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PRVNÍ JARMARK BYL SVATOJIŘSKÝ

ZA SLUNEČNÉHO POČASÍ se v sobotu 21. dubna uskutečnil v Hlinsku první letošní jarmark. Návštěvníci si mohli vybírat ze zboží od více než devadesáti prodejců, velmi žádané byly zvláště květiny a sazenice na zahrádky. Součástí Svatojiřského jarmarku byl i doprovodný program v němž
jste mohli zhlédnout dětské taneční vystoupení, frašku v podání divadelního souboru GT Hlinska,
taneční vystoupení skupiny Rikatádo, pohádku s písničkami Jaroslava Uhlíře a Zdeňka Svěráka. Na
jarmarku dostala prostor také MAS Hlinecko, když vyhlašovala vítěze soutěže Poznejte zelené srdce Česka. Celý program zakončilo vystoupení hudební skupiny Trdlo.

Příští číslo vyjde:

Hlinecké taxi zahajuje svůj provoz.
Více na str. 3

5. června 2018

Slovo starosty
Přátelé, listuji kalendářem a
tentokrát
chci
nejprve
poděkovat
všem, kteří se
zúčastnili našich pravidelných
setkání v minulých týdnech –
na sídlišti, v Chlumu, Blatně,
nebo třeba v Srní. Díky za vaše
názory. A díky za to, že se s
vámi při těchto setkáních
můžu normálně bavit a poradit o věcech, které v Hlinsku
aktuálně řešíme. Je fajn přímo
od vás slyšet, co by se dalo
zlepšit, co vás trápí, co naopak
těší a řeknu vám, že i občasná
pochvala povzbudí. Vy se pak
od nás máte možnost dozvědět
třeba informace o právě chystaných investicích, ale i dlouhodobější plány, které máme
připraveny a které jsou důležité pro budoucnost Hlinska.
Navzájem mluvíme otevřeně a
bez nějakého ostychu či dokonce strachu. Takové komunikace si velmi cením a po
třech a půl letech práce pro
město je to pro mne jedna z
nejvíce pozitivních zkušeností.
Opakuji to často, ale jsem o
tom přesvědčen. Pro každého
starostu je takováto zpětná
vazba to nejcennější, čeho se
mu může dostat – díky za ni!
Když jsem obrátil další listy
v kalendáři, uvědomil jsem si,
že pro mnohé studenty je
květen tradičně mimořádným
měsícem. Proč? No, přece jen
zkouška z dospělosti se nepodstupuje každý den. Ale co
je horší, zároveň jsem si spočítal, že od mé maturity na
hlineckém gymnáziu letos
uplyne čtvrt století. Jako by to
bylo včera – vzpomínky jsou
stále živé. Přeji tedy všem maturantům, ať svoji zkoušku z
dospělosti zvládnou a ať se jim
ten pomyslný krok podaří
udělat co nejlépe.
Mějte hezký květen a děkuji
za podporu. Miroslav Krčil
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VII. ročník benefičního plesu
Centra denních služeb Motýl
Uživatelé příspěvkové organizace Domova seniorů
Drachtinka, Centra denních
služeb Motýl spolu se svými
rodinami i přáteli prožili krásné a hluboké chvíle na svém
již VII. benefičním plese, který
se konal v MFC Hlinsko ve
čtvrtek 29. 3.
Odpoledne plné hudby, tance a zábavy zahájili v 15 hodin
Eva Holečková, ředitelka Domova seniorů Drachtinka a
Pavel Šotola, radní Pardubického kraje, který nad plesem
již podruhé převzal záštitu.
Program se protáhl až do večerních hodin. Příjemný den si
užili nejen samotní uživatelé
ambulantní sociální služby a
jejich blízcí, ale i další pozvaní
hosté z řad široké veřejnosti,
včetně mnohých podporovatelů a sponzorů. Celou akci
doprovázela hudební skupina
Wječná Žízeň. Program vyplnily absolventka konzervatoře
Monika Mašková, mladá talentovaná zpěvačka Markéta
Maky Zdeňková a folklórní
soubor Vysočan Hlinsko. Předtančení realizovali sami uživatelé. Nácviku společné choreografie se pečlivě věnovali pod
vedením pracovnice Simony
Peškové. Překvapením večera i
zážitkem pro hosty všech věkových kategorií se stala bublinová show Matěje Kodeše, po
které následoval interaktivní
workshop nejen pro dětské
publikum.
O krásné a emotivní mo-

menty opět nebylo nouze.
Hosté si chválili bezprostřední
atmosféru, tradiční raut i jednotlivé části programu. Zpestřením byla i dražba fotbalového dresu týmu SK Slavia Praha
s podpisy hráčů. Dres byl
vydražen za 15 000 Kč. Výtěžek z dražby bude použit na
společný výlet uživatelů centra, který si sami vyberou.
Děkujeme všem, kteří se na
přípravě plesu podíleli. Uživatelům centra, jejich rodinám,
dále žákům ZŠ Včelákov, kteří
pomohli s výzdobou, pracovníkům i dobrovolníkům a dalším podporovatelům. Hlavní

Připomínáme: Platí zákaz
užívání hlučných zařízení
V souvislosti s příchodem jarního počasí, a s tím spojené
„zahrádkářské sezony“ připomínáme občanům, že dle
obecně závazné vyhlášky č.
6/2017, o regulaci hlučných
činností, je každý povinen se
zdržet o nedělích a státem
uznávaných dnech pracovního klidu v době od 6:00 do
9:00 hodin a v době od 12:00
do 22:00 hodin veškerých

prací spojených s užíváním
zařízení a přístrojů způsobujících hluk (tj. zejména sekačky
na trávu, motorové pily, cirkulárky, vrtačky, apod.). O nedělích a státem uznávaných
dnech pracovního klidu je tedy
možné výše zmíněná hlučná
zařízení užívat pouze v době
od 9:00 do 12:00 hodin.
Mgr. Nikola Hadáčková,
Kancelář tajemníka

díky patří všem sponzorům,
bez kterých by se nepodařilo
akci uspořádat na tak vysoké
úrovni, ani nachystat bohatou
soutěž o ceny. K nim patří:
AUTOPRODEJ RADEK ČERNÝ s.
r. o., DUET CZ, s. r. o., DUKO
Hlinsko, s. r. o., Elberry s. r. o.,
ERMONT spol. s r. o., Euronics,
Hlinsko v Čechách, FINAL
Hlinsko s. r. o., GALVOS spol. s
r. o., Jakub Jetmar, Josef Jančárek, Josef Trávníček, Květinářství U Vlčků, Lom Matula
Hlinsko a. s., M&M Reality,
Megatech Industries Hlinsko s.
r. o., Michal Dopita Zámečnictví, Mlékárna Hlinsko a. s.,

Modelárna Novák, Odborový
svaz KOVO, Pivovar Rychtář, a.
s., PZP Merlin s. r. o., SK Slavia
Praha – fotbal a. s., Stavební
firma Libor Jindřichovský s. r.
o., Stavební firma RENOS s. r.
o., Technolen s. r. o., UNIQA
pojišťovna a. s. a dražitelům
Ing. Karlu Hudcovi a panu Petru Matyáškovi a mnohým
dalším. Výčet podporovatelů je
s poděkováním vyvěšen na
webových stránkách
www.drachtinka.cz/motyl. Mediálními partnery plesu byly
Hlinecké noviny, Chrudimský
deník a AHP Hlinsko.
Management DsD a CDS Motýl

Poplatky ze psů a komunálu
Připomínáme občanům, že
splatnost místního poplatku ze
psů vypršela k 31. 3. a splatnost
místního poplatku za komunální odpad vypršela k 30. 4.
Děkujeme všem, kteří zaplatili řádně a včas, zejména
těm, kteří zaplatili dle pokynů
za každého poplatníka zvlášť,
což umožňuje snadnější přiřazení platby k jednotlivým poplatníkům. Pokud se někomu
nepodařilo zaplatit do splatnosti, žádáme jej, aby tak učinil v co nejkratší době. Vyhne

se tak nepříjemnému navýšení
částky k úhradě.
Připomínáme ohlašovací
povinnost při jakékoliv změně
trvalého pobytu, tj. při narození potomka, stěhování
v rámci obce, přistěhování,
odstěhování, úmrtí rodinného
příslušníka a také při změně
ve vlastnictví rekreačních objektů, tj. nemovitostí typu bytu, či domu, ve kterém není
hlášena k trvalému pobytu
žádná osoba. Jana Jirková, referentka Kanceláře tajemníka
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Hlinecké taxi zahájilo provoz
Hlinecké taxi je název služby
zvýhodněné přepravy provozované městem Hlinsko, která
je v provozu od 24. dubna
2018.
Kdo může službu využít
Služba je určena pro občany s
trvalým pobytem v Hlinsku a
jeho místních částech, kteří
jsou:
– ve věku 65 let a starší
– držitelem průkazu osoby se
zdravotním postižením typu
TP, ZTP, ZTP/P
– doprovodem dítěte ve věku
do 4 let
Každá přepravovaná osoba
může s sebou mít jednu osobu
jako doprovod (doprovod neplatí žádný poplatek).
Průkaz pro využívání služby
K využívání služby je potřeba
vyřídit si průkaz pro přepravu,
který zdarma vydává odbor
sociálních věcí, školství a
zdravotnictví Městského úřadu
Hlinsko vždy v pondělí a ve
středu od 7:30 do 17:00 hodin.
Osoba starší 65 let věku k vystavení předloží svůj občanský
průkaz, držitel průkazu osoby
se zdravotním postižením
předloží tento průkaz (který
mu vydal Úřad práce) a svůj
občanský průkaz. Pokud se
jedná o doprovod dítěte do 4
let věku, je třeba předložit
rodný list přepravovaného dítěte a občanský průkaz žádající
osoby.

Kam se lze přepravit
Služba na území města dopraví výše uvedené osoby do
zdravotnických zařízení a lékáren, na úřady a do sídel dalších veřejných institucí, dále
na volnočasové aktivity určené
pro skupiny, jichž se zvýhodněná přeprava týká (např. Klub
seniorů, Svaz tělesně postižených, Centrum denních služeb
Motýl, Mateřské centrum Hlinečánek, MFC atd.). Občané
mohou cestovat do těchto cílů
ze svého bydliště, nebo naopak
z těchto míst domů, nebo i
mezi těmito místy. Službu naopak nelze využít k dopravě do
obchodů.
Kdy je možné službu využít
Službu lze využít v pracovních
dnech (pondělí – pátek) v době
od 7:00 do 16:00 hodin. Přepravu je třeba si alespoň den
předem objednat na telefonním čísle 606 979 531 (pon-

dělní plánované jízdy doporučujeme objednávat v pátek).
Objednávky jsou přijímány v
době od 7:00 do 18:00 hodin.
Vždy je nutné pamatovat na
to, že se objednává cesta jedním směrem a případná zpáteční cesta musí být rovněž
objednána předem (tzn. řidič
bude v přibližném čase s
jízdou počítat a konkrétní čas
jízdy si s přepravovanou osobou individuálně dohodne).
Pokud bude někdo potřebovat
využít službu, ale nebude mít
cestu předem objednanou,
přesto může v den jízdy službu
kontaktovat. Budou-li to
umožňovat aktuální provozní
podmínky přepravce, bude
služba poskytnuta.
Kolik využití služby stojí
Přepravovaná osoba zaplatí za
přistavení vozidla k jedné cestě Kč 20,-. Nezáleží na vzdálenosti odkud kam cestuje, pro-

tože jízdné uhradí město
Hlinsko.
Co mohou občané od služby
očekávat
Kromě bezpečného přepravení
do požadovaného cíle především základní asistenci řidiče
při nastupování a vystupování.
Pokud občan využívá např.
mechanický invalidní vozík,
řidič pomůže s přistavením
vozíku, počká, až přepravovaná
osoba bezpečně nasedne, vozík
složí a uloží ho do zavazadlového prostoru vozidla. Pomůže
i při vystupování. Obdobně
pomůže i s dětským kočárkem.
Samozřejmostí je ochota a
slušné jednání řidiče a čistota
interiéru vozidla.
Pokud budou občané při dopravě potřebovat využití dětské sedačky, je vhodné domluvit se s řidičem při objednávání jízdy na její potřebné
váhové kategorii.
Kde lze získat další informace
Další informace získáte na telefonních číslech pracovníků
odboru sociálních věcí, školství
a zdravotnictví: 469 315 370,
469 315 371, 469 315 355.
Dále také na webových stránkách www. hlinsko.cz/mesto/
hlinecketaxi
Bc. Martin Vtípil, DiS., vedoucí
odboru soc. věcí, zdravotnictví
a školství

Žáci ZŠ Resslova závodili na Memoriálu Josefa Šťulíka
Ve středu 11. dubna se uskutečnil 5. ročník Memoriálu Josefa Šťulíka. Jedná se o
přespolní běh, který kopíruje
cestu, po níž ležácké děti chodily každý den do školy do
Včelákova. Nad akcí převzala
záštitu Jarmila Kratochvílová,
která je držitelkou světového
rekordu na 800 metrů. Celkem
se akce zúčastnilo 421 běžců.
Naši zástupci se ve výsledkové
listině neztratili. V kategorii
žákyň obsadila 2. místo Petra
Kučerová, mezi dorostenci
skončil na 3. místě Vojtěch
Hejduk. Navíc jsme si odvezli
putovní pohár za nejpočetnější
výpravu, když naši školu reprezentovalo celkem 56 běžců.
ZŠ Resslova Hlinsko
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KŘESADLO – cena pro obyčejné
lidi, kteří dělají neobyčejné věci
Ve čtvrtek 5. dubna se v sále
hlineckého muzea uskutečnilo
slavnostní předávání cen pro
dobrovolníky Křesadlo za rok
2017. Hlavním smyslem této
ceny je rozšířit myšlenku dobrovolnictví a zviditelnit lidi,
kteří se bez nároku na odměnu věnují různým činnostem.
Všem dobrovolníkům patří
velké uznání za to, že pomáhají tam, kde jsou jejich ruce a
především srdce potřebné.
Na letošní ročník ceny Křesadlo bylo nominováno sedm
dobrovolníků: Eva Adámková
za Domov seniorů Drachtinka,
Růžena Mottlová za Městský
klub seniorů, Gabriela Vavrušková za Centrum denních služeb Motýl a FOKUS Vysočina,
Václav Pech za Centrum Jana
XXIII., Lucie Šiklová za Mateř-

ské centrum Hlinečánek, Věra
Knotková za Junák svaz skautů
a skautek, Bernardeta Jandíková za FOKUS Vysočina.
Členkami komise, která rozhodovala o udělení cen byly
Magda Křivanová, Květoslava
Chaloupková, Jaroslava Zamazalová, Renáta Plíšková a Veronika Křivská. Na slavnostní

večer byl pozván starosta
města Hlinska Miroslav Krčil a
radní Pardubického kraje Pavel
Šotola.
Hlavní cenu Křesadlo převzala z rukou starosty paní
VĚRA KNOTKOVÁ, cenu města
Hlinska paní LUCIE ŠIKLOVÁ.
Celým večerem provázel
moderátor Roman Álvarez, o

hudební doprovod se postarali
Štěpán Zelenka a Jan Chmelík.
Poděkování patří všem
sponzorům, kteří věnovali
dárky dobrovolníkům: Město
Hlinsko, Pivovar Rychtář, s.r.o.,
Mlékárna Hlinsko, a.s., Květinářství u Vlčků, MAS Hlinecko,
JATKY Český Brod a.s., KONTAKT Ústí nad Orlicí o.p.s.,
Kamila Pilařová, Věra Pochobradská, Eva Vyšinská – Zajícová, Andrea Svobodová.
Občerstvení připravili: Chráněná dílna Cukrárna Ludmilka,
Iva Říhová, Andrea Svobodová,
Petra Pejchlová, Jana Ondráčková, Stanislava Pavlišová,
Dagmar Kaucká.
Hana Chmelíková,
koordinátorka
Dobrovolnického centra
FOKUS Vysočina Hlinsko

Slavíme narozeniny: Noc
kostelů opět na Tvrzi
Dne 25. května se v rámci mezinárodního projektu Noc kostelů na mnoha místech naší
vlasti i v zahraničí znovu otevřou dveře kostelů a modliteben pro širokou veřejnost.
V Hlinsku se tato akce koná již
po osmé. Letos pro návštěvníky opět otevřeme naši evangelickou modlitebnu v nejstarší
budově v Hlinsku, v Tvrzi, a
nabídneme jim naučný, kulturní a duchovní program.
Záštitu nad Nocí kostelů
v Hlinsku převzal pan starosta
Miroslav Krčil a radní Pardubického kraje pan Pavel Šotola.
Letošním programem chceme
připomenout výročí 100 let od
založení Českobratrské církve
evangelické. Přednášku „Klikaté cesty českých evangelíků“
slíbil Dr. Petr Morée, nizozemský historik a teolog, který se
dějinám naší církve systematicky věnuje. Z městského muzea máme přislíbeny dokumenty, které dokreslí atmosféru období vzniku republiky
v Hlinsku. Místní ochotnický
soubor předvede dramatickou
úpravu povídky „Jak venkovský

mladík ke koruně přišel“
z knihy R. Bradforda „Černošský Pán Bůh a páni Izraelité“,
nebudou chybět hudební vystoupení a na závěr bude jako
obvykle příležitost ztišit se při
modlitbách a zpěvech Taizé.
Samozřejmostí bude drobné
občerstvení z repertoáru sborových kuchařek. Při Noci kostelů bude možnost přispět na
potravinovou sbírku pro maminky a děti v Azylovém domě
pro těhotné ženy v tísni
v Hamrech. Uvítají trvanlivé
potraviny, především oleje, vše
na pečení, cukr moučku, dětské
kaše, kečup, kvalitní rybí a
masové konzervy, trvanlivý
chléb apod. Za vaši pomoc budou vděčny maminky s dětmi i
pracovní tým azylového domu.
Informovat se můžete u farářky N. Čejkové (604 284 774).
Farní sbor Českobratrské
církve evangelické v Hlinsku
tímto zve obyvatele Hlinska a
okolí k návštěvě své modlitebny na Tvrzi v pátek 25. května
v době od 17 do 23 hodin.
Staršovstvo evangelického
sboru
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Finanční gramotnost studentů
se podceňuje
Gymnázium K. V. Raise a SOU
Hlinsko, které je fakultní školou Přírodovědecké fakulty
Univerzity Palackého
v Olomouci, se poprvé zapojilo
do Global Money Week
(GMW), celosvětového týdne
vzdělávání o penězích. Přednášky byly na téma finančního
plánování a vedl je Michal
Voldán, EFA. Diskutovaly se
všeobecné principy, jak si splnit finanční cíle a efektivně
hospodařit se svými penězi.
Někteří studenti začali nahlas
přemýšlet o nákupu investičních bytů, ale byly i situace,
kdy si studenti snažili vybavit
naučenou definici některého
ze základních pojmů. Výsledkem bylo přiblížení teorie
ke každodenní praxi, která
hraje významnou roli ve finanční gramotnosti studentů, i
když se mnohdy podceňuje.
Organizaci GMW na Gymnáziu K. V. Raise a SOU
v Hlinsku zajistil finanční poradce a odborný garant akce
Michal Voldán, EFA, jehož
hlavní myšlenkou bylo ukázat

studentům, co je čeká
v dospělém životě, co budou
později aktivně řešit a jak mají
uvažovat o penězích.
„Vždy, když se objeví průzkum finanční gramotnosti,
jsme jako národ průměrní.
Podle posledního průzkumu je
mezi Čechy třetina, která neví,
na jak dlouho by jim jejich finanční rezerva vystačila
v případě ztráty příjmů. Dále
pak polovina netuší, kolik si
mají našetřit na důchod. Pokud chceme zvýšit finanční
gramotnost, začněme u studentů, dětí a mládeže, ať si

osvojí zdravé finanční návyky
ve škole a nemusí je školit život,“ vysvětluje Mgr. Marian
Solčanský, učitel předmětů biologie, zeměpis a organizátor
GMW na gymnáziu.
Přednášek o finančním plánování se aktivně zúčastnily třetí a čtvrté ročníky nižšího
gymnázia ve dnech 22. – 23. 3.,
jelikož v oficiálním týdnu
události měli naši studenti
jarní prázdniny.
„Se studenty jsem řešil
otázku, proč je důležité mít finanční plán, jaké cíle rodiny
obvykle řeší a kolik stojí, jak

by měli pracovat se svým rozpočtem, anebo například proč
je nevhodné mít všechny peníze schované tzv. pod polštářem,“ popisuje Michal Voldán,
EFA.
Kromě studentů se na jednu
z přednášek vydala Mgr. Věra
Hanáková, učitelka předmětu
základy společenských věd,
ve kterém se studenti krajně
setkají právě s finanční problematikou, a kladně hodnotila výuku: „Myslím, že by se finanční gramotnost měla více
vyučovat. Tohle je přesně ten
typ informací, který by měl
slyšet každý student.“
„Jsem rád, že jsem mohl být
organizátorem akce GMW 2018
na našem gymnáziu. Bylo to
velmi zajímavé a s chutí jsem
si vyslechl poutavé přednášky
pana Michala Voldána. Každý
student pozorně poslouchal.
Předpokládám, že naše spolupráce bude nadále pokračovat
a tato vzdělávací akce není
poslední,“ zakončuje Mgr. Marian Solčanský.
Mgr. Marian Solčanský

Hlinsko letos investuje do
oprav chodníků a komunikací
minimálně 25 milionů

Městská policie Hlinsko
neřešila špatné parkování
ani neměřila rychlost vozidel

Minimálně částku zhruba 25
milionů korun budeme letos
investovat do oprav chodníků
a komunikací nejenom přímo
v Hlinsku, ale i v místních
částech.
Jde zejména o opravu chodníku a veřejného osvětlení na
hlavní Adámkově třídě v trase
od světelné křižovatky až k
domu dětí a mládeže za šest
milionů. Opravy ulic Karlova,
Palackého (I. etapa) či ČSA dohromady za téměř deset milionů. Dále půjde například o
generální opravu páteřní komunikace a výstavbu nového
chodníku uvnitř Blatna za
sedm milionů. Ale nejenom to,
také v Chlumu už začínají
práce za více než dva miliony,
na jejichž konci budou další

Jako každý rok strážníci Městské policie Hlinsko Ondřej Janáček a Mgr. Aleš Dostálek
navštěvují základní školy v
Hlinsku a okolí, kde provádějí
výuku. Přednášky „Ajax s
Městskou policií“ probíhají ve
3. ročnících. Jedná se o rozvoj a
aplikace nových metod práce v
oblasti prevence kriminality s
dětmi ze základních škol.
Hlavními tématy přednášek
jsou seznámení s prací Městské policie Hlinsko a Policie ČR
(uniforma, oprávnění, náplň
práce, atd.), dopravní výchova
– chodec a cyklista, závislosti
na alkoholu, tabáku, drogách a
hazardních hrách, mezilidské
vztahy – šikana, nebezpečí na
internetu a kyberšikana. Dále
je výuka doplňována o ukázky

nové cesty.
Kromě zmíněných asi 25
milionů máme požádáno navíc
i o dotaci na výstavbu zbrusu
nového chodníku přes celé Srní. Pokud bychom byli úspěšní,
přesáhnou celkové investice do
zlepšení komunikační infrastruktury pro občany ve
městě v letošním roce sumu
30 milionů korun. Na zmíněné
akce již máme vybrány zhotovitele. Největší část prací se
bude odehrávat v období od
poloviny května do konce srpna.
Chtěl bych tedy požádat
všechny spoluobčany o trpělivost. Věřím však, že vše zvládneme a výsledek bude prospěšný pro všechny.
Miroslav Krčil, starosta

výzbroje a výstroje strážníků.
Další výuka probíhá ve 4.
ročnících a jedná se o dopravní
výchovu, kdy je potřeba připravit děti na provoz na pozemních komunikacích, protože od 10 let mohou už samy
jezdit na jízdním kole v silničním provozu. Děti se učí dopravní značky, křižovatky a
také mají praktickou výchovu
na dopravním hřišti, kde si
zkouší jízdu na kole jako by
byly v silničním provozu. Je
pro ně připravena i jízda zručnosti. Všechny děti, které to
úspěšně zvládnou, obdrží řidičský průkaz cyklisty.
Dopravní výchovy a přednášek AJAX se účastní více než
300 žáků.
Aleš Dostálek a Dita Breberová
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Pomáhají ohroženým dětem společně
Zástupci základních škol
z Hlinecka a orgánu sociálněprávní ochrany dětí (OSPOD)
Městského úřadu Hlinsko pokračují v systematické spolupráci. Únorové setkání bylo
věnováno možnostem a podobám komunikace o případech
ohrožených dětí. Na květnovém se bude mluvit o situacích, kdy na půdu školy vstupují orgány veřejné moci.
V pořadí druhé setkání
s názvem Místní spolupráce
škol a OSPOD se uskutečnilo 9.
února v zasedací místnosti
hlinecké radnice. Setkali se zde
zástupci většiny základních
škol správního obvodu obce
s rozšířenou působností (ORP)
Hlinsko včetně místního gymnázia a orgánu sociálně-právní
ochrany dětí. Právě OSPOD a
školy jsou důležitými aktéry
místní sítě služeb pro ohrožené děti a jejich rodiny, kterou
tvoří i poskytovatelé sociálních
či volnočasových služeb, pedi-

atři a další. Sociální pracovníci
a pedagogové si vyjasňovali
své potřeby a dilemata ve vzájemné komunikaci o případech
ohrožených dětí. Společná
skupinová práce přinesla aktérům sítě výstupy využitelné
v praxi. Je jím například komunikační schéma, které navrhuje přehledný postup vzájemného předávání informací.
Přínosem jsou i návrhy doporučeného formuláře oznámení
školy o podezření na ohrožení
dítěte a strukturované žádosti
OSPOD o zprávu školy o ohroženém dítěti. Setkání podle
účastníků přispělo ke
vzájemnému porozumění potřeb v oblasti komunikace a
získané výstupy povedou
k účinnější ochraně práv dětí,
usnadnění práce a procesní
ochraně pedagogů.
Když jde pracovnice OSPOD či policista za dítětem
do školy…
Další v pořadí již třetí se-

tkání se uskuteční na přelomu
května a června. Účastníci pro
něj vybrali téma vstupu orgánů veřejné moci na půdu školy. Jedná se o takové instituce,
které mají ze zákona oprávnění zabývat se právy a povinnostmi osob, příp. v této věci
autoritativně rozhodovat. Ve
vztahu k dětem se jedná např.
o orgán sociálně-právní
ochrany dětí, policii, státní zastupitelství či soud.
S pozvanými hosty z řad těchto institucí budou účastníci
hovořit o situacích, kdy se
spolu mohou ve vztahu
k ohroženým dětem v praxi
setkat, o svých potřebách a
procesních kompetencích.
Všechna setkání místní

spolupráce škol a OSPOD
v ORP Hlinsko jsou organizována Odborem sociálních věcí,
školství a zdravotnictví Městského úřadu Hlinsko ve spolupráci s lokálním síťařem, pracovníkem projektu Systémový
rozvoj a podpora nástrojů
sociálně-právní ochrany dětí
Ministerstva práce a sociálních
věcí. Síťař se v lokalitě zaměřuje na podporu komunikace
aktérů místní sítě služeb pro
ohrožené děti, aby mohli
efektivně spolupracovat při
řešení případů ohrožených dětí
a jejich rodin. Více najdete na
www.pravonadetstvi.cz.
Jaroslav Marek, lokální síťař
pro ORP Hlinsko a ORP Chrudim

jaroslav.marek@mpsv.cz

V pořadí druhá Muzejní noc: Přijďte si ji užít 18. května!
V pátek 18. května v 19 hodin
zaplaví hlinecké muzeum GT
energie a nadšení z místních
dějin. GT Hlinsko si na tento
večer připravilo pásmo skečů,
které odrážejí hlineckou historii před 100 lety, tedy v období vzniku Československé
republiky. Ujasníte si s nimi,
proč se habsburská nadvláda
nad Čechy musela nutně
zhroutit, vždyť provdat dceru
svou za strýce manželky bratrance svého není opravdu
nejrozumnější. A co teprve,
když do toho všeho přišel tatíček Masaryk, který mimochodem v roce 1906 zavítal do
Hlinska na pozvání komitétu
pro oslavu památky Havlíčkovy
a přednesl zde oslavnou řeč na
K. H. Borovského – velkého
českého vlastence. A jak to
bylo v Hlinsku před osudovými výstřely v Sarajevu? Přijďte
a dozvíte se více. Muzejní noc
tematicky volně předchází výstavě Od výstřelu k republice o

první světové válce, kterou
MMG chystá na léto.
GT Hlinsko v rámci muzejní
noci velmi rádo připomíná
obrazy z hlinecké historie,
vloni nás zavedli až do salónu
slavné rodiny Adámků, kde

jsme se mohli setkat i s K.V.
Raisem a poslechnout si ve
scénickém čtení jeho povídku,
letos to tedy bude Masaryk v
Hlinsku, hlinečtí vlastenci a
vznik republiky, jak ho neznáte. To vše s nádechem dobové

módy.
Programu v muzeu bude
předcházet krátký průvod, ve
kterém nebudou chybět historické kostýmy a kočár s koňmi.
Doba počátku minulého století
bude doplněna také historickým osvětlením, které se
osvědčilo již při loňské první
Muzejní noci. Těšit se můžete i
na bohaté občerstvení, které
bude při přízni počasí podáváno na venkovní terase. Hudební doprovod celého večera
nás rovněž přenese do doby
před sto lety, autentickým
zvukem potěší nově zrestaurovaný orchestrion. Jako památku na Muzejní noc si budete moci odnést retro fotografii z fotokoutku, doplněného stylovými rekvizitami. Podrobný program již brzy na
plakátech i webových stránkách www.mmghlinsko.cz.
Přijďte si užít druhou hlineckou Muzejní noc v duchu
historie! MMG Hlinsko
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Oblastní charita Nové Hrady

„Neberu to jako práci. Tohle je
poslání,“ říká vedoucí ošetřovatelské služby paní Ludmila
Hladká. Velmi milá, hezky
upravená dáma, která každý
den věnuje svou péči a úsměv
pacientům Domácí hospicové
péče a Ošetřovatelské služby.
Za osm let práce u Oblastní
charity Nové Hrady u Skutče
(dále jen OCH) jsem se s touhle
větou setkala již několikrát. Je
na ní tolik pravdy. Pokud se
chcete stát „chariťákem“, musíte prostě mít srdce na správném místě a být poslem toho
dobrého, co můžeme našim
uživatelům nabídnout, předat.
Sloužit lidem, sdílet s nimi jejich radosti, ale i utrpení, to
denně patří nejen k poslání
sestřiček, ale i pracovníků
v přímé péči v denních stacionářích, sociálně terapeutických
dílnách, pečovatelské služby…
Jeden takový běžný „obyčejný“
den jsem zažila společně s paní
Hladkou, jak se říká, na vlastní
oči a kůži.
Přijíždím do Hlinska těsně
po deváté hodině ráno, kdy už
je u sestřiček vše v plném
proudu. Ve dveřích domu
Ošetřovatelské služby Oblastní
charity Nové Hrady u Skutče
mě vřele přivítala vedoucí
služby paní Hladká – známe se
tak trochu od vidění. Rozhlížím se po maličké, ale útulné
kanceláři. Vysvětluji, že jsem
přijela za účelem zmapovat
dění ve službě, proniknout do
běžných denních činností
sestřiček a Ošetřovatelskou
službu poznat co nejlépe. Že si
o tom všem nejdříve popovídáme, a potom budu ráda,
když mě paní Hladká vezme
s sebou do terénu.

V rychlosti mi paní Hladká
popisuje její běžný den. „Vstávám v pět hodin ráno a na
odběry k pacientům jsem dnes
vyjížděla ve tři čtvrtě na šest.
Ale to paní ředitelce neříkejte,
my začínáme pracovat až od
šesti,“ dodává s úsměvem. „Je
dobré, že každá sestřička má
svoje auto, tak jsme velmi flexibilní a můžeme v případě
potřeby plánovat z minuty na
minutu. Prostě tak, jak pacient
potřebuje“. Den se dá naplánovat dopředu, ale potřeby
některých pacientů jsou nepředvídatelné, proto se denní
rozvrh za pochodu mění. Služba je poskytována prakticky 24
hodin denně, sedm dní
v týdnu.
„Po odevzdání odběrů na
kliniku jedu do kanceláře. Vyřídím potřebné telefonní hovory a potom vyrážím do terénu. Jezdíme k převazům, na
infuze, k rehabilitacím…“.
Je něco málo po půl desáté.
Do typicky červeného charitního auta nosí paní Hladká
několik plastových kufříků a
krabiček s vybavením potřebným pro ošetření pacientů.
V zimním období musí
sestřičky z aut vždy krabice
s materiálem a veškerá zařízení odnášet do skladu do tepla,
aby se nic mrazem nepoškodilo.
Cestou za dnešním prvním
pacientem se paní Hladká
zmiňuje i o tom, jak důležité
při tomto povolání jsou i řidičské zkušenosti. „Dneska už
je hezky, ale třeba v zimě, když
je všude sněhu, se prostě musíme k pacientovi dostat za
každou cenu. Zkrátka za kaž-

dého počasí do každého terénu. Někdy je to opravdu náročné,“ říká, zatímco
v přeplněné ulici hledá místo
na zaparkování.
Do druhého patra bytového
domu se vezeme výtahem. Paní Hladká má plné ruce kufříků, ve kterých je potřebný
materiál a pomůcky na podání
infuze pacientovi. Ve dveřích
bytu už na nás čeká usměvavý
pan Jiří a zve nás dál.
V obýváku má nachystané potřebné léčivo a paní Hladká se
hned pouští do práce. Mezitím,
než infuze dokape, se dovídám
o panu Jiřím spoustu věcí. Během našeho rozhovoru si uvědomuji, jak důležitou součástí
této práce je i rozprávění
s lidmi, o které pečujeme. „Co
já bych si bez paní Lidušky
počal,“ říká pan Jiří, zatímco
mu paní Hladká ošetřuje místo
vpichu. „Vždyť nebýt jí, tak
bych musel jezdit až někam do
Chrudimi, což by pro mě bylo
velmi komplikované. Takhle za
mnou dvakrát týdně přijde
sestřička až domů. Popovídá-

me a já ji učím lyžovat. Zatím
jen teorii, ale až mi bude lépe,
vyrazíme na svah.“ Paní Hladká se směje a hned zaujme lyžařský postoj a simuluje sjezd
z mírného kopce.
Je na čase vyrazit za dalším
pacientem. Paní Hladká jede
v autě přede mnou. Vyjíždíme
z Hlinska směrem na Krounu.
Chci si v autě zakousnout něco
málo ze svačiny, totiž od snídaně uběhlo už několik hodin.
A hned je tu další věc, která
mě napadá – kdy a kde ty
sestřičky vlastně svačí,
obědvají? A kde je auto s paní
Hladkou? Během mých úvah o
kousku rohlíku s jablkem mi
ujela někam do dáli a získala
výrazný náskok. Spěchá za pacientem. Měla by dodržovat
harmonogram, aby byla u pacientů v dohodnutý čas a
všechno, co má na dnešek naplánované, stihla.
Parkuji na kraji vesnice,
hned vedle auta paní Hladké.
Ta už vytahuje z kufru auta
své příruční kufříky
s potřebným materiálem a
spěchá k převazu nohy staršího pána. Na mou otázku, jak je
to s přestávkami na svačinu a
oběd odpovídá s úsměvem, že
nejčastěji svačí v autě během
přejezdu k dalšímu pacientovi.
V domě opět panuje výborná
nálada, převaz bolavé nohy
netrvá dlouho a během ošetření je čas i na krátké milé
popovídání.
Blíží se jedna hodina odpolední. Loučím se s paní Hladkou, která už nasedá do auta a
míří za dalším pacientem. Děkuji za zajímavě strávený den,
který pro ni ještě zdaleka nekončí.
Ludmila Dostálová,
OCH Nové Hrady u Skutče

Hospicová péče se řídí stavem pacienta
Ošetřovatelskou službu provozuje OCH Nové Hrady u Skutče od
roku 2012. V současné době má 9 stálých kvalifikovaných zdravotních sester a dále několik pracovnic na DPP. Pokrýváme oblast
zhruba 150 km², což je více než polovina okresu Chrudim. Naše
sestry poskytují dle ordinace lékaře v bytech pacientů odborné
ošetřovatelské výkony hrazené zdravotní pojišťovnou.
Domácí hospicová péče je poskytována v rámci Ošetřovatelské
služby OCH Nové Hrady. Domácí hospicová péče znamená, že při
poskytování zdravotní péče nejsme limitováni počtem výkonů a
vše se řídí podle stavu pacienta. Dostupnost 24 hodin denně, 7
dní v týdnu. Služba se poskytuje i několikrát denně, podle potřeby
pacienta. Výkony jsou hrazeny z veřejného zdravotního pojištění.
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Hlinsko má zpěváky s talentem

V úterý 27. 3. se v MFC uskutečnil 6. ročník soutěže Hlinecká nota, kterou pořádala ZŠ
Resslova a Matěj Voda, student
Konzervatoře Jaroslava Ježka
v Praze.
Soutěže se zúčastnilo 37 vybraných zpěváků z 1. – 9. ročníků hlineckých škol a nižších
ročníků Gymnázia K. V. Raise
Hlinsko a soutěžilo se ve
čtyřech kategoriích: v 1. kategorii vystoupili žáci 1. ročníků,
ve 2. kategorii žáci 2. – 3. ročníků, 3. kategorie byla zastoupena žáky 4. – 5. ročníků a
v poslední, 4. kategorii, se
představili žáci 6. – 9. ročníků.
Žáci 1. – 3. kategorie vystupovali za klavírního doprovodu
Terezy Kozlové a Jáchyma
Krampery a houslový doprovod zajistil Mgr. Miroslav Teisler, učitel Základní školy Resslova Hlinsko.
Čtvrtá kategorie byla doprovázena šestičlennou kapelou
pod vedením Matěje Vody,
který napsal i aranžmá pro
jednotlivé nástroje. Kapela,
složená převážně ze studentů

Konzervatoře Jaroslava Ježka
v Praze, hrála v následujícím
obsazení: Matěj Voda – klávesy,
Jan Chmelík a Jakub Červinka –
kytara, Iva Kejzlarová – baskytara, Anežka Krouská – violoncello a Pavel Plašil – bicí.
Pozvání do poroty přijal
starosta města Hlinska pan
Miroslav Krčil a dále zástupkyně všech zmíněných škol:
paní učitelky Dana Chaloupková ze ZŠ Ležáků, Markéta
Laštůvková ze ZŠ Smetanova,
Jitka Vymetalová ze ZŠ Resslova a paní doktorka Jana Malinová z Gymnázia Karla Václava
Raise.
V 1. kategorii zvítězil Vojtěch
Cupal ze ZŠ Smetanova, 2.
místo obsadila Michaela
Uhrová ze ZŠ Ležáků a 3. místo
si vyzpívala Barbora Tatíčková
ze ZŠ Smetanova.
Ve 2. kategorii se vítězem
stala Terezie Štůlová ze ZŠ Resslova, na 2. místě se umístila
Anežka Doležálková ze ZŠ Ležáků a 3. místo získala Evelína
Kosková ze ZŠ Resslova.
Za nejlepšího zpěváka 3. ka-

tegorie byla vybrána Anna
Škarvadová ze ZŠ Ležáků, 2.
místo obsadil Adam Tůma ze
ZŠ Resslova a 3. místo bylo
uděleno Anně Vomelové ze ZŠ
Resslova.
Zlato ve 4. kategorii získal
Jáchym Krampera z Gymnázia
K. V. Raise, 2. místo obhájila
Tereza Gajdošová ze ZŠ Resslova a na 3. místě se umístil
Petr Fořt rovněž ze ZŠ Resslova.
Třináct soutěžících ve 4. kategorii ukázalo, že se nebojí
předstoupit před zaplněné
hlediště a suverénně zazpívat
za doprovodu kapely, což není
zrovna snadná záležitost.
Všichni tito soutěžící podali
úctyhodný pěvecký výkon a
rozhodnout, kdo z těchto soutěžících obsadí první tři místa,
nebylo pro porotu vůbec jednoduché.
I když pohár s notičkou získali pouze tři vyvolení, věříme,
že ostatní soutěžící, kteří oce-

něni nebyli – a to se týká i
zpěváků 1. stupně – nelitují
toho, že nezískali diplom a že
k této soutěži přistupují a nadále budou přistupovat s tím,
že zpěv na pódiu v MFC je pro
ně dobrou zkušeností, že svým
zpěvem zpříjemní odpoledne
mnohým občanům Hlinska a
že – v případě 4. kategorie –
využijí možnost zazpívat si
s živou kapelou.
ZŠ Resslova děkuje žákům i
zaměstnancům ZŠ Resslova,
kteří pomáhali s organizací
akce, asistentkám z ostatních
škol, ZUŠ Hlinsko, členům poroty, hudební kapele vedené
Matějem Vodou, hudebnímu
doprovodu – Tereze Kozlové,
Jáchymu Kramperovi a panu
učiteli Mgr. Miroslavu Teislerovi, zaměstnancům MFC
v Hlinsku, zvukaři Romanu
Hampejsovi a sponzorům naší
soutěže: Městu Hlinsku, firmě
Backer Elektro Hlinsko, spotřebnímu družstvu Jednota
Hlinsko, firmě Příhoda Hlinsko, Všeobecné zdravotní pojišťovně Česká republika, firmě
Lékárny Dr. MAX, firmě Elektro Studio Petr Matyášek, firmě Save s.r.o., firmě ZIMATECHNIK s.r.o. Ždírec nad
Doubravou, firmě Nákladní
silniční doprava Hlinsko Milan
Boháč, pivovaru Rychtář Hlinsko, firmě Bovys a firmě Mlékárna Hlinsko.
Doufáme, že úterní odpoledne bylo pro soutěžící i diváky příjemným hudebním
zážitkem a těšíme se na spolupráci i v dalších ročnících
soutěže Hlinecká nota.
Za ZŠ Resslova Hlinsko
Mgr. Soňa Dobrovolná

Jarní činnost v Domě dětí a mládeže
O jarních prázdninách se nikdo
v Domě dětí a mládeže rozhodně nenudil! Děti si ve volnu užily nejrůznějších aktivit
jako byl bowling, plavání,
sportovní hry v tělocvičně,
tvořivá činnost, společenské
hry a v neposlední řadě v kině
zhlédly snímek Coco, který letos získal Oskara za nejlepší
animovaný film.
Středa byla ve znamení výletu do zábavního parku Ro-

binson v Jihlavě, kde se děti
vydováděly na rychloskluzavce
s tobogánem, na nebeských
trampolínách či pavoučích sítích a dalších atrakcích.
VELIKONOČNÍ NOCOVÁNÍ
Na Škaredou středu se v DDM
uskutečnilo oblíbené nocování,
kterého se zúčastnilo kolem
40 dětí. Nejprve se děti vyřádily v tělocvičně při sportovních a míčových hrách, které si

maximálně užily. Poté si zazpívaly s kytarovým a basovým doprovodem a vše vyvrcholilo slíbenou diskotékou a
promítáním pohádky na
dobrou noc. Následující den si
děti při dílničkách vyrobily
roztomilého velikonočního zajíčka a pak už spokojeně odcházely do svých domovů.
ZDOBENÍ KRASLIC
Ve dnech 22. a 23. března se v

DDM konaly velikonoční dílničky pod vedením paní Ivy
Jaklové, která se zabývá folklórem a zdobením kraslic tradiční i netradiční technikou.
Po zhlédnutí názorné ukázky
si děti vyrobily nejedno vlastní
originálně malované vajíčko, a
to tzv. voskovou technikou.
Více o činnosti paní Ivy Jaklové nalezete na webových
stránkách www.skaroupky.cz.
Za DDM K. Kavalírová
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O Pohár starosty města Hlinska

Motýl zve na Den
otevřených dveří

Stejně jako každý rok, taneční
studio Ridendo, tentokrát již
po sedmé, pořádalo taneční
soutěž kolektivů „O Pohár starosty města Hlinska“.
Soutěž se konala pod záštitou města Hlinska, v prostorách Multifunkčního centra.
Na tanečním parketě se postupně vystřídalo celkem 52
choreografií různých tanečních
stylů. Do Hlinska se sjely taneční kluby z různých koutů
České republiky. Nejvíce tanečníků pocházelo z Pardubic-

CDS Motýl pořádá dne 22. 5.
den otevřených dveří, kdy jste
srdečně zváni na prohlídku
nových prostor v ulici
Fügnerova 937, Hlinsko.
Prostory budou otevřeny v době od 9 do 15 hod. V případě
zájmu si domluvte prosím
prohlídku na telefonním čísle
601 360 391 nebo e-mailem
marek.plachta@drachtinka.cz.

SELSKÉ TRHY,
které nás letos
čekají
25.5.
kého kraje, ale výjimkou nebyla ani Ostrava, Hradec Králové, Jilemnice či Brno. Tanečníci se utkali ve věkových kategorií mini, děti, junioři, dospělí a senioři. Soutěžilo se v
disciplínách moderního tance
a jazzu, disko, plesové choreografie, street, show dance a
roztleskávačky. V porotě zasedli renomovaní porotci a

uznávaní tanečníci z externích
klubů i z řad tanečního studia
Ridendo. Celodenní soutěží
provázela moderátorská dvojice Richard Boguaj a Tereza
Šustrová. Výsledky soutěžního
klání a pestré fotografie můžete zhlédnout na www.ridendo.cz a na facebooku TS
Ridendo. Tereza Šustrová

29.6. na Betlémě s programem
pro děti (za každé vysvědčení,
které přinesete ukázat, si odnesete malý dárek)
31.8. na Betlémě s programem
pro děti (loučení s prázdninami)
28.9.
26.10.

Plánování sociálních služeb v ORP Hlinsko
ÈÍSLO PROJEKTU: CZ.03.2.63/0.0/0.0/16_063/0006501
Projekt realizuje Místní akèní skupina které je služba urèena: osoby se zdravotním - podpora pøi dodržování léèebného režimu
- zapùjèení termojídlonosièe
Hlinecko, z.s., další informace najdete na postižením od 19 let, senioøi
- osoby, které se ocitly v nepøíznivé sociální - dohled nad uživatelem
webových stránkách www.mashlinecko.cz

Díl šestý: Oblastní charita Nové
Hrady – charitní peèovatelská
služba
Posláním peèovatelské služby je zajištìní
podpory a pomoci uživatelùm patøícím do
okruhu osob, aby mohli žít co nejdéle ve svém
pøirozeném domácím prostøedí a podporovat je
v nezávislém životì pøi zachování pøirozených
sociálních vazeb.
Oblastní charita Nové Hrady u Skutèe je
nestátní neziskovou církevní právnickou
organizací, jejím zøizovatelem je Biskupství
královehradecké. Oblastní charita pùsobí
v rámci ORP Hlinsko
v dosahu 20 km od
Hlinska.
Okruh osob, pro

situaci, a to z dùvodù vysokého vìku,
zdravotního stavu a snížené sobìstaènosti.
Osoby, které potøebují pomoc jiné fyzické
osoby pøi zvládání bìžných úkonù péèe
o vlastní osobu.
Pomoc pøi osobní hygienì nebo poskytnutí
podmínek pro osobní hygienu, zajištìní
poskytnutí stravy nebo pomoc pøi zajištìní
stravy. Pomoc pøi zajištìní chodu domácnosti a
zprostøedkování kontaktu se spoleèenským
prostøedím.
Základní èinnosti:
- pomoc pøi zvládání bìžných úkonù péèe
o vlastní osobu
- pomoc pøi osobní hygienì nebo poskytnutí
podmínek pro osobní hygienu
- poskytnutí stravy nebo pomoc pøi zajištìní
stravy
- pomoc pøi zajištìní chodu domácnosti
- zprostøedkování kontaktu se spoleèenským
prostøedím
Charitní peèovatelská služba dále
poskytuje tyto fakultativní služby:
- doprava uživatele osobním vozem
provozovaným poskytovatelem 8,- Kè/km

Cena: dle aktuálního ceníku.
Roèní kapacita 320 uživatelù.
Provozní doba: Po - Ne 7:00 – 18:00 hod., na
základì individuální domluvy s uživatelem a
v souladu s personální kapacitou i v jiný èas.
Sociální služby jsou poskytovány terénní
formou, organizace je poskytovatelem
registrovaných sociálních služeb.
Vìková kategorie klientù: mladí dospìlí (19 - 26
let), dospìlí (27 - 64 let), mladší senioøi (65 - 80
let), starší senioøi (nad 80 let)
Kontakty:
sídlo : Chotovice 31, 570 01 Litomyšl
poboèka Hlinsko: Erbenova 730
telefon: 733 161 623, 731 598 802
email: pecovatelky@charita.info
webové stránky: www.novehrady.charita.cz

Dle dostupných informací zpracovala
Mgr. Lenka Sodomková, odborná garantka
plánování sociálních služeb v ORP Hlinsko
V minulém díle bylo chybnì uveøejnìno telefonní
èíslo organizace FOKUS Vysoèina, z.ú., správný
kontakt je 777 151 494
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Přímý přenos vysílání Českého
rozhlasu Pardubice z DS Drachtinka
V pátek, dne 30. 3. od 9 do 12
hodin, vysílal Český rozhlas
Pardubice živé vysílání
z Domova seniorů Drachtinka,
které moderovali známé osobnosti Jitka Slezáková a Miroslav Hruban.
Samotná příprava živého
vysílání probíhala již od 8 hodin, a to instalací techniky,
navazování kontaktu se studiem Českého rozhlasu
v Pardubicích a ladění všech
technických a organizačních
záležitostí. Pro zaměstnance i
uživatele domova bylo zajímavé vidět, jak takový živý
přenos probíhá, co je nutné
k jeho zajištění. Díky on-line
video přenosu ze studia

v Pardubicích jsme mohli
zhlédnout, jak moderátoři navazují komunikaci s techniky a
zprávaři, kteří jsou vzdáleni
cca 50 km od Hlinska.
Dopolední program, který
Český rozhlas Pardubice vysílal, se týkal života v Domově
seniorů Drachtinka, o čemž
hovořila ředitelka DsD Eva
Holečková, dále vedoucí oddělení přímé péče paní Sylwia
Pilná, koordinátorka aktivizačních pracovníků paní Miluška Štiková a aktivizační pracovnice paní Alena Peškeová,
členka pěveckého sboru
Drachtinka. O časopisu
Drachtinka hovořila její autorka, paní Jana Malá. Své slovo

dostali samozřejmě také obyvatelé Domova seniorů
Drachtinka, kteří hovořili o
svých zážitcích, které
v domově prožili. Dále byli do
on-line vysílání přizváni manželé Dospělovi, vedoucí souboru Vysočan, kteří šíří kulturu
folklóru nejenom v mikroregionu Hlinecka, a manažerka
pro cestovní ruch Petra Plisková. On-line byl vysílán i
předtočený rozhovor s paní
Ilonou Vojancovou. Celý program byl doplněn živým koncertem zpěvačky paní Jany
Chládkové, která za námi přijela z hlavního města Prahy.
Zajímavostí byla soutěž „Věřtenevěřte“, kdy posluchači Čes-

Březen – Měsíc čtenářů 2018
Městská knihovna Hlinsko se
připojila k celostátní akci Březen – měsíc čtenářů a uspořádala několik hojně navštívených setkání.
V úterý 6. března Městskou
knihovnu Hlinsko navštívili
Hanka a Mirek Měkotovi, aby
povyprávěli o svém putování
Norskem – beseda tentokrát
byla nazvaná „Přes hory a doly
za norskými trolly“. Cestovatelský pár si zveme pravidelně,
protože jejich vyprávění je
vždy poutavé a vtipné, navíc
doplněno promítáním zajímavých fotografií.
V pátek 23. března si Městská knihovna Hlinsko ve spolupráci s hlineckým Junákem
připravila pro veřejnost tématicky založený podvečer k 80.
výročí ode dne, kdy začal vycházet komiksový časopis
Rychlé šípy. Akce s názvem
„Odhal záhadu hlavolamu“
propukla v 17:30 hodin na oddělení pro dětské čtenáře, kdy
se děti nedočkavě hrnuly ke
dveřím. Všichni zúčastnění
dostali na startu mapu Stínadel, která kopírovala prostory
knihovny. Na jednotlivých
stanovištích děti plnily úkoly,
jako např. čtení novinového
článku za pomoci obrázků,
skládání krabičky, předání tajné zprávy, luštění a vyplnění

kého rozhlasu Pardubice mohli
tipovat, zda příběh, který vyprávěla ředitelka domova, je
skutečný či smyšlený.
Svou návštěvou poctil Domov seniorů Drachtinka i samotný ředitel Českého rozhlasu Pardubice a Hradec Králové
pan Jiří Kánský a vedoucí programu pan Zdeněk Novák.
Management Českého rozhlasu
se zajímal o interiér a život
v domově. Obdivovali příjemné
prostředí a atmosféru.
Páteční akce – živé vysílání z
Domova seniorů Drachtinka,
byla skutečným oživením a
zajímavou zkušeností pro
všechny zúčastněné.
Eva Holečková

Upozornění
Náhradní termín divadelního
představení Manželský čtyřúhelník se uskuteční v úterý
8. května od 19 hodin. Zakoupené vstupenky na volnou
kasu zůstávají v platnosti.

Městská policie

kvízů. Kdo chtěl, mohl si také
zkusit vyndat ježka v kleci,
jenž byl pro kluky jedním
z nejzajímavějších hlavolamů
té doby. Po splnění úkolů a
nalezení všech dílků obrázku
Rychlých šípů dostaly všechny
děti sladkou odměnu.
Páteční akce se vydařila
hlavně díky prima partě kamarádů z hlineckého Junáka
pod vedením Martiny Lukáškové.
V úterý 27. března ve 14 hodin proběhlo vyhlášení výsledků 14. ročníku literární

soutěže Hlinecký hrneček –
tentokrát na téma „Můj den
bez počítače, tabletu a mobilu“. Prací se nám sešlo skoro
50 a bylo opravdu z čeho vybírat. Velice nás potěšilo, že
psaly nejen děti školou povinné, ale výrazně zastoupená
byla i kategorie dospělých. Výsledky jsou k nahlédnutí na
webových stránkách knihovny:
www.knihovna.hlinsko.cz.
Kolektiv knihovny děkuje
všem návštěvníkům a těší se
na další akce.

Dne 13. 3. v nočních hodinách
řešili přivolaní strážníci MP
Hlinsko případ ve věci rušení
nočního klidu, ke kterému docházelo hlasitou hudbou v bytě v ulici Čelakovského. Hlídka
nájemníka vyzvala ke ztišení
hudby a celou událost řešila za
přestupek proti veřejnému
pořádku uložením pokuty.
Dne 16. 3. dopoledne odchytávali strážníci MP Hlinsko
volně pobíhajícího křížence
labradora, který se pohyboval
na Dvořákově nábřeží. Pes byl
umístěn do záchytného kotce
MP. Byl zjištěn majitel, kterému byl pes v pořádku vrácen.
Událost byla s majitelem psa
řešena v přestupkovém řízení.
Dne 21. 3. v podvečerních
hodinách řešili přivolaní
strážníci MP Hlinsko případ ve
věci muže, který v podnapilém
stavu budil veřejné pohoršení
v parku u Kary. Strážníci zjistili
totožnost podezřelé osoby,
dále zajistili ošetření muže lékařem a na závěr jej předali
jeho rodině. Ladislav Havlík
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Vychodíme to těm, co chodit nemohou?
NORDIC WALKING CHRUDIM a Městské lesy Chrudim s.r.o. pořádají v sobotu 19. května 2018 od 10 hodin charitativní akci
v areálu u rozhledny Bára. Výtěžek z darů a tomboly je určen pro
Spolek Martina Zacha, „muže roku 2009“, který následně ochrnul a nyní pomáhá lidem s poraněním míchy. Účastníci se vydají
na 4 možné okruhy: značenou vozíčkářskou trasu (4 km), dětskou 3 km (ke Kočičímu hrádku a Muzeu Švýcárna – vstup zdarma), SPORT okruh (7 km) a v doprovodu instruktorů nordic
walking na 5 km FIT okruh. Ve 13 hodin budou předány hodnotné ceny z tomboly a začne beseda s Martinem Zachem a
sportovci ze z.s. Atletika Pardubice Bez Barier doplněná ukázkou
hodu kuželkou. Proběhne soutěž o nejdelší hod v kategorii
muži/ženy „O cenu Města Chrudim a Města Slatiňany“.
Pro účastníky akce bude po celou dobu zdarma k dispozici
malý lanový park. Občerstvení v kiosku u Báry, možnost zakoupení uzeniny a její opečení. Předpokládané ukončení akce je kolem 15. hodiny. Těšíme se na vaši účast!
Za Nordic Walking Chrudim Pavla Šimonová a Olda Kutil

Vzpomínky
Dne 7. dubna 2018, tomu bylo 15 let, co
zemřela paní ANNA OSMÍKOVÁ. Ti, kteří
jste ji znali, vzpomeňte s námi.
Děkujeme.
Synové s rodinami

Dne 3. 4. 2018 uplynulo již 20 let, co nás
navždy opustil ve věku 52 let náš
milovaný manžel a tatínek,
pan JOSEF PILAŘ ze Všeradova.
Stále vzpomínají manželka, děti a vnoučata.
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Centrum Jana XXIII.
Pondělí: Bohoslužba 7.30 – 8 h; Výuka zpěvu s Monikou Maškovou 10 – 17.30 h (724 568 602); Cvičení Pilates dospělí 17.30 – 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); Modlitební setkání 18 – 19.30 h
Středa: Bohoslužba 7.30 – 8 h; Výtvarná dílna pro dospělé s Janou Dušánkovou 15 – 17.30 h
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Knihovna
Oddělení pro dospělé
Po 8 – 12, 13 – 17
Út 8 – 12, 13 – 17
St zavřeno
Čt 8 – 12, 13 – 17
Pá 8 – 12, 13 – 17
So 8 – 11

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

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

Tel.: 469 311 197

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; Páteční tvoření s Vojtou Brabencem 15 – 17 h – netradiční techniky tvoření z papíru
Sobota: Bohoslužba 7.30 – 8 h
Neděle: Bohoslužba 9 – 10 h
AKTIVITY MIMO HARMONOGRAM:
Pátek 11. května od 18 h – cestopisná přednáška o poutním
putování Svatou zemí
Sobota 12. května od 10 do 12 h – výtvarné tvoření s Petrou
a Veronikou – dárečky ke Dni matek
Neděle 13. května od 15 h – koncert žáků ZUŠ ke Dni matek

MC Hlinečánek
Pondělí (liché) od 9 do 10.30 h – cvičíme a tančíme: program
pro děti 2-4 roky
Pondělí (sudé) od 9 do 11 h – hraní s říkadly
Úterý od 9 do11 h – herna, tvořivé dílničky
od 9.30 do 10.30 h – FITMAMI – cvičení s kočárky – probíhá
venku!
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 13 do 14.30 h – SMS – středeční miminkovská setkání
od 15.30 do 16.30 h – hrátky s angličtinou (nutná rezervace)
od 17 do 18 h – cvičení pro těhotné s porodní asistentkou
od 18 do 19 h – předporodní kurz

Více informací na www.cj23.cz, FB: Centrum Jana XXIII.

Areál Betléma
Pátek 25. května od 8 do 16 h
SELSKÝ TRH
Prodej sadby, rostlin, ovocných stromků, ovoce, zeleniny,
regionálních potravin, zahradnického náčiní, atd.

Městské muzeum a galerie

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 9.30 do 10.30 h – FITMAMI – cvičení pro maminky
s dětmi
MIMOŘÁDNÝ PROGRAM
29. 5. od 16 h – podpůrná skupina nosících maminek a nosící
sraz
Bližší info na hlinecanek@email.cz, tel 728 460 403, www.hlinecanek.cz, nebo na facebooku. Změna vyhrazena.
Rezervace a info FITMAMI 734 642 385, jondrova@fitmami.cz.

Galerie
do 10. června
LYDIE NĚMEC 1956 – 2004
Naivní obrazy, akty, portréty a abstraktní malba.
Út – Pá 9 – 12, 13 – 16 h, So – Ne 10 – 12, 13 – 17 h
Muzeum
Pátek 18. května
MEZINÁRODNÍ DEN MUZEÍ
Vstupné zdarma.
Pátek 18. května od 19 h
MUZEJNÍ NOC
Představení, humor, hudba, historické kostýmy, fotokoutek.
Vše ve stylu Rakouska-Uherska!
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 ZAVŘENO
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

Tvrz
Pátek 25. května od 17 do 23 h
NOC KOSTELŮ
Naučný, kulturní a duchovní program.
Letošním programem chceme připomenout výročí 100 let od
založení Českobratrské církve evangelické. Přednášku slíbil Dr.
Petr Morée, nizozemský historik a teolog, který se dějinám naší
církve systematicky věnuje. Místní ochotnický soubor předvede
dramatickou úpravu povídky, nebudou chybět hudební vystoupení a na závěr bude příležitost ztišit se při modlitbách
a zpěvech Taizé.

Společenský dům
Neděle 27. května
od 13.30 a 15 h
PERNÍKOVÁ CHALOUPKA
Loutkové představení. Vstupné 30 Kč.

květen | 2018
Multifunkční centrum
Úterý 8. května od 19 h
MANŽELSKÝ ČTYŘÚHELNÍK – náhradní termín
Fanny agentura – Praha
Satirická sonda do soužití mužů a žen, která nešetřila ani jednu stranu.
Divadelní představení je v rámci jarního abonentního cyklu
2018. Zakoupené vstupenky na volnou kasu zůstávají v platnosti.
Volné vstupenky v prodeji za 300 Kč.
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SLS Vysočina
VESELÝ KOPEC
Sobota 12. května od 9 do 16 h
HRNČÍŘSKÁ SOBOTA
Ukázky tradičních řemeslných postupů, výtvarné dílničky,
prodej. Kulturní program: Dechový kvintet Mrákotinka, Mrákotín.

Pátek 11. května od 18 h
HLINEČANKA & MANŽELÉ OSIČKOVI
Jarní koncert hlinecké dechové kapely. Hosty večera manželé
Osičkovi z Lanžhota. Vstupné 110 Kč.
Úterý 15. května od 18 h
PRAVÁ KUBA
Cestovatelská přednáška s šéfredaktorkou časopisu Cykloturistika Slávkou Chrpovou. Na kole skrz ostrov, lid
i bohy... Součástí besedy i ochutnávka kubánských rumů.
Vstupné 60 Kč.
Čtvrtek 17. května od 19 h
REVIZOR ANEB GOGOL V PLUTU
Divadlo Pluto, Plzeň
Podlézavost úředníčků zapadlé ruské gubernie v okamžiku
příjezdu revizora je notorickým tématem.
Divadelní představení je v rámci jarního abonentního cyklu
2018. Volné vstupenky v prodeji za 300 Kč.
Úterý 22. května od 17 h
KROUŽKOVÁNÍ
Vystoupení kroužků při DDM Hlinsko.
Čtvrtek 24. května od 17 h
AŤ ŽIJÍ DUCHOVÉ
Představení divadelního kroužku při ZŠ Ležáků.
Vstupné dobrovolné.
Sobota 26. května od 13.30 h
DĚTSKÝ DEN
Letos se opět uskuteční v areálu u Domu dětí a mládeže
a u Multifunkčního centra. V případě špatného počasí v Multifunkčním centru.

PŘIPRAVUJEME NA ČERVEN
Pátek 1. června
TANČÍME S RADOSTÍ – profilový pořad
Přehled celoroční práce všech skupin TS RIDENDO.
Pondělí 4. června od 17 h
ZASTUPITELSTVO MĚSTA HLINSKA
Veřejnost je srdečně zvána.
Pátek 8. června
SLUNÍČKO – profilový pořad
Vystoupení dětského ministudia Sluníčko určené pro širokou
veřejnost.
Více informací na www.mfc-hlinsko.cz.
Předprodej a rezervace vstupenek – TIC Hlinsko/Betlém
731 697 418, pokladna MFC nebo www.mfc-hlinsko.cz.

Fokus Vysočina
Pondělí 14. května od 15 h
JAK ŽÍT S DUŠEVNÍM ONEMOCNĚNÍM II.
Beseda s MUDr. Janou Malou na dané téma.
Pořádá FOKUS Vysočina – středisko Hlinsko.
– bývalá MŠ, vedle kostela, ulice Karla Lidického 1213 –

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 17 h.
****
BETLÉM HLINSKO
do 6. června
VÝSTAVA PRACÍ VÝTVARNÉHO OBORU ZUŠ HLINSKO
Výstava 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. Součástí expozice jsou i promítané dokumenty,
výtvarná dílna pro děti a speciální programy pro školy.
ŽIVÁ HISTORIE, speciální program pro školy a veřejnost
Podrobnosti k bohaté nabídce programů naleznete na
www.betlem-hlinsko.cz v oddíle Živá historie. Na programy je
nutné objednat se předem.
Otevírací doba: Úterý až neděle od 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.
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Soukromá inzerce
Pronajmu zařízený byt 2+1 s balkonem na sídlišti. Volný červen,
červenec. Tel.: 777 644 868.
Sháníme brigádníky do pohostinství v Hlinsku. Tel.: 774 345 891.
Prodám 80 cm vchodové dveře a 80 cm vnitřní dveře.
Tel.: 606 198 784.
Sháním knihu U vyhaslých milířů, autor Vladimír Šacha.
Tel.: 736 759 085.
Pronajmu garsonku 1+1 v Hlinsku na sídlišti, částečně zařízená.
Tel.: 606 198 784.
Pronajmu byt 1kk v RD ve Stanu 26, vhodné pro 1 osobu. Nízké
nájemné. Možnost i sezónního pronájmu. Ihned volné. Tel.:
777 969 831.
Koupím zahradu na Ratajích – u komína. Tel.: 723 542 108.
Pronajmu byt 3+kk 55 m², sklep 14 m², v centru.
Tel.: 732 878 695.
Prodám křovinořez, minimálně používaný, velká sleva na ceně.
Tel.: 732 978 213.
Prodám byt 2+1 v OV, 61 m², ulice ČSA. Tel.: 604 616 938.
Prodám rozkládací rohovou sedačku, moderní, oboustranný roh.
Cena dohodou. Tel.: 605 559 047, 777 721 938.
Koupím beránka, ovce kamerunské. Tel.: 469 313 005.
Prodám palivové dřevo. Tel.: 723 168 123.
Přenechám za odvoz 14 ks balíků lepenky – asfaltovaný hydroizolační pás, plocha 1 ks pásu 30 m². Tel.: 604 906 102.
Koupím vyřazené pletivo v rámu nebo bránu 4-5m. Prosím nabídněte. Tel.: 469 313 005.
Pronájmu byt 1+1 (33m²) na sídlišti, v přízemí panelového domu. Byt je zachovalý, částečně zrekonstruovaný, nezařízený,
volný ihned. Cena včetně energií cca 5 500 Kč. Tel.: 777 222 684.
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Kam za sportem
Fotbal
So 5. 5.
Ne 6. 5.
So 12. 5.
Ne 13. 5.
Ne 20. 5.
So 26. 5.
So 26. 5.
Ne 27. 5.
Ne 3. 6.

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

MFK Chrudim B
Kutná Hora
Česká Třebová
Horní Jelení
Svitavy
Pardubičky
Choceň
Lanškroun
Holice

10.15
14.00
9.30, 11.15
10.30
17.00
9.30, 11.15
15.00
10.30
17.00

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

Neregistrovaní stolní
tenisté zakončili posledním
turnajem svoji sezonu

Házená – 2. liga žen
Ne 13. 5. HK Hlinsko – TJ Pustějov
13.00
Ne 3. 6. HK Hlinsko – Sportklub Náchod 13.00

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.: 469 311 703.
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
CVIČENÍ PRO ŽENY
– každý čtvrtek v pravidelných časech – od 18 a od 19 hodin
PROVOZNÍ DOBA SAUNY
Po
zavřeno
Út,
15.00 – 21.00 – ženy
St, Pá
15.00 – 21.00 – muži
Čt
15.00 – 20.00 – ženy
So
13.00 – 19.00 – společná
Ne
zavřeno
SQUASH
Po – Pá
8.00 – 20.00
So – Ne
10.00 – 19.00
Rezervace na telefonu 469 326 181.

Na Velký Pátek si dali dostaveníčko zase neregistrovaní
stolní tenisté v Hlinsku a v
tamní herně TTC Hlinsko vybojovali závěrečný turnaj v
sezoně – Velikonoční banální
spin 2. Sešlo se zdravé jádro
sekce a rozdalo si to o body
a trofeje ve dvouhře a potom i
ve čtyřhře, kde na počet 8 závodníků doplnil soutěž uzdravenější Š. Bona.
Hrálo se každý s každým na tři
sety, a to samé v losované
čtyřhře.
CELKOVÉ POŘADÍ:
Dvouhra:
1. Pepík Melezinek

2. Borek Kovárník
3. David Bonaventura
4. Roman Mrázek
5. Jaroslav Němec
6. Olda Netolický
7. Miloš Hochmann
Čtyřhra:
1. B. Kovárník – O. Netolický
2. R. Mrázek – J. Němec
3. Š. Bona – J. Melezinek
4. D. Bona – M. Hochman
Každý si odnesl drobné ceny
od pořadatelů a Města Hlinska,
sezona se zakončila přátelským posezením v restauraci U
Podroužků, kde jsme poděkovali také oddílu TTC Hlinsko a
na podzim se znovu sejdeme
za zelenými stoly. Š. Bona

Pozvánka na výstavu psů
V sobotu 2. června se v Blatně v areálu letního parketu Cihelka uskuteční mini výstava
Českého strakatého psa s předváděním, co
vše se strakáč naučí a umí.
Otevřeno pro veřejnost bude od 8 hodin,
začátek předvádění v 9 hodin. Organizátoři
na akci srdečně zvou.

Mezinárodní soutěž CAOKK Czech karate open – 2018
Karlovy Vary: Hlinečtí byli opět při tom
Soutěž v karate proběhla 31.3.
za účasti 7 evropských zemí, a
to České republiky, Ruska, Slovenska, Ukrajiny, Polska, Německa, Anglie a závodníků z
Pákistánu. Celkem 302 závodníků, 38 týmů všech kategorií
od dětí po dospělé.
Výsledky byly následující:

kata žáci 2. místo Tomáš Janáček, kata muži masters +46 let
3. místo Michal Kyncl, kumite
ippon masters muži +36 let
3. místo Michal Kyncl, kumite
shanbon masters muži +46 let
1. místo Michal Kyncl, kumite
shanbon masters muži +46 let
2. místo Jiří Košina a team

sanbon masters muži rotation
+36 let 2. místo Michal Kyncl a
Jiří Košina.
Přijďte mezi nás!
Tel.: 725 601 649
mail zdrazil.karate@email.cz
http://www.karatehlinsko.mzf.cz
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Festival tanečního mládí 2018
Jaro v taneční sezoně s sebou
přináší sérii regionálních kol
soutěží v předtančeních. Pro
taneční kluby a taneční školy
jsou tyto soutěže nominacemi
na Mistrovství ČR SUT, která se
konají v Litoměřicích, Chrudimi, České Lípě a v Brně.
V Hlinsku v Multifunkčním
centru taková soutěž proběhla
7. dubna. Pořádala se zde již po
sedmé, a to pro region Východní Čechy, tedy pro Pardubický a Královéhradecký kraj.
Festival tanečního mládí
vyhlašuje Svaz učitelů tance
ČR. Soutěžilo se v plesových

předtančeních, show formacích, parketových tanečních
kompozicích, Disco Dance a
Street Dance v kategoriích děti
junioři, mládež a senioři.
Hlineckou soutěž pořádala
jako již tradičně Taneční škola
Bohémia Chrast paní Hany
Černé ve spolupráci
s Multifunkčním centrem
Hlinsko. Soutěž odstartoval
starosta města Hlinska pan
Miroslav Krčil. Během celého
dne své formace předvedlo
odborné porotě asi 550 soutěžících ve 43 choreografiích. Na
ně se přišlo podívat bezmála

400 diváků.
V dětské kategorii první
místa v různých stylech získaly
soubory z Turnova, Pardubic a
Trutnova. Juniorskou kategorii
ovládlo Pohybové studio Hroch
Pardubice, které si vytančilo
čtyřikrát 1. místo. V plesových
předtančeních ovšem 1. místo
získali tanečníci z T a PŠ Ilma
Turnov. V kategorii mládež
získal dvakrát 1. místo domácí
tým TS Ridendo Hlinsko, a to
v parketových tanečních kompozicích a v plesových předtančeních. Druhé místo
v plesových choreografiích vytančil taneční klub TKG Hlin-

sko a 3. místo TK Bohémia
Chrast. Ostatní 1. místa
v mládeži obsadilo PS Hroch
Pardubice a T a PŠ Ilma Turnov. Obdivuhodná byla kategorie seniorů, kde spolu soupeřily ženy z TK Besta Chrudim (1. místo) a PS Hroch Pardubice (2. místo).
Divákům se až do podvečerních hodin postupně rozkrývalo velké nasazení všech
soutěžících, vytrvalost a zdravá
sportovní soutěživost všech
tanečníků.
Dr. Jana Malinová, Hana Černá TŠ Bohémia Chrast

Olympijský běh 20. 6. 2018
OBECNÉ INFORMACE
Registrace do závodů je možná
pouze online na internetových
stránkách https://www.olympijskybeh.cz/zavody/hlinsko2018/, a to nejpozději do 11. 6.
MÍSTO A ČAS
Místo srazu, v ulici Na Ratajích
u zahrádkářské kolonie.
V 16:00 hodin bude odstartován kilometrový závod dětí do
15 let v různých věkových kategoriích. Přesně v 18:00 hodin

bude odstartován závod starších 15 let v různých věkových
kategoriích na 4 km a na 10
km z éteru Českého rozhlasu.
Od 1. 4. do 11. 6. je cena startovního balíčku 150 Kč. Funkční tričko Alpine Pro je
součástí startovního balíčku
v ceně 300 Kč.
20 Kč z ceny startovního
balíčku je poskytnuto jako
dar České olympijské nadaci.
Součástí startovního balíčku
pro dospělé je startovní číslo

s přezdívkou (při registraci
nejpozději do 20. 5.), tyčinka
Corny Protein a pitný režim –
voda Bonaqua.
KAPACITA ZÁVODU
Kapacita není omezená počtem závodníků. Nebude však
možné se registrovat na místě
v den závodu. Využijte proto
online registraci.
PROGRAM
15:00 – 15:50 Registrace dětí

16:00 Start dětí na 1 km
16:30 Vyhlášení dětské kategorie
16:40 – 17:50 Registrace dospělých kategorií
18:00 – 19:30 Závody dospělých
18:35 a 19:35 Vyhlášení vítězů
dospělých kategorií
KONTAKT
Kontakt na lokálního pořadatele:
Pavel.Novak99@seznam.cz
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