
skalpík druhých v celkovém
pořadí J. Bendla a pí Netymachové. Velkého úspěchu, a to
již třetího vítězství po sobě,
dosáhl letos pár David Bona a
Libor Víšek ve Skutči na
čtyřhrách ze 16 dvojic, Š. Bona
s Latimírem byli ve čtvrtfinále
a podlehli pozdějším finalistům z Proseče v tiebreaku.
Další 4. ročník PŘIBYSLAVSKÉ
RAKETY se také vydařil – ten-

tokráte nás reprezentovala
dvojička M. Blažek – Š. Bona.
KRUCEMBURSKÁ KLIKA
měla mimořádnou úroveň, ze
14 nabušených párů se konečně podařilo zvítězit týmu
Frenk Čermák – Mirek Blažek a
výsledky s reportáží byly dokonce prezentovány i v
Havlíčkobrodském Deníku.
Třemošnický turnaj letos nebyl z naší strany obsazen pro
nějaké organizační změny a
kolizi termínů, stejně tak jsme
oželeli burčákový turnaj v Litohoři a QUANTO CUP ve Svitavách, kde ovšem vyhráli naši
kolegové M. Kubát a R. Schneider (Chotěboř – Žďár). Podotkneme ovšem populární
havlíčkobrodská setkání, která
mají samo sebou vždy uvolněnou atmosféru a pohoda je
fakt neskutečná, která pak
graduje na dvou zimních halových turnajíčcích tamtéž.
Bezděkovské léto s tenisovými
kláními se již dostalo do podvědomí všech závodníků a
každý si to tam užívá pod dohledem mistra Habery.
Na závěr každoročního bilancování bychom zase chtěli
poděkovat za přízeň Městu
Hlinsku, TK Hlinsko, panu L.
Puchýřovi, panu R. Vokáčovi,
pánům S. a R. Černým, přátelům z Pivovaru Rychtář, panu
U. Dobiášovi a skutečně vyzdvihnout velmi pěknou úroveň spolupráce se všemi přáteli i menšími sponzory, kteří
nám občas všeobecně nezištně
pomáhají… Mezi stálé příznivce bílého sportu patří i Včelařství Babákov, firma Regulus,
HOBBY H, Vinotéka U Soudku,
Elektrostudio, Doktor MAX,
Waran, firma DUET, R. Lendl,
Grafik ROSS a jiní. Webové
stránky www.tkhlinsko.cz/neregistrovani fungují
skoro denně a pravidelně informují o našem hnutí – všem
zájemcům je doporučujeme!
Za rok zas nazdárek a sportu
zdar, amatérskému tenisu
zvlášť! Š. Bona
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