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MĚSTO POKRAČUJE V OPRAVÁCH

V SRPNU ZAHÁJILA hlinecká radnice opravy dalších ulic ve městě. Na zhruba sedm milionů korun
přijde například modernizace páteřní komunikace v místní části Blatno. Projekt počítá nejenom s
celkovou rekonstrukcí tělesa samotné komunikace, ale i s výstavbou nových chodníků a vybudováním nových ploch pro parkování vozidel.

Volby do zastupitelstev obcí a
jedné třetiny Senátu se blíží. Detaily najdete na str. 4 a 5.

Příští číslo vyjde:

4. října 2018

Slovo starosty
Jsou čtyři
roky hodně
nebo málo? Na
některé
věci je to
samozřejmě
dost času,
ale na jiné
naopak krátká
doba.
Tak třeba – když Vás bolí zub,
i pár minut se zdá často jako
věčnost. Když připravujete
projekty jako je koupaliště,
sportovní hala, nové stavební
pozemky, autobusové nádraží,
rozvoj středního školství nebo
když děláte pořádek v hospodaření s vodou či se snažíte
udržet pod kontrolou hospodaření s odpady, tak čtyři roky
zase tak moc nejsou.
Vážím si toho, že jsem mohl
uplynulé čtyři roky být starostou našeho Hlinska a vážím si
Vaší důvěry. Určitě se spousta
věcí povedla, ale samozřejmě
máme stále co zlepšovat.
Hodnocení ponechám na Vás.
Problémy byly, jsou a budou
v každém městě, v každé obci.
To je jasné. Hlinsko v tomto
směru není výjimkou. Jde
pouze o to, chtít je efektivně
řešit. Mít k tomu dostatek odvahy a pokory.
Milí spoluobčané, právě teď
začíná intenzivní období otázek a debat koho volit. Kdo je
tím nejvhodnějším a komu dát
hlas. Víte, osobně si myslím, že
nejdůležitější je k volbám vůbec jít. Proto bych chtěl požádat Vás všechny, abyste si
udělali čas a přišli volit. Tyhle
volby – komunální i senátní,
které v našem městě a regionu
tentokrát máme, jsou o lidech,
ne o stranickosti! Děkuji
všem, kteří přijdou k volbám a
využijí možnost ovlivnit budoucnost Hlinska, ať už se
rozhodnou do zastupitelstva či
senátu volit kohokoliv.
Všem školákům i jejich učitelům přeji úspěšný školní rok.
Mějte hezké září a děkuji za
podporu. Miroslav Krčil
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Stavba autobusového
nádraží začíná

Stavba Dopravního přestupního terminálu Hlinsko
v Nádražní ulici za téměř 47
milionů korun začíná 3. září.
Součástí terminálu je autobusové nádraží, parkoviště pro 80
automobilů, krátkodobá parkovací místa pro vystoupení a
nastoupení cestujících K+R,
stání taxislužby i plocha pro
kola. V rámci projektu řešíme
dále pěší spojení s budovou
vlakového nádraží a ulicí Tyršova. Okolní zástavbu ochrání
dvě protihlukové stěny. Projekt

počítá i s rekonstrukcí ulice
Nádražní. Společnost VaK
Chrudim zde ještě před tím
navíc položí nový vodovod.
Budova autobusového nádraží
nabídne zázemí pro dopravce,
budou zde toalety pro veřejnost, občerstvení a samozřejmě krytá čekárna. Významnou
část stavby stihne dodavatel
realizovat ještě v letošním roce. Celý terminál bude dokončen nejpozději na konci prvního pololetí příštího roku.
Miroslav Krčil, starosta
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Na návštěvě
u chovatelů

V PARKU DTJ NA DRAHÁCH se o víkendu 25. a 26. srpna
uskutečnila tradiční okresní výstava králíků, holubů, drůbeže a
exotického ptactva. Zaujala nejen chovatele domácích zvířat,
ale i laickou veřejnost, zejména děti. Ty se radovaly ze živých
zvířátek, z nichž některé si mohly i pohladit. Expozici navštívilo
přes tisíc lidí. Ti měli možnost vidět ukázku stříhání ovcí, zakoupit si krmivo pro zvířata, potřeby pro chovatele i některé
věci pro radost.
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Vlastníci lesů na Vysočině vyzývají
ministra, aby stát vytvořil podmínky
pro řešení kůrovcové kalamity
V polovině srpna jsem se zúčastnil setkání se zástupci
vlastníků lesů na Vysočině. Iniciátorem schůzky byl
ředitel Lesního družstva obcí
Přibyslav Jiří Svoboda.
S velkými obavami totiž sleduji situaci, kdy v podstatě začíná kolabovat trh se dřevem.
Město Hlinsko vlastní zhruba
200 hektarů lesů. Jako starosta, ale i jako člověk, který žije
v našem regionu celý život, mi
není a nemůže být jedno, co se
děje. Zároveň samozřejmě chci,
abychom hospodařili co nejlépe.
Proto také plně podporuji výzvu vlastníků lesů z Vysočiny směrem k ministru zemědělství, aby stát oblastem

postiženým kůrovcovou kalamitou podal pomocnou rukou
– rychle a efektivně. Osobně se
domnívám, že řešení musí být
přijato na úrovni vlády. Jde
totiž o problém přesahující
jedno ministerstvo – vždyť jde
kromě zemědělství také o obchod, životní prostření i regionální rozvoj.
Hlineckou radnici nyní čeká
příprava nového plánu na
příštích deset let a zdá se, že
vstupujeme do období velké
nejistoty. Za současný kolaps
může podle mého názoru
zkostnatělost legislativního
systému, o který je opřen liknavý přístup státu při řešení
kůrovcové kalamity. Prostě
stát zareagoval pozdě.

SÍDLIŠTĚ SE MĚNÍ

DALŠÍ ČÁST HLINECKÉHO SÍDLIŠTĚ dostává nový kabát.
Téměř čtyři miliony korun bude stát oprava Palackého ulice.
Nový bude i spojovací chodník do ulice Čechova. S rekonstrukcí je navíc spojena změna dopravního značení. V rámci
rekonstrukce došlo v této lokalitě také k uložení vrchního
elektrického vedení do země.

V českých lesích dochází
dnes k různým způsobům
hospodaření, a v tom je také
dost zásadní problém. Proč
jsou lesy vlastníků, jako například Lesního družstva obcí
Přibyslav, Kinský, PodstadtskýLichenstein i města Hlinska v
dobrém stavu? A lesy jiných
vlastníků mnohdy tak
v žalostné podobě?
Lesy drobných vlastníků
totiž skupují a následně plundrují často spekulanti. Jsou to
lidé, kteří chtějí jen vydělat
další a další peníze bez ohledu
na budoucnost. Jim nejde o
dobré hospodaření, jim jde jen
o zisk. K tomu si přidejme
nepružnost legislativního systému, ze strany státu neřešení

podstatných problémů a máme odpověď.
Příkladem je současná
kůrovcová kalamita. Jakou má
v této situaci zejména drobný
vlastník naději dobře hospodařit – například, že prodá
dřevo ze stromů napadených
kůrovcem nebo vyvrácené a
zlámané větrem? Mizivou. Stát
prostě musí přestat řešit dokola jen kosmetické obtíže či
personální záležitosti a musí
se začít věnovat skutečným
problémům.
Konkrétně v současné době
je třeba začít pomocí vlastníkům lesů bez zbytečných odkladů a podpořit je při řešení
kůrovcových či jiných kalamit.
Miroslav Krčil, starosta

Poznámka
Co by nejvíce pomohlo rozvoji regionů?
V pozici starosty jsem se setkal s celou
řadou problémů, které mají často příčinu kdesi výš – v Praze. Zkrátka byrokratické nesmysly. A ty ve svém důsledku nejvíce dopadají právě na obce a města. Se starostkami a starosty
jsme při mnoha příležitostech debatovali o tom, co by vlastně nejvíce
pomohlo k rozvoji regionů.
Můj názor je jasný. Je to jednoznačně lepší rozdělení daní. Jsem přesvědčen, že bude-li více peněz z daní končit
napřímo v obecních a městských rozpočtech,
rozvoj regionů se tím urychlí a hlavně bude mnohem efektivnější. Nejde o to, aby radnice seděly na co největším balíku peněz. Jde o to, že samy obce a města nejlépe vědí, kde potřebují
investovat a co je nejvíc trápí. To jim přece nemusí říkat a určovat nějaký úředník z Prahy, který nevytáhl paty z kanceláře
kdesi na ministerstvu. Který sice nikdy nic neřídil a o reálném
životě toho ví pramálo, ale zato umí vymýšlet lejstra. Navíc další
efekt by takové opatření mělo v tom, že by se snížil tlak na dotace. Obce by neměly potřebu na všechno složitě žádat dotace. A
tím bychom toho pověstného „úředního šimla“ také trochu dokázali zkrotit. Kdo se totiž v téhle oblasti dnes pohybuje, moc
dobře ví, jaká dotační džungle tady v současné době panuje.
Za druhou klíčovou oblast pak považuji dopravu. Zde je především třeba se soustředit na dvě věci. Skutečně systémové řešení financování oprav silnic II. a III. tříd a vytvoření podmínek
pro rozvoj železniční dopravy. Kamionové zatížení českých silnic
je prostě neúnosné – zvláště když se podíváte třeba na tempo
výstavby či opravy českých dálnic. Miroslav Krčil, starosta
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Detaily k hlasování do zastupitelstev
obcí a 1/3 Senátu Parlamentu ČR
Volby do zastupitelstev obcí a
1/3 Senátu Parlamentu České
republiky se budou konat ve
dvou dnech, v pátek 5. října
2018 od 14 hodin do 22 hodin a v sobotu 6. října 2018
od 8 hodin do 14 hodin.
Hlasování na území města
Hlinska proběhne na obvyklých místech v 15 volebních
okrscích:
– volební okrsek č. 1 – Karla
Lidického 1213 (bývalá MŠ)
– volební okrsek č. 2 – Karla
Lidického 1213 (bývalá MŠ)
– volební okrsek č. 3 – Základní škola Ležáků, Ležáků
1449
– volební okrsek č. 4 –
Gymnázium K.V. Raise a Stř.
odb. učiliště, Adámkova třída
55
– volební okrsek č. 5 –
Městský úřad Hlinsko, Adámkova třída 554
– volební okrsek č. 6 –
Městský úřad Hlinsko, Adámkova třída 554
– volební okrsek č. 7 – Mateřská škola Rubešova, Rubešova 1250 – I
– volební okrsek č. 8 – Multifunkční centrum Hlinsko,
Adámkova třída 341
– volební okrsek č. 9 – Mateřská škola Budovatelů, Budovatelů 1229
– volební okrsek č. 10 – Mateřská škola Rubešova, Rubešova 1250 – II
– volební okrsek č. 11 –
Středisko volného času POHODA A POHODA COOL, Budovatelů 1229
– volební okrsek č. 12 –
Blatno – hasičská zbrojnice
– volební okrsek č. 13 –
Chlum – hasičská zbrojnice
– volební okrsek č. 14 – Srní
– bývalá škola
– volební okrsek č. 15 – Čertovina – kulturní dům
Právo volit do zastupitelstva
obce má občan obce za předpokladu, že jde o státního občana České republiky, který
alespoň v druhý den voleb
dosáhl věku nejméně 18 let a
je v den voleb v této obci přihlášen k trvalému pobytu, ale
také státní občan jiného státu,
který v den voleb dosáhl věku
nejméně 18 let a je v den voleb

hlasovacích lístků vloží volič
tuto úřední obálku před okrskovou volební komisí do volební schránky. Způsob hlasování bude podrobně popsán
také v poučení, které obdrží
každý volič na adresu svého
trvalého pobytu spolu s hlasovacími lístky nejpozději 3 dny
přede dnem voleb.

v této obci přihlášen k pobytu
a jemuž právo volit přiznává
mezinárodní úmluva, kterou je
Česká republika vázána a která
byla vyhlášena ve Sbírce mezinárodních smluv (občané
EU).
Voliče, který není státním
občanem České republiky,
obecní úřad zapíše na jeho
vlastní žádost do dodatku stálého seznamu voličů. O zápis
do dodatku stálého seznamu
voličů může volič požádat nejpozději do středy 3. října 2018
do 16 hodin.
Voličské průkazy se pro volby do zastupitelstev obcí nevydávají. Volič může hlasovat
pouze ve volebním okrsku, kde
je zapsán ve stálém seznamu
voličů (nebo v jeho dodatku).
Úprava hlasovacího lístku
a způsob hlasování při volbách do zastupitelstva obce
Po obdržení úřední obálky,
případně hlasovacího lístku,
vstupuje volič do prostoru určeného k úpravě hlasovacího
lístku. Pokud se volič neodebere do prostoru určeného pro
úpravu hlasovacího lístku, nebude mu hlasování umožněno.
Volič může upravit hlasovací
lístek jedním z těchto tří způsobů:
1. Označit křížkem ve čtve-

rečku v záhlaví sloupce před
názvem volební strany pouze
jednu volební stranu. Tím je
dán hlas kandidátům této volební strany v pořadí dle hlasovacího lístku v počtu, kolik
činí počet členů zastupitelstva
obce, který má být v obci volen (tj. v Hlinsku 21).
2. Označit v rámečcích před
jmény kandidátů křížkem toho
kandidáta, pro kterého hlasuje,
a to z kterékoli volební strany,
nejvýše však tolik kandidátů,
kolik členů zastupitelstva obce
má být zvoleno.
3. Kromě toho lze oba způsoby, popsané v předchozích
bodech, kombinovat, a to tak,
že lze označit křížkem jednu
volební stranu a dále v rámečku před jménem kandidáta další kandidáty, pro které
hlasuje, a to v libovolných samostatných sloupcích, ve kterých jsou uvedeny ostatní volební strany. V tomto případě
je dán hlas jednotlivě označeným kandidátům. Z označené
volební strany je dán hlas
podle pořadí na hlasovacím
lístku pouze tolika kandidátům, kolik zbývá do počtu volených členů zastupitelstva
obce.
Volič vkládá hlasovací lístek
šedé barvy do úřední obálky
šedé barvy. Po opuštění prostoru určeného pro úpravu

V případě souběhu voleb do
zastupitelstev obcí s volbami
do Senátu, jsou úřední obálky
a hlasovací lístky od sebe barevně odlišeny. Hlasovací lístek
a úřední obálka pro volby do
zastupitelstev obcí jsou barvy
šedé, hlasovací lístky a úřední
obálka pro volby do Senátu
jsou barvy žluté. Důležité je,
aby při souběhu voleb byl hlasovací lístek šedé barvy pro
volby do zastupitelstev obcí
odevzdán do úřední obálky
šedé barvy, jinak je tento hlas
neplatný, a aby hlasovací lístek
žluté barvy pro volby do Senátu byl odevzdán do úřední
obálky žluté barvy.
Každý volič hlasuje osobně,
zastoupení není přípustné.
Případné druhé kolo voleb
do Senátu se bude konat rovněž ve dvou dnech, v pátek 12.
října 2018 od 14 hodin do 22
hodin a v sobotu 13. října 2018
od 8 hodin do 14 hodin.
Ve druhém kole kandidují
pouze dva kandidáti, kteří se v
prvním kole v konečném pořadí umístili na prvních dvou
místech. Hlasovací lístky pro
druhé kolo voleb do Senátu
volič obdrží ve volební místnosti.
Voličem do Senátu je státní
občan České republiky, který
alespoň druhý den voleb dosáhl věku nejméně 18 let. Ve
druhém kole voleb může volit
i občan České republiky, který
alespoň druhý den konání
druhého kola voleb dosáhl věku nejméně 18 let.
Volič, který se nebude zdržovat v době voleb do Senátu
ve volebním okrsku v místě
svého trvalého pobytu, může
hlasovat na voličský průkaz.
Pokračování na str. 5
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Na voličský průkaz však může
volič hlasovat pouze v rámci
volebního obvodu, kde jsou
volby do Senátu vyhlášeny a v
jehož územním obvodu je volič
přihlášen k trvalému pobytu
(Hlinsko je volebním obvodem
č. 44), popřípadě v jakémkoli
volebním okrsku spadajícím
do volebního obvodu, kde jsou
vyhlášeny volby.
Volič (do Senátu) může požádat o vydání voličského
průkazu:
– žádostí v listinné podobě
opatřenou úředně ověřeným
podpisem voliče
– žádostí v elektronické po-
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době zaslanou prostřednictvím
datové schránky
Žádost v listinné nebo elektronické podobě musí být příslušnému obecnímu úřadu
doručena nejpozději 7 dnů
přede dnem voleb, tj. do 28.
září 2018.
– osobně, v tomto případě
není písemná žádost vyžadována, neboť obecní úřad, který
je oprávněn voličský průkaz
vydat, o žádosti voliče po prokázání jeho totožnosti učiní
úřední záznam, ve kterém
veškeré potřebné údaje uvede.
O vydání voličského průkazu
lze požádat do okamžiku uza-

vření stálého seznamu voličů,
tj. do 3. října 2018 do 16 hodin.
O voličský průkaz lze osobně
požádat na MÚ Hlinsko, v
budově Adámkova třída, č.p.
554, ve 4. patře – na evidenci
obyvatel (tel. 469 326 177) či
na matrice (tel. 469 326 172).
Osobně lze požádat o vydání
voličského průkazu také v době mezi prvním a druhým kolem voleb do Senátu. Obecní
úřad může vydávat voličské
průkazy nejpozději do 2 dnů
před prvním dnem hlasování
ve druhém kole voleb, tj. do
10. října 2018 do 16 hodin.
Obecní úřad vydá voličský

průkaz nejdříve 15 dnů přede
dnem voleb, tj. 20. září 2018,
osobně voliči nebo osobě, která se prokáže plnou mocí s
ověřeným podpisem voliče žádajícího o vydání voličského
průkazu, anebo jej voliči zašle.
Volič, který se dostavil do
volební místnosti s voličským
průkazem, je povinen průkaz
odevzdat okrskové volební komisi; ta jej přiloží k výpisu ze
zvláštního seznamu voličů.
Při ztrátě nebo odcizení voličského průkazu NELZE vydat
duplikát.
Odbor Kancelář tajemníka

Jaké kulturní pořady se odehrají v září v Hlinsku?
MKK Hlinečan pro vás v měsíci
září připravil do MFC Hlinsko
následující pořady:
Léčivé divadlo Gabriely
Filippi – DAR Z NEBES se
uskuteční dne 14. 9. (pátek) –
od 19 hodin. Benefiční představení ve spolupráci s Fokus
Vysočina, z.ú., v rámci Týdnů
pro duševní zdraví. Hrají a
zpívají: Gabriela Filippi a Patrik
Kee. Hudební představení na
motivy stejnojmenného knižního bestselleru. Příběh radosti, který začal slzami. Hudební představení Dar z nebes,
zaznamenává výjimečné vyprávění o životě po životě:
„Dokud jsi na zemi, určuješ
svou budoucnost na onom
světě.“ Vstupné 300 Kč.

S divadlem Z POSTELE DO
POSTELE přijede oblíbené
Východočeské divadlo Pardubice.
Datum konání akce je 21. 9.
(pátek) – od 19 hodin. Nabízíme poslední volné vstupenky.
Zmatky sobotní noci v brilantní situační komedii o
čtyřech partnerských párech
ve třech ložnicích. Na scéně se
střídají i potkávají čtyři partnerské páry ve třech bytech,
potažmo ložnicích. Starší
manželé Ernest a Sofie se
chystají na oslavu výročí svatby, Malcolm a Kate pořádají
kolaudaci nového bytu a očekávají hosty, mezi kterými
mají být mimo jiné Jane s

Nickem a Zuzi s Trevorem.
Jenže Nick musí zůstat v posteli s těžce pošramocenými
zády, Zuzi a Trevor jdou každý
zvlášť, protože právě prožívají
manželskou krizi. Trevor je
synem Ernesta a Sofie a před
časem byl zamilován do Jane.
Všichni zúčastnění touží strávit hezký večer. Jejich představy o něm a způsoby k jejich
dosažení se však liší natolik, že
by postupně navršené a stále
se zahalující situace nevyhnutelně spěly ke katastrofě, kdyby jimi autor neosedlal lehkonohého koně anglické situační
komedie. Vstupné 300 Kč.
Dvojkoncert Ivo Jahelka a
Miroslav Paleček se plánuje

na 27. 9. (čtvrtek) – od 19 hodin.
Pořad je tvořen ze dvou
částí. Po společném úvodním
bloku se v té první představí
Miroslav Paleček, který patří k
legendám českého folku, zazpívá nejen oblíbené Ježkárny
– písně V + W + J, ale i řadu
svých osobitých autorských
skladeb. V druhé části pořadu
pobaví Ivo Jahelka, který je
známý jako „zpívající právník“,
svými zhudebněnými soudničkami, baladami ze života a
perličkami přímo ze soudních
síní a předsíní.
Vstupné 220 Kč/ 190 Kč
balkon.
MKK Hlinečan

Výstava Výtvarného Hlinecka

Relaxace, vzdělávání i pohyb

Výstava Aloise Bubáka v rámci
59. ročníku Výtvarného Hlinecka, se setkává s velmi dobrým ohlasem veřejnosti, o
čemž svědčí i zvyšující se návštěvnost. Letošní výstavu významného českého krajináře
19. století je ještě možné navštívit do neděle 9. září. Otevřeno je od úterý do neděle, v
9 – 12, 13 – 17 hod. Po loňské
kladné zkušenosti vycházíme
poslední den výstavy v neděli
9. září vstříc těm, co návštěvu
galerie nechávají až na poslední chvíli, a prodlužujeme
otevírací dobu až do 18.00 hodin. Určitě ještě využijte příležitost zhlédnout tato jedinečná
díla v tak ucelené kolekci. Zápůjčky nejen z Národní galerie

Už rok a půl je v provozu Oáza
vnitřní harmonie na Poděbradově náměstí 45 v Hlinsku
(vedle prodejny Sam). Za dobu
svého fungování si našla své
příznivce a mě moc těší, že se
mi podařilo vytvořit prostor,
kde je možné si nejen příjemně odpočinout, rozvíjet kreativitu a něco vytvořit, ale také
se dozvědět mnoho zajímavého z oblasti zdraví, osobního
rozvoje, cestování, životního
stylu a dalších. V Oáze se nevyhýbáme ani protažení těla a
každý týden si užíváme čtvrteční ranní naladění s hudbou
a pohybem pro všechny věkové kategorie a každý cvičí
podle svých možností.
V takto nastaveném progra-

v Praze, ale i od mnoha dalších
institucí a soukromých majitelů, stojí jistě za pozornost.
Kladných reakcí se dostává i
nové stálé expozici krajinářů
Hlinecka, otevřené v červnu
pod názvem Prošli zdejší krajinou. Obě výstavy, které na
sebe tematicky svým zaměřením na českou krajinu navazují, jsou přístupné v rámci
jedné vstupenky. Zpříjemněte
si tedy zářijové dny příjemným
uměleckým zážitkem.
Připomínáme také poslední
volná místa zájezdu na pražskou výstavu František Kaván
– Český rok v krajinách, který
se uskuteční v úterý 18. září
(info na tel: 469 311 267).
www.mmghlinsko.cz

mu budu pokračovat i od září.
Opět nás čekají zajímavé
přednášky, relaxační a tvořivé
večery i protažení těla. Nově
bude od října probíhat kurz
kreslení technikou Zentangle
pro děti od 10 let. Uskuteční se
kurz úspěšné a efektivní komunikace, kurz partnerských
masáží a předporodní kurzy.
Od října zařazuji na program
také meditační večery.
Podrobný program relaxačního a vzdělávacího centra
Oáza vnitřní harmonie najdete
v Hlineckých novinách a na
facebookové stránce Oáza
vnitřní harmonie. Bližší informace a přihlášky na relaxační
akce a kurzy na tel. č.
731 944 407. Dita Breberová
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Oddychovou trasu lázeňskou letos
olemuje čtyřicet mladých lip
V červencovém čísle Hlineckých novin jsme vás seznámili
s projektem obnovy úseku
staré kupecké cesty vedoucí
z Hlinska do Studnic. Tento
úsek je součástí oddychové
trasy Lázeňská, ale je bohužel
v dnešní době neprůchozí. Ve
spolupráci s obcí Studnice a
Pardubickým krajem město
Hlinsko vytvoří cestu pro pěší,
která vrátí do krajiny původní
prvek, který z ní v posledních
letech zmizel a zároveň při
příležitosti 100. jubilea založení samostatného Československa se k této cestě vysází lipová alej.
Každá lípa bude poskytnuta
k adopci rodinám, spolkům,
firmám či dalším organizacím.
Poplatek za adopci byl stanoven ve výši 1 000 Kč za jednu
lípu. Lípu lze rezervovat od
10.9. do 20.10. v Turistickém

POHLED NA MÍSTO před započetím prací na obnově cesty a výsadbou.

informačním centru v Hlinsku.
A to buď tel. 731 697 418, emailem ic@hlinsko.cz nebo
osobně. Finanční částka
v hodnotě 1 000 Kč bude placena po podpisu smlouvy buď
převodem na účet města nebo

částku lze uhradit i v hotovosti
na pokladně města.
Každý, kdo lípu adoptuje,
bude včas informován o podrobnostech výsadby a technických záležitostech k této
výsadbě potřebných. První lípa

bude zasazena představitelem
města Hlinsko, a to symbolicky
v den výročí tzn. 28.10. Další
lípy také ještě v tento den a
ostatní dle počasí, dostupné
technice a časové náročnosti
akce.
Na tuto akci budou samozřejmě srdečně zváni všichni
obyvatelé a návštěvníci města,
kteří chtějí být u toho, jak se
zrodí alej, která tu bude další
stovky let. Věříme, že budoucí
generace pak budou tuto událost připomínat jako historicky
významnou věc. Děkujeme za
podporu této akce tím, že si
jednu z lip adoptujete.
Celkový počet lip sázených
v letošním roce je odhadován
cca na 40 ks, bude vytvořen
pořadník zájemců o adopci,
každá lípa bude mít své číslo.
TIC Hlinsko

..přijela i Martina Sáblíková!
V termínu od 1. do 13. července
proběhl za podpory Pardubického kraje, jako již tradičně
letní tábor organizovaný Domem dětí a mládeže v Hlinsku.
Téma letošního tábora bylo
„Světoběžníci“ a jeho cílem
bylo seznámit děti s městy v
různých částech světa. Tato
města nebyla volena náhodně,
ale jednalo se vždy o dějiště
olympijských her.
Během svého pobytu tak
děti získaly informace o Londýně, Pchjongčchangu, Sydney,
Naganu, Riu nebo Vancouveru
a dozvěděly se něco o zvláštnostech jednotlivých zemí a
měst. K tématu poznávání
světa patřila i přednáška o Indii, kterou děti vyslechly přímo
z úst mladého cestovatele,
který se z tohoto kouta světa
nedávno vrátil a podělil se s
námi o mnoho nevšedních
zážitků.
Jako každoročně byl tábor
orientovaný i na sportovní hry,
v nichž mohl každý předvést
své schopnosti. Hry byly inspirovány soutěžními disciplínami z letních i zimních

olympijských her a jako bonus
nechyběl ani oblíbený závod
F1 ve Svratouchu. Mimo jiné
byl tábor zpestřen celodenním
výletem do zoologické zahrady
v Jihlavě, své umění nám ukázali karatisté z Hlinska či jízdní
Policie ČR z Pardubic se svým
výcvikem koní. A ještě jedna
velmi vzácná návštěva zavítala

na naši základnu! Takzvanou
třešničkou na dortu, za odměnu všem našim snaživým
olympionikům, byl poslední
večer, kdy nás svou návštěvou
poctila sama rychlobruslařka
Martina Sáblíková, která dorazila v doprovodu svého trenéra
Petra Nováka a reprezentační
kolegyně Nikoly Zdráhalové.

Všichni byli velmi milí, dozvěděli jsme se mnoho o
rychlobruslení a našim táborníkům odpověděli i jejich všetečné otázky.
Letošní tábor byl plný zábavy, sportu, ale také nových informací a zážitků a všichni už
se těšíme na příští rok.
Za DDM Kateřina Kavalírová
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Nové kalendáře Ludvíka Plašila

Vážení čtenáři,
od konce srpna jsou opět
v prodeji nové stolní i nástěnné kalendáře „Vysočina – Železné hory – Podhůří“.
Jedná se o již 79. kalendář
profesionálního fotografa
Ludvíka Plašila. Na jeho stránkách najdete malebné obrázky
z okolí – jak z míst, která již
sami znáte, tak z těch, o kterých jste zatím nevěděli. Můžete tak zavzpomínat na příjemné chvíle strávené na výletech a pěších túrách se svými
blízkými nebo vás kalendář
inspiruje k nové výpravě.
Kalendáře jsou k dostání
v Turistickém informačním

centru Hlinsko, v dobrých
knihkupectvích, trafikách i ve
fotoateliéru L. Plašila.
Za zmínku také stojí, že před
půl rokem vyšla jeho v pořadí
zatím pátá kniha „Jaro, léto,
podzim, zima v Železných horách na Vysočině“, kterou můžete rovněž zakoupit buď
v ateliéru fotografa nebo u vašeho knihkupce.
Ačkoliv o sobě fotograf Ludvík Plašil říká, že není vystavovatelský typ, v létě proběhla
jeho 8. samostatná výstava.
Kromě nich se doposud účastnil také devíti společných výstav. Do dalších let přejeme
dobré světlo! Petra Zavřelová

Volné prostory jsou k dispozici od 1. září
MKK Hlinečan nabízí k pronájmu v Multifunkčním kulturním
centru v Hlinsku volné prostory od 1. září 2018
a) Dlouhodobý pronájem zkušebny v 3. nadzemním podlaží o
výměře 34 m². Tato místnost je vhodná pro hudební skupiny,
zájmové organizace i jako učebna. Cena za pronájem je ve výši
14 tis. Kč ročně nebo je možné nájemné uhradit vzájemným zápočtem za uskutečněná vystoupení pro MKK Hlinečan.
b) Krátkodobý nájem místností na cvičení, tancování a zkoušení
Přízemí 77 m² (podlaha koberec), první patro (zrcadlovka) – 98
m², galerie (galerie) – 134 m² (podlaha parkety). Cena pronájmu
pouze 80 Kč za hodinu.
Informace v MFC Hlinsko na tel. 731 151 774, 606 928 635. Více
o nás na www.mfc-hlinsko.cz. MKK Hlinečan

Plánování sociálních služeb na Hlinecku
ÈÍSLO PROJEKTU: CZ.03.2.63/0.0/0.0/16_063/0006501
Projekt realizuje Místní akèní skupina Hlinecko, (v Pardubicích, Chrudimi a Vysokém Mýtì).
z.s., další informace najdete na webových Organizace vydává interní èasopis Kukátko,
který pøináší informace o chystaných akcích,
stránkách www.mashlinecko.cz
též informace ze sociálnì právního poradenství
díl desátý:
a oblasti kompenzaèních pomùcek.
TYFLOCENTRUM PARDUBICE, o.p.s.
Ty f l o C e n t r u m P a r d u b i c e , o . p . s . j e Cílová skupina: Osoby s tìžkým zrakovým
poskytovatelem sociálních služeb, jehož nebo kombinovaným (zrakovým a jiným)
posláním je v Pardubickém kraji poskytovat zdravotním postižením, které mají zájem øešit
kvalitní a komplexní služby lidem se zrakovým svou nepøíznivou sociální situaci, pùsobícím na
postižením. Poskytované služby vedou území Pardubického kraje ve vìkové struktuøe
uživatele služeb k integraci do spoleènosti, 16 let a výše.
k osobnímu rozvoji a podpoøe jejich Základní èinnosti:
seberealizace. TyfloCentrum Pardubice, o.p.s. - sociálnì aktivizaèní služby
- sociální rehabilitace
je obecnì prospìšnou spoleèností, jejímž - prùvodcovské a pøedèitatelské služby
zakladatelem je Sjednocená organizace - odborné sociální poradenství
nevidomých a slabozrakých Èeské republiky Další služby, které organizace poskytuje dle
(SONS ÈR). Spoleènost vznikla v roce 2003 zakládací listiny: dobrovolnický program,
a v souèasnosti je rozdìlena na tøi pracovištì
konzultace v oblasti bezbariérovosti, osvìtové
aktivity - zážitkové semináøe na školách a jiné.
Kapacita zaøízení: dle typu služby
Cena: prùvodcovské a pøedèitatelské služby
dle aktuálního ceníku, ostatní sociální služby
zdarma.
Provozní doba – pracovištì Pardubice:
PO - ST: 8-12, 13-16, ÈT: 8-12

Provozní doba – pracovištì Chrudim:
ST: 8-12, 12:30-15, ÈT: 8-12, organizace má
vyèlenìnou též provozní dobu terénní formy
poskytování, lze dohodnout zajištìní služby
mimo provozní dobu dle potøeb uživatelù.
Bezbariérovost: ano
Formy poskytování sociálních služeb:
ambulantní, terénní
Typ poskytovatele služeb: poskytovatelé
registrovaných sociálních služeb
Vìková kategorie klientù: dorost (16 - 18 let),
mladí dospìlí (19 - 26 let), dospìlí (27 - 64 let),
mladší senioøi (65 - 80 let), starší senioøi (nad 80
let)
KONTAKTY: PRACOVIŠTÌ PARDUBICE
nábø. Závodu míru 1961, 530 02 Pardubice
tel.: 466 500 615, 774 415 173
email:pardubice@tyflocentrum.cz, webové
stránky: www.tcpce.cz
PRACOVIŠTÌ CHRUDIM:
Mìstský park 274, 537 01 Chrudim
(2. patro, è. dveøí 33)
tel.: 469 623 368, 774 415 173

Dle dostupných informací zpracovala
Mgr. Lenka Sodomková, odborná garantka
plánování sociálních služeb v ORP Hlinsko.
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Kam ve volném čase
Hudební odpoledne s burčákem
Datum konání akce: 16.9. (neděle) na Betlémě – vstupné dobrovolné.
Od 14 hodin se představí dechová kapela PARDUBICKÁ ŠESTKA. Kapela funguje od roku 2007 a v letošním roce oslaví již deset let působení v oblasti dechové hudby. Pardubická šestka si za
dobu svojí existence získala svoje publikum nejenom v okolí
Pardubic, ale stále větší oblibu si získává u publika z celé České
republiky.
Od 16 hodin zahraje dixielandová kapela Humpolecký dixieland. Pro přátele a příznivce tradičního jazzu! Dovolujeme si vám
nabídnout pravou dixielandovou kapelu! Vstupné dobrovolné.
Občerstvení zajištěno. Návštěvníci si budou moci zakoupit moravský burčák. MKK Hlinečan

SEN O DAKARU s Karlem Lopraisem
Na úterý 2. října od 18 hodin jsme si pro vás v Multifunkčním
centru připravili cestovatelskou besedu ke 30. výročí první účasti
Karla Lopraise na slavném závodě Rallye Paříž – Dakar. Besedou
vás provede motocyklový novinář, dobrodruh a cestovatel Jaroslav Šíma.
Jedinečné fotografie, videa a časosběry oficiálního fotografa
výpravy, Petra Šiguta, vám přiblíží Maroko, Západní Saharu,
Mauritánii a Senegal, tedy země, kudy mnohokrát vedla trasa
tohoto legendárního a nejtěžšího maratónu. Vstupenky
v hodnotě 80 Kč si můžete zakoupit na pokladnách Multifunkčního a Turistického informačního centra, nebo na rezervačním
systému www.mfc-hlinsko.cz.
MKK Hlinečan
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Výstava fotografií

Péče v sociálních
službách a její
eticko-právní rovina

Již tradičně připravil Fotoklubu Hlinečan letní výstavu fotografií.
Pro letošní rok se mění místo konání výstavy. Z Betléma se přesunuje do prostor Multifunkčního centra. Na výstavě bude prezentován průřez tvorbou zúčastněných členů fotoklubu za poslední roky. Výstava bude otevřena od 10. září do 25. října v době
provozu MFC. Na výstavu vás zvou členové fotoklubu.
Pořádání výstavy podpořilo město Hlinsko.
Fotoklub Hlinečan

Poděkování
Rádi bychom jménem rodiny Faltysovy z Litomyšle poděkovali
rodině Janovských z Chlumu u Hlinska
za nezměrnou podporu v kritické životní situaci, kterou pro nás
byl požár našeho rodinného statku. Díky jejich nezištné a obětavé
pomoci jsme mohli statek uvést do původního stavu.
Děkujeme.
Jan a Věra Faltysovi z Litomyšle

Vzpomínky
Dne 17. září 2018 uplyne 18 let, co nás navždy
opustil náš milovaný manžel, tatínek a dědeček,
pan Rudolf NEUWIRTH z Vítanova.
Vzpomínají manželka Stanislava a dcery Stáňa,
Ilonka a Janička s rodinami.

Slza v oku, v srdci žal, co drahé bylo nám
– to osud vzal…
Již 8 let nám všem chybí, ale stále v srdci
zůstává náš milovaný manžel, tatínek,
dědeček a pradědeček,
pan Josef KREJZA.
Kdo jste ho znali, vzpomeňte s námi.
Manželka a děti s rodinami

Jsou lidé, kteří pro nás znamenají mnohem
víc než ostatní. O to těžší je bez nich žít.
Dne 30. září uplyne 5 let, kdy nás navždy opustil
náš milovaný manžel, tatínek, dědeček a pradědeček,
pan Alexander SEKO.
Stále s láskou v srdci vzpomínají manželka Danuše,
syn Jaroslav s rodinou a dcera Alena s rodinou.

Domov seniorů Drachtinka, p. o.
pořádá a srdečně zve laickou i
odbornou veřejnost na konferenci pořádanou pod záštitou
veřejné ochránkyně práv Mgr.
Anny Šabatové, Ph.D.
PÉČE V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH A JEJÍ ETICKO-PRÁVNÍ
ROVINA
Termín: 26. 9. 2018 od 9.30 do
15.30 hodin
Místo konání: Multifunkční
centrum města Hlinska (MFC),
Adámkova třída 341, Hlinsko
Akce je akreditovaná Českou
asociací sester č. 435/2018: 6
hodin
Účastnický poplatek: 300 Kč
Program:
1. Zahájení – Miroslav Krčil, DiS.,
starosta města Hlinska, Mgr. Eva
Holečková, ředitelka Domova
seniorů Drachtinka (dále jen
DsD)
2. Práva, povinnosti a etická rovina z pohledu uživatele a poskytovatele sociálních služeb,
rozbor kazuistik – Mgr. Petra
Zdražilová, ředitelka sekce právní Kanceláře veřejného ochránce
práv a Mgr. Lenka Raadová,
MBA, členka Etické komise APSS
ČR
3. Diskuse a otázky z pléna
4. Polední přestávka
5. Překvapení pro účastníky
6. Předpokládaný vývoj péče
v pobytových službách pro seniory – Mgr. Jindřich Tauber,
MPSV ČR
7. Duchovní péče v pobytových
sociálních službách – pan Mgr.
Milan Vrbiak, kněz římskokatolické církve
8. Aktivizace a komunikace u
osob s demencí – Miluše Štiková, vedoucí oddělení aktivizačních činností DsD, Certifikovaný
trenér paměti III, Pečovatelka
roku 2017
9. Ukončení – Mgr. Eva Holečková, ředitelka DsD
Součástí účastnického poplatku
je drobné občerstvení během
programu a polední menu.

Pozvánka
4. října od 10 do 16 h – Tady
neziskovky – vítejte!
Multifunkční centrum Hlinsko
V Hlinsku již tradičně pořádaná akce pro veřejnost, na níž
se prezentují neziskové a zájmové organizace působící na
Hlinecku. Přijďte se seznámit
s činností těchto organizací a
rozšířit si povědomí o službách působících v našem regionu. Budete mít například
možnost nakoupit si výrobky
klientů, či si na vlastní kůži
vyzkoušet život lidí
s hendikepem.

Přihlášky zasílejte:
E-mail: recepce@drachtinka.cz
On-line: www.drachtinka.cz/konference
telefonicky: 469 315 871
osobně nebo poštou na adresu: DS Drachtinka, recepce, Erbenova 1631, 539 01 Hlinsko.
Přihlášky prosíme nejpozději do 25. 9. 2018. Účastnický poplatek
je možné uhradit formou faktury, nebo v hotovosti na místě
konání konference.
Domov seniorů Drachtinka
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Pondělí od 9.30 do 10.30 h – cvičení pro maminky s dětmi
Úterý od 9 do 11 h – herna, tvořivé dílničky
od 14.30 h – cvičení pro miminka 3-9 m
od 15.15 h – cvičení pro miminka 9 – 12 m
od 16 h – cvičení pro batolátka – od 1 roku
od 17.30 h – cvičení pro maminky a děti od 3 let
Středa od 15 do 17 h – hrátky s angličtinou (nutná rezervace)
od 17 do 18 h – cvičení pro těhotné s porodní asistentkou
Čtvrtek od 9 do 11 h – volná herna

5. středa
19.00
ANDRÉ RIEU: AMORE – HOLD LÁSCE
Záznam z koncertu z Maastrichtu 2018, 170 minut, vstupné 200 Kč.
8. sobota
19.00
CHATA NA PRODEJ
Komedie ČR, 77 minut, P, vstupné 120 Kč.
9. neděle
17.00
ÚŽASŇÁKOVI 2
Animovaný akční film USA, 118 minut, P, vstupné 100 Kč děti,
120 Kč dospělí.
10. pondělí 19.00
JAN PALACH
Drama ČR, 124 minut, 12-N, vstupné 110 Kč.

Pátek od 9.30 do 11 h – cvičení pro maminky a děti
Mimořádný program
15. 9. – rodinné konstelace (info a rezervace 724 213 686)
17. 9. od 14.30 h – testování nosících šátků Dekka
22. 9. – podzimní tvoření pro maminky
Bližší info na hlinecanek@email.cz, tel 728 460 403, www.hlinecanek.cz, nebo na facebooku. Změna vyhrazena.
Rezervace a info cvičení 734 642 385.

Centrum Jana XXIII.
Pondělí: Bohoslužba 7.30 – 8.15 h; Výuka zpěvu s Monikou Maškovou 10 – 17.30 h (724 568 602); Cvičení Pilates dospělí 18.45 –
20 h (paní Semerádová)
Úterý: Bohoslužba 7.30 – 8.15 h; Výuka zpěvu s Monikou Maškovou 10 – 17.30 h (724 568 602); Modlitební setkání 18 – 19 h
Středa: Bohoslužba 7.30 – 8.15 h; Výtvarná dílna pro dospělé 15 –
18 h; Rezervace pro cvičení Pilates – 18.45 – 20 h
Čtvrtek: Bohoslužba 7.30 – 8.15 h; Netradiční techniky skládání
papíru s Vojtou Brabencem 15 – 17 h (děti i dospělí, 1. a 3. čtvrtek
v měsíci) ; Cvičení Pilates dospělí 18.45 – 20 h
Pátek: Bohoslužba 7.30 – 8.15 h; Rezervace pro cvičení Pilates –
18.45 – 20 h
Sobota: Bohoslužba 7.30 – 8.15 h
Neděle: Bohoslužba 7.30 – 8.30 h
Aktivity mimo harmonogram:
Sobota 8. září od 10 do 12 h – výtvarné tvoření s Petrou a
Blankou – kávová srdíčka do květináče
Sobota 15. září od 9 do 20 h – jednodenní kurz malování
Pátek 5. října od 18.30 h – 5. ročník pohádkového Strašení na
Betlémě – vstupné 30 Kč, vstupenky s časem vstupu je možné
rezervovat na www stránkách centra, po odeslání rezervace vám
přijde mail s časem vstupu, občerstvení zajištěno.
Více informací na www.cj23.cz, FB: Centrum Jana XXIII.

Olšinky
Sobota 15. září od 8.30 h
MEMORIÁL F. AKRMANA
A J. KUDLÁČKA
21. ročník turnaje neregistrovaných tenistů – čtyřhra.
Sobota 22. září od 9 h
SAAR CHALLENGE
Ultratrailový závod
Žďárskými vrchy,
3 trasy – 66, 42 a 21 km.

BUS zájezdy
Sobota 6. října
BURČÁKOVÉ SLAVNOSTI
HUSTOPEČE
Sobota 8. prosince
DOBŘÍŠ – zámek
+ vánoční PRAHA
Pořádá Spolek Poznávání a
zážitky, tel. 608 252 626,
carrllos@seznam.cz

12. středa 19.00
DŮVĚRNÝ PŘÍTEL
Mysteriózní drama ČR, 108 minut, 12-N, vstupné 120 Kč.
17. pondělí 19.00
MAMMA MIA! HERE WE GO AGAIN
Romantický muzikál USA s čes. titulky, 114 minut, P, vstupné
110 Kč.
18. úterý
13.30
CHATA NA PRODEJ (Bio Senior)
Komedie ČR, 77 minut, P, vstupné 60 Kč.
29. sobota 19.00
PO ČEM MUŽI TOUŽÍ
Komedie ČR, 95 minut, P, vstupné 130 Kč.
30. neděle 17.00
KUBÍK HRDINA
Animovaný rodinný film Island/Belgie, 83 minut, P, vstupné 100
Kč děti, 120 Kč dospělí.
Předprodej a rezervace vstupenek – TIC Hlinsko/Betlém 731
697 418, pokladna MFC nebo www.mfc-hlinsko.cz.

Knihovna
Oddělení pro dospělé
Po 8 – 12, 13 – 17
Út 8 – 12, 13 – 17
St zavřeno
Čt 8 – 12, 13 – 17
Pá 8 – 12, 13 – 17
So 8 – 11

Oddělení pro děti
13 – 17
8 – 12,
13 – 15.30
zavřeno
8 – 12, 13 – 17
13 – 17
ZAVŘENO

Tel.: 469 311 263
Tel.: 469 311 197
www.knihovna.hlinsko.cz

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.
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 11. září od 17.30 h – Spontanní tanec – uvolňující relaxační technika. Vstupné 100 Kč.
Čtvrtek 20. září od 17.30 h – Relaxační večer pro ženy
Relaxace, tvoření, tanec, meditace, masáže. Vstupné 100 Kč.
Čtvrtek 27. září od 17.30 h – Malování akrylátem na plátno –
tvořivý večer. Barvy a štětce budou k dispozici, plátno
k zakoupení – cena dle velikosti. Vstupné 150 Kč.
Všechny programy probíhají na adrese Poděbradovo nám. 45
(vedle prodejny Sam). Rezervace míst na programy na tel. č. 731
944 407.
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Multifunkční centrum
10. 9. – 25. 10.
VÝSTAVA FOTOGRAFIÍ HLINECKÉHO FOTOKLUBU
MKK Hlinečan
Galerie MFC
Výstava je otevřena od pondělí do čtvrtka vždy od 8 do
16.30 h nebo při kulturních akcích podle programu MFC.
Pátek 14. září od 19 h
LÉČIVÉ DIVADLO GABRIELY FILIPPI – DAR Z NEBES
Benefiční představení ve spolupráci s Fokus Vysočina, z.ú.,
v rámci Týdnů pro duševní zdraví.
Vstupné 300 Kč.
Neděle 16. září od 14 h
HUDEBNÍ ODPOLEDNE S BURČÁKEM
Betlémská náves
Od 14 h – vystoupení dechové kapely PARDUBICKÁ 6
Od 16 h – vystoupení jazzové kapely
HUMPOLECKÝ DIXIELAND
Vstupné dobrovolné.
Středa 19. září od 18 h
ZAHÁJENÍ KURZU TANCE A SPOLEČENSKÉ VÝCHOVY 2018
Pátek 21. září od 19 h
Z POSTELE DO POSTELE
Východočeské divadlo Pardubice
Divadelní představení je v rámci abonentního cyklu – podzim
2018. Volné vstupenky v prodeji za 300 Kč.

Hlinecké noviny | 13
SLS Vysočina
VESELÝ KOPEC
VESELÝ KOPEC PATŘÍ DĚTEM A JEJICH RODIČŮM
9. 9. Hrátky z papíru, tradiční hračky z papíru s výtvarnicemi
SLS Vysočina* 15. a 16. 9. Včelí stezka, včelařství Babákov* 22. a
23. 9. tradiční textilní techniky s výtvarnicí Terezou
Kalinayovou* 28. až 30. 9. Domácké zpracování lnu s tkalcem Josefem Fidlerem.
Sobota 8. září od 10 do 17 h
POSVÍCENÍ NA VESELÉM KOPCI
Připomínka tradičního obyčeje, ukázky a ochutnávky tradičních dobrot. Malý posvícenský trh. Kulturní program: FS Formani a Sejkorky ze Slatiňan.
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 16 h.
****
BETLÉM HLINSKO

Čtvrtek 27. září od 19 h
DVOJKONCERT – IVO JAHELKA A MIROSLAV PALEČEK
Vstupné: 220 Kč přízemí, 190 Kč balkon.
Taneční kurz: 19., 26. září a 3. října
Více informací na www.mfc-hlinsko.cz.
Předprodej a rezervace vstupenek – TIC Hlinsko/Betlém 731
697 418, pokladna MFC nebo www.mfc-hlinsko.cz.

Městské muzeum a galerie
Galerie
do 9. září
59. VÝTVARNÉ HLINECKO – ALOIS BUBÁK
Otevřeno: Út – Ne 9 – 12, 13 – 17 h
od 22. září do 11. listopadu
PETR BRÁZDA, JANA RAUCHFUSSOVÁ, ŠÁRKA TEPLÁ
vernisáž 21. 9. v 17 h
Otevřeno: Út – Pá 9 – 12, 13 – 16 h, So – Ne 13 – 16 h
PROŠLI ZDEJŠÍ KRAJINOU
Nová stálá expozice malířů Hlinecka se zaměřuje především
na krajinomalbu.
Muzeum
od 15. září do 11. listopadu
SKAUTSKÉ STOLETÍ V HLINSKU
Otevřeno: Út – Pá 9 – 12, 13 – 16 h, So – Ne 13 – 16 h
Zahájení 14. 9. v 17 h
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

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. 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.
Otevírací doba: Úterý až neděle od 8.30 do 16 h, polední přestávka od 12 do 12,30 h.
SLS Vysočina, Příčná 350, 539 01 Hlinsko, tel. a fax 469 326 415
– správa; E-mail: vysocina@npu.cz
Betlém Hlinsko – 469 311 429 (průvodci), Veselý Kopec –
469 333 175 (průvodci).
Oficiální webové stránky SLS Vysočina: www.vesely-kopec.eu
a www.betlem-hlinsko.cz.

Cihelka Blatno
Sobota 8. září od 20 h
POŘEZANEJ KSICHT
vol. 3 (dm festival)

Areál pivovaru
Sobota 15. září od 13 h
DEN S RYCHTÁŘEM
Jelen, Walda Gang, Janek
Ledecký a další.
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Soukromá inzerce
Koupím byt v Hlinsku. Tel.: 728 896 555.
Koupím staré pivní lahve a sklenice s nápisy pivovarů.
Tel.: 732 170 454 – sběratel.
Prodám kávovar, nepoužitý, bez záruky. Cena 200 Kč.
Tel.: 776 777 105.
Prodám palivové dřevo. Tel.: 723 168 123.
Prodám elektrokotel Dakon PTE-S-14 M, příkon 14 kW (málo
používaný), dále prodám ležatý kombinovaný ohřívač vody, objem 120 l – výrobce Dražice n. Jiz a ohřívač vody Ariston (hranatý) – objem 80 l (ještě v záruce). Důvod: změna topného media
a ohřevu vody. Tel.: 776 157 257.
Koupím chalupu nebo dům k trvalému bydlení, zahrada výhodou. Tel.: 737 577 906.
Nutně hledám byt. S opravami počítám. Balkon výhodou.
Dohoda jistá. Tel.: 703 668 449.
Pronajmu garáž s elektřinou v lokalitě Rataje za 800 Kč/měsíc
nebo 9 000 Kč/rok. Tel.: 777 135 754.

Kameničky
Sobota 15. září od 17 h
JAN MRÁČEK
Houslový koncert.
-kostel Nejsvětější Trojice–
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Úspěchy šachového oddílu

Kam za sportem
Fotbal
St 5. 9.
So 8. 9.
Ne 9. 9.
So 15. 9.
Ne 16. 9.
Ne 16. 9.
So 22. 9.
Ne 23. 9.
So 29. 9.
Ne 30. 9.
Ne 30. 9.
Ne 7. 10.

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

Vlašim
Kutná Hora
Pardubičky
Nymburk
Pardubičky
H. Městec
Třebeš
Choceň
Mladá Boleslav
Polička
Dolní Újezd
Polička

17.00
14.00
14.00
10.00
9.30, 11.15
16.30
14.00
10.30
10.00
9.30, 11.15
15.30
10.30

liga ml. žáci
ženy – divize C
dorost
liga ml. žáci
st. a ml. žáci
A muži
ženy – divize C
dorost
liga ml. žáci
st. a ml. žáci
A muži
dorost

Házená – 2. liga žen
Ne 16. 9. HK Hlinsko – Sokol Svinov
Ne 23. 9. HK Hlinsko – TJ Sokol Opatovice n/L.
Ne 7. 10. HK Hlinsko – SK Studénka
Lední hokej
So 8. 9. Hl. – Chotěboř
So 15. 9. Hl. – Lanškroun
Ne 23. 9. Hl. – Skuteč
So 28. 9. Hl. – Chrudim
Ne 29. 9. Hl. – Světlá n. Sáz.
Ne 30. 9. Hl. B – Lanškroun
So 6. 10. Hl. – Choceň
So 6. 10. Hl. – Chrudim

14.00
9.00
17.00
9.00
17.00
9.00
9.00
17.00

Přátelská utkání před začátkem sezony
So 8. 9. Hl. – Choceň
17.30
St 12. 9. Hl. – Mor. Třebová
18.30
St 26. 9. Hl. – N. Město n. Met. 18.30

13.00
13.00
13.00

junioři
žáci
junioři
žáci
junioři
přípravka r. 2009
žáci
junioři
muži
muži
muži

Bazén
PROVOZNÍ DOBA PLAVECKÉHO BAZÉNU
Po
15.00 – 21.00
Út, St
6.15 – 7.45 15.00 – 21.00
Čt
6.15 – 7.45 15.00 – 18.00
Pá
6.15 – 7.45 16.00 – 21.00
So, Ne
10.00 – 19.00
Ceny: dospělí 30 Kč/1 hod., děti do 15 let – 20 Kč/1 hod.
Tel.: 608 042 627.
PLAVÁNÍ PRO SENIORY
– každé pondělí od 13 do 14 hodin
– cena 50,- Kč/hod. – v ceně je zahrnuto 20 minut cvičení
+ 5 minut. whirlpool + volné plavání
SQUASH
Po – Pá
8.00 – 20.00
So – Ne 10.00 – 19.00
Rezervace na telefonu 608 042 627.

Zdravý den s Nordic Walking Chrudim
V sobotu 22. září nás čeká 14 km trasa z Nasavrk Keltskou NS a
údolím Chrudimky na zříceninu hradu Strádov, překonáme žebříky u Vodní elektrárny Práčov, navštívíme Penzion Obora v Trpišově a možná i vyhlídkovou věž Na Chlumu.
Bližší informace k dopravě a kontakt pro přihlášení najdete na
našich webových stránkách.
Těšíme se na vaši účast.
Za NW CHRUDIM Pavla Šimonová

Týden se s týdnem sešel a přiblížil se začátek nové šachové
sezony, kterou Šachový oddíl
Hlinsko otevře akcí nesoucí
název Šachůrkova dobrodružství již 7. 9. v Multifunkčním
centru v Hlinsku. Událost je
určena především pro děti základních a mateřských škol.
Započnout novou sezonu by
hlinečtí šachisté ovšem nemohli bez rekapitulace té předešlé.
NEJÚSPĚŠNĚJŠÍ V HISTORII
„Tato sezona byla pro Hlinsko
zřejmě nejúspěšnější
v historii.“ Tak uplynulou šachovou sezonu ohodnotil člen
oddílu a kapitán A družstva ŠO
Hlinsko Milan Londin. Sezona
to byla vskutku úspěšná, dařilo
se jak hlineckým družstvům,
tak i jednotlivcům. Družstva
dospělých bojovala ve třech
soutěžích. Družstvo A po dvanácti letech nastoupilo
v krajském přeboru 1. třídy, při
„debutu“ v této soutěži se
Hlinsko rozhodně neztratilo,
solidní výkony Hlinsku vynesly
šestou příčku v konkurenci
dvanácti týmů.
Třetí příčku v krajském přeboru 2. třídy vybojovalo družstvo B. Šachistům družstva C
jejich výsledky vynesly
první postupovou příčku do KP
2. třídy, ale bratrovražedných
soubojů se bohužel vzhledem
k tomu, že by v jednom dni
muselo nastoupit celkem šestnáct hlineckých šachistů, nedočkáme.
BRÁZDILI TURNAJE
Pod taktovkou manželů Indrových i hlinecká mládež zaznamenala spoustu významných úspěchů nejenom na tuzemské šachové scéně. Mimořádně se dařilo Vojtěchu Říhovi a Ondřeji Novotnému, kteří
bok po boku brázdili turnaje
po České republice.
Za zmínku určitě stojí Vojtův výkon na MČR v Ostravě,
kde se 4,5 body obsadil půvabné 25. místo. Vojtova výkonnost na tomto turnaji byla
2 383 ELO bodů (nejlepší Čech
David Navara má pro srovnání
2741 ELO bodů). Hvězdná flotila na palubě ve složení již
zmiňovaného borce Ondry
Novotného, Marie Vaškové,
Michala Ročňáka a Erika Žejdlíka dopravila v šachové galaxii
hlinecký gympl až na 5. místo

na MČR školních družstev.
První tři jmenovaní společně
s Vojtěchem Říhou, Patrikem
Peškem, Martinem Jakubem
Peškem, Jiřím Šulcem, Romanem Josefem Peškem a Jakubem Schmidtem nastoupili i
v KPDŽ, ve kterém uloupili
Svitavám postup do 1. ligy
družstev starších žáků. Postup
do 1. ligy je bezesporu úspěchem, leč v okruhu hlineckých
šachistů vnímán s pokorou,
v příští sezoně je cílem se v 1.
lize alespoň udržet.
JIRKA MÁ TALENT
Svým talentem na sebe upozornil teprve šestiletý Jiří
Bouška. Svůj poslední úspěch
si zapsal v matce měst na turnaji ČEZ Chess Trophy, kterého
se pravidelně zúčastňuje David
Navara. Jirka se zde stal nejlepším hráčem s ELO do 1 600.
Pochvalnými komentáři směrem k ŠO Hlinsko nešetřili ani
samotní organizátoři ČEZ
Chess Trophy, na Facebooku se
vyjádřili takto: „Zřejmě slušnej
oddíl.“
Hlinecké šachy nejsou ale
zdaleka pouze o úspěchu. Děti
se musí naučit, že chyby a porážky jsou nezbytnou součástí
šachů, aby tohle motto mělo
přesah i do jejich životů se
starají manželé Indrovi. Činnost ŠO Hlinsko můžete sledovat na webových nebo na
Facebookových
stránkách www.hlinsko.chesspce.cz, facebook.com/ChessHlinsko.
Přemysl Osička,
člen ŠO Hlinsko
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XVII. Rallye Železné hory 2018
V sobotu 28. července se za
úmorného vedra v okolí Chrudimi uskutečnila XVII. Auto IN
Rallye Železné hory jako třetí
soutěž Českomoravského poháru rallye 2018. Na slavnostním startu na chrudimském
náměstí se v pátek odpoledne
mezi 87 startujícími představila také hlinecká posádka
Miloslav Zavřel – Martin Vtípil
na voze Škoda 130GL, startující
za Auto Mercia Chrudim rallye
team.
Samotná soutěž odstartovala
v sobotu ráno na chrudimském letišti, kde má rallye
servis a zázemí. Na závodníky
čekaly tři sekce po třech rychlostních zkouškách (RZ) na
úzkých klikatých asfaltkách
Janovice – Pohled, Pohořalka –
Petrkov a Nasavrky – Loučky.
Začátek soutěže poznamenala

těžká havárie předjezdce, a tak
třetí rychlostní zkouška musela být zrušena. Zbylých 8
rychlostních zkoušek měřilo
celkem 56 kilometrů z celkových 201 km rallye.
Druhá a nejdelší RZ byla
hodně „na srdce“ úzkými serpentinami ke Křižanovické
přehradě a padákem z Nových
Lhotic k Petrkovu. Třetí technická RZ se jela na pěti různých površích, mimo jiné i 2
km na rozbité šotolině, a zde
Škodovka předvedla svoje
přednosti a v oficiálních výsledcích ve druhém průjezdu
této RZ byl poprvé posádce
Zavřel – Vtípil zaznamenán
nejlepší čas z celého startovního pole. Vykoupeno to bylo
poškozením převodovky, a tak
zbylé 3 RZ už posádka dojížděla „na jistotu“, když

Tomáš Janáček, velký talent
Tomáš Janáček je velkou nadějí Oddílu karate Hlinsko z.s.
Jde o skromného a velmi šikovného karatistu. K tréninku
přistupuje velmi odpovědně,
trénuje pravidelně i doma a
svou pílí překonává postupně
své soupeře. Opravdu začíná
sklízet ovoce své snahy na
vyšších a vyšších soutěžích.
Dříve to byly regionální soutěže dnes jsou to republikové a
dokonce evropské, v budoucnu
předpokládám světové.
V letošním roce byla Mezinárodní soutěž CAOKK Czech
karate open – 2018 Karlovy
Vary, v ní Tomáš Janáček získal
v kategorii žáci 2. místo.
V Pardubicích dne 2. 6. proběhla soutěž Pardubice Open
2018 – 6th International, Tomáš Janáček zde získal v žácích
– kata 7. místo, v kumite 1.
místo a znova v kumite 2.
místo.
Dále pak jeho nejlepší výsledek v životě Mistrovství Evropy v Polsku ve městě Gabrova Gornicya, proběhlo 13.-15. 4.

Mistrovství se zúčastnilo 20
států z celé Evropy. Tomáš Janáček se v kategorii žáků
umístil na krásném 2. místě,
získal stříbrnou medaili a tím
titul vicemistra Evropy.
Přeji mu tedy, jako předseda
a šéftrenér oddílu, do budoucna titul mistra světa a také i
olympijskou medaili, protože
karate bude od roku 2020
olympijským sportem.
Miloslav Zdražil

Kontakt v případě zájmu o
karate: http://www.karatehlinsko.mzf.cz,
mobil 725 601 649,
mail zdrazil.karate@email.cz

z původních 4 posádek ve třídě
již v soutěži zůstali sami.
Přesto bojovala až do konce
kvůli celkovému pořadí a v 8
RZ předvedla divákům parádní
hodiny ve vracáku před cílem.
Se závěrečnými výsledky
Rallye Železné hory 2018, kterou Miloslav Zavřel a Martin
Vtípil považují za svoji „domácí“ a kde v roce 2015 debutovali, mohou být spokojeni. V

celkovém pořadí se umístili na
45. místě a zároveň zvítězili ve
třídě P. Tím si před závěrečnými dvěma soutěžemi zajistili
letošní obhájení Českomoravského poháru rallye ve třídě P,
jehož se v loňském roce stali
držiteli. Celkově v Auto IN
Rallye Železné hory 2018 zvítězila polská posádka Janusz
Lelek – Slawomir Bolek na voze Mitsubishi Lancer Evo 9,
druzí byli Pardubičtí Pavel Gajar – Petr Vanický na Mitsubishi Evo 6 a třetí Zelieňski –
Chlebowski také na Lanceru.
Poděkování patří sponzorům, bez kterých by tento finančně náročný sport nešel
provozovat, především Auto
Mercia Chrudim, Autoprodej
Radek Černý, Fuchs oil, a také
za podporu v rodinách.
Miloslav Zavřel a Martin Vtípil

Volejbalisté vstupují do 8.
sezony v krajském přeboru
V sobotu 13. 10. odstartují hlinečtí volejbalisté svou již 8.
sezonu v nejvyšší soutěži v
Pardubickém kraji a nově společně i v Královéhradeckém
kraji. A los volejbalistům přisoudil loňského účastníka 2.
ligy Chvaletice. Ve velké chvaletické hale se nikomu nehraje
moc dobře, půjde tedy o velmi
těžký start. Na domácí palubovce se volejbalisté poprvé
představí 21. 10. v 10 hodin,
kdy do Hlinska zavítá tým Litomyšle.
Do nové sezony vstupují
hlinečtí volejbalisté ve stejné
sestavě, ve které odehráli
předchozí ročník. „V nové sezoně bychom rádi minimálně
obhájili loňské 4. místo, ale v
takhle vyrovnané soutěži je
těžké cokoliv předvídat”, komentuje kapitán Michal Půža.
Soutěž má tak jako v uplynulé
sezoně 10 účastníků, kdy v
naší soutěži zůstaly z hradec-

kého kraje Slavia Hradec Králové a TJ Sokol Červený Kostelec. Nováčky jsou zmíněné
Chvaletice (sestup z 2. ligy) a
Svitavy (postup z nižší soutěže). Rozpis a kompletní výsledky mužské soutěže naleznete na stránkách českého
volejbalového svazu
http://www.cvf.cz/souteze/sout
ez/soutez=PA-M1. Články ze
zápasů, fotky a aktuality potom naleznete na našem webu
volejbal.hlinsko.cz nebo facebookové stránce SKO Hlinsko.
Kromě mužské složky stále i
nadále probíhají nábory mládeže. Naše mládež se účastní
soutěží v minivolejbale v Pardubickém Kraji a na Vysočině
(HavlBall). Více informací ráda
poskytne vedoucí družstva
mládeže Lenka Šustrová nebo
se dočtete na našich stránkách
(https://volejbal.hlinsko.cz/kontakt).
Michal Půža, SKO Hlinsko
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