Hlinecké
Březen 2022
Ročník 24

noviny
Číslo 3

MASOPUSTY JSME SI KONEČNĚ LETOS UŽILI

O PRVNÍM BŘEZNOVÉM DNI jsme se rozloučili na Betlémě s masopustem. Na rozdíl od dvou předchozích let mohly maškary opět vyjít na obchůzku a poveselit se nejen v Hlinsku, ale i v Blatně, Studnicích a dalších obcích. Fotografie Radka Pavlíka je pořízena právě v Blatně.

Většina z hlineckých občanů
nakládá s odpady odpovědně. Díky
společnému úsilí se daří snižovat
celkové množství směsného
komunálního odpadu. ...2

PŘÍŠTÍ ČÍSLO VYJDE:

6. dubna 2022

Slovo starosty
Přátelé, nemohu začít
jinak. Brutální narušení
míru v
Evropě, ke
kterému
došlo útokem na svrchovaný stát
nelze ničím omluvit. Domníval
jsem se, že toto na našem kontinentě ve 21. století nezažijeme. Budu vždy takový postup
jasně a tvrdě odsuzovat.
Jsem si jist, že v Hlinsku, bude-li
to třeba, dokážeme najít efektivní způsob, jak obětem války
pomoci. A to i bez prázdných
gest, s chladnou hlavou a bez
šíření paniky. Na to jsme připraveni.
Je mi moc líto všech, které válečný konflikt zasáhl a zvláště
pak civilistů – obyčejných lidí.
Ti všichni se, bohužel, stali
oběťmi jakési geopolitické hry
mocných. Vím, že je velmi složité porozumět tomu, co se
vlastně děje a proč. Naším největším nepřítelem by byl ale
teď strach, pokud by nás pohltil.
Vítězství strachu by bylo vítězstvím války. A to si přece nepřejeme nikdo.
Ve světle zmíněných událostí si
velmi vážím toho, že Vás mohu
informovat o tak „obyčejných“
věcech jako je zahájení několika
letošních investic v Hlinsku.
Konkrétně v nadcházejících
březnových dnech a týdnech to
je rekonstrukce ulice Erbenova,
výměna kanalizace v ulici Resslova, výstavba nového mostu
v Blatně nebo zahájení rekonstrukce objektu bývalé MŠ Lidického. Všechny tyto investice
pro nás přinesou určitá omezení. Předem Vám proto děkuji za
trpělivost, ale i za vzájemnou
ohleduplnost. Mějte úspěšný
březen a děkuji za podporu.
Miroslav Krčil
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Poděkování z radnice

Vážení spoluobčané, již několik let se snažíme vás pravidelně informovat o tom, jak
správně nakládat s odpady, jak
je třídit a kam je ukládat. S kolegy se neustále snažíme vylepšovat systém odpadového hospodářství tak, aby pro vás byl
jednodušší a dostupnější.
V předchozích obdobích jsme se
soustředili především na vytvoření nových stanovišť na separovaný odpad či jejich posílení. Za zmínku stojí zejména
nová stanoviště podzemních
kontejnerů. Průběžně rozšiřujeme také sběr biologicky rozložitelných odpadů, v čemž
chceme i nadále pokračovat.
Většina z vás nakládá s odpady odpovědně, za což bychom
vám touto cestou chtěli moc
poděkovat. Díky společnému
úsilí v loňském roce se nám zatím daří jak snižovat celkové
množství směsného komunálního odpadu, tak dosáhnout
téměř celoročně (s výjimkou
posledního měsíce roku) i na
tzv. třídicí slevu.
Děkujeme tedy všem, kteří
pochopili, že důsledné třídění
využitelných odpadů je a bude
nyní mnohem více důležité.
V souvislosti s novou právní

úpravou v oblasti nakládání
s odpady dochází totiž každý
rok mj. i k postupnému zvyšování poplatku za ukládání komunálního odpadu na skládky.
Po dosažení určitého množství
tohoto odpadu (v roce 2022 je
to už jen 190 kg na občana) již
město zmíněnou třídicí slevu
uplatnit nemůže, čímž se samozřejmě zvyšují i celkové náklady na odpadové hospodářství jak pro město, tak jeho
obyvatele. Záleží tedy jen na
nás, zda a do kdy každoroční limit na občana udržíme. I když
v tuto chvíli ještě nemáme
k dispozici všechny údaje, dle
těch dostupných předpokládáme, že si zatím vedeme velmi
dobře a věříme, že tento pozitivní trend vydrží našemu
městu i nadále. Děkujeme.
Podrobnější informace
k problematice odpadů jsou
zveřejněny na webových stránkách města http://www.hlinsko.cz/mestskyurad/organizacnistruktura/odbor-zivotnihoprostredi/odpady
Marta Nováková – tajemnice
Ivana Kopecká – odbor životního prostředí
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Celoplošná deratizace města
V letošním roce bude město
Hlinsko opět provádět celoplošnou deratizaci města. Stejně jako
v minulých letech bude tuto záležitost zajišťovat firma DDD –
Stanislav Kocůrek, tel. 777 311
774. Tato spolupráce trvá již od
roku 2004 a za uplynulá léta došlo k výraznému zlepšení v dané
oblasti. Populaci hlodavců se daří držet na takové úrovni, která neohrožuje hygienické podmínky ve městě.
Termín zahájení celoplošné deratizace je předběžně stanoven na
7. března letošního roku, v závislosti na klimatických podmínkách.
Deratizace by měla být ukončena do konce měsíce dubna.
Z hlediska účelnosti by bylo vhodné, aby deratizační opatření byla
provedena ve stejném období i v objektech ve vlastnictví dalších
subjektů na území města Hlinska.
Bližší informace poskytne odbor investic a městského majetku,
pan Holec, tel. 469 315 337, příp. holec@hlinsko.cz. OIMM

Senioři, přijďte mezi nás!
Klub seniorů Hlinsko z. s. přijímá nové členy spolku. Scházíme se
každý čtvrtek od 14 hodin v sídle spolku na adrese Adámkova třída
165, Hlinsko.
Našim cílem je vytvořit pro hlinecké seniory prostor pro setkávání,
společné povídání. Dále pak společné aktivity: zájezdy, lázeňské
pobyty, besedy, účast na společenských akcích, koncertech, divadelních představeních. Rádi bychom náš spolek rozšířili o nové
členy, aby bylo co nejméně seniorů osamělých.
Máme zájem i o členy z okolních obcí.
Jana Šibřinová Jirková
tel.: 737 329 632

Zápis do 1. tříd základních škol
Ředitelé Základní školy, Hlinsko, Resslova 603, Základní školy,
Hlinsko, Ležáků 1449 a Základní školy, Hlinsko, Smetanova 403
vyhlašují na den 21. dubna 2022 (čtvrtek) zápis do 1. tříd pro školní rok 2022/2023.
Zápis se uskuteční ve všech hlineckých základních školách od 10 do
16 hodin.
U zápisu rodiče předloží:
– rodný list dítěte
– platný doklad o svém trvalém pobytu (občanský průkaz, pas)
– doporučení školského poradenského zařízení a odborného lékaře
nebo klinického psychologa potřebná pro žádost o odklad povinné
školní docházky dítěte, pokud o odklad pro své dítě budou žádat

Pokladna rozšiřuje provozní dobu
V březnu a dubnu 2022 rozšiřujeme z důvodu splatnosti místních
poplatků provozní dobu pokladny městského úřadu.
Provozní doba pokladny MÚ Hlinsko bude v těchto měsících následující:
Pondělí 7:30 – 11:30 h, 12:30 – 17:00 h
Úterý
7:30 – 11:30 h
Středa
7:30 – 11:30 h, 12:30 – 17:00 h (red)
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VRACÍME DO HLINSKA
ODBORNÉ ŠKOLSTVÍ!
VŠEOBECNÉ VZDĚLÁNÍ I MLÉKAŘ I TRUHLÁŘ I ELEKTRIKÁŘ

GYMNÁZIUM K.V.RAISE
A STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ HLINSKO
STŘEDNÍ VZDĚLÁNÍ
S MATURITNÍ ZKOUŠKOU

STŘEDNÍ VZDĚLÁNÍ
S VÝUČNÍM LISTEM

(osmileté, čtyřleté)

(tříleté)

Výrobce potravin (Mlékař)
Elektrikář
Truhlář

Gymnázium

Fakultní škola Přírodovědecké fakulty
Univerzity Palackého v Olomouci

PŘÍPRAVNÉ KURZY
na přijímací zkoušky od ledna/února 2022

red@gymhlinsko.cz
469 311 292, 469 311 190

Adámkova třída 55
539 01 Hlinsko

www.gymhlinsko.webnode.cz
Gymnázium K. V. Raise, Hlinsko,
Adámkova 55
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Rozpis svozu objemného odpadu včetně objemného bioodpadu – rok 2022
Rozměrný bioodpad - duben, září, říjen, listopad
Stanoviště
Za Drahou
Tyršova - Fügnerova
Dukelských hrdinů - Bezručova
Květná - křižovatka
Ležáků - u garáží
Raisova - Purkyňova
Rokycanova
Táborská
Vinohradská č. p. 488
Vinohradská - garáže
Olšinky - č. p. 942
Pod Tvrzí (u stadionu)
Nad Parkem
Jungmannova - most
Jungmannova - zbrojnice
Na Řekách
Nejedlého
Třebízského - garáže
Kouty - trafostanice
Kouty - č. p. 67
Kouty - bytovky
Karlova - Máchova
Máchova - Taussigova
Rubešova - park
Resslova - Palackého (křižovatka)
Taussigova - Palackého
ČSA - Jiráskova
Purkyňova - Nade Mlýnkem
ČSA - kostel
Družstevní - slepá ulice
Strněnská - nahoře
Straněnská - dole
Na Drahách - DTJ
Hálkova
Smetanova - Českobratrská
Klicperova - parkoviště
Veleslavínova
Slavíčkova - na konci
Rataje - č. p. 947
Čertovina - obchod
Čertovina - konec
Blatno č. p. 39
Blatno (Homolkovi - křižovatka)
Blatno - kampelička
Chlum - zastávka
Chlum - zbrojnice
Srní - zbrojnice
Srní - náves
Zahrádkářská kolonie Rataje
Zahrádkářská kolonie Čertovina
Zahrádkářská kolonie Na Stráni
Zahrádkářská kolonie Drachtiny
Pozn.:

čas přistavení
15:30 - 16:30
17:00 - 18:00
18:30 - 19:30
15:30 - 16:30
17:00 - 18:00
18:30 - 19:30
15:30 - 16:30
17:00 - 18:00
18:30 - 19:30
18:30 - 19:30
15:30 - 16:30
17:00 - 18:00
18:30 - 19:30
15:30 - 16:30
15:30 - 16:30
17:00 - 18:00
18:30 - 19:30
15:30 - 16:30
17:00 - 18:00
17:00 - 18:00
18:30 - 19:30
15:30 - 16:30
17:00 - 18:00
18:30 - 19:30
15:30 - 16:30
17:00 - 18:00
18:30 - 19:30
15:30 - 16:30
17:00 - 18:00
18:30 - 19:30
15:30 - 16:30
15:30 - 16:30
17:00 - 18:00
18:30 - 19:30
15:30 - 16:30
17:00 - 18:00
18:30 - 19:30
15:30 - 16:30
17:00 - 18:00
18:30 - 19:30
18:30 - 19:30
15:30 - 16:30
17:00 - 18:00
18:30 - 19:30
15:30 - 16:30
17:00 - 18:00
18:30 - 19:30
18:30 - 19:30
15:30 - 16:30
17:00 - 18:00
15:30 - 16:30
17:00 - 18:00
-

Objemný odpad - květen

Rozměrný bioodpad
duben
září, říjen

říjen, listopad

4. 4.

19. 9.

12. 10.

5. 4.

20. 9.

13. 10.

6. 4.

21. 9.

14. 10.

-

21. 9.

-

7. 4.

22. 9.

17. 10.

8. 4.
-

-

18. 10.
-

8. 4.

23. 9.

18. 10.

11. 4.

26. 9.
-

19. 10.

11. 4.

26. 9.

10.19.

12. 4.

27. 9.

20. 10.

13. 4.

29. 9.

21. 10.

14. 4.

30. 9.

24. 10.

-

-

-

19. 4.
-

-

25. 10.
-

19. 4.
20. 4.

21. 4.

3. 10.

4. 10.
5. 10.

25. 10.
26. 10.

27. 10.

-

5. 10.

-

22. 4.

6. 10.

31. 10.

25. 4.

7. 10.

1. 11.

Objemný odpad
čas přistavení
květen
15.30 – 16.15
16.45 – 17.30
9. 5.
18.00 – 18.45
15.30 – 16.15
16.45 – 17.30
10. 5.
18.00 – 18.45
15.30 – 16.15
16.45 – 17.30
11. 5.
18.00 – 18.45
19.15 – 20.00
15.30 – 16.15
16.45 – 17.30
12. 5.
18.00 – 18.45
15.30 – 16.15
16.45 – 17.30
13. 5.
18.00 – 18.45
19.15 – 20.00
15.30 – 16.15
16.45 – 17.30
16. 5.
18.00 – 18.45
19.15 – 20.00
15.30 – 16.15
16.45 – 17.30
17. 5.
18.00 – 18.45
15.30 – 16.15
16.45 – 17.30
18. 5.
18.00 – 18.45
15.30 – 16.15
16.45 – 17.30
19. 5.
18.00 – 18.45
15.30 – 16.15
16.45 – 17.30
20. 5.
18.00 – 18.45
19.15 – 20.00
15.30 – 16.15
16.45 – 17.30
23. 5.
18.00 – 18.45
15.30 – 16.15
16.45 – 17.30
18.00 – 18.45
24. 5.
19.15 – 20.00
15.30 – 16.15
16.45 – 17.30
25. 5.
18.00 – 18.45
15.30 – 16.15
16.45 – 17.30
18.00 – 18.45
26. 5.
19.15 – 20.00

-

7. 10.

-

26. 4.

10. 10.

2. 11.

-

-

27. 4.

11. 10.

3. 11.

-

-

kontejner se nepřistavuje
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Zahájení turistické sezony Pardubického kraje
2022 bude ve Skutči

Již dvakrát se pokoušel Klub
českých turistů Hlinsko zorganizovat ve Skutči Zahájení turistické sezony Pardubického
kraje. Ani jednou to nevyšlo, ale
přesto věříme, že by to napotřetí už vyjít mohlo.
Zahájení turistické sezony se
uskuteční v sobotu 26. března
2022. V předchozích, tzv. před-

kovidových, letech se této akce
zúčastňovalo 1 000 až 1 200 turistů z celého kraje, kolik jich
přijede nyní se dá těžko odhadnout, ale oblastní výbor Klubu
turistů udělá vše pro to, aby jich
přijelo co nejvíce. Je to poprvé,
kdy Klub turistů jednoho města
pořádá tuto akci v jiném městě.
Rádi ve Skutči přivítáme i občany Hlinska, kteří si budou
moci prohlédnout toto 15 kilometrů vzdálené město a jeho
okolí.

START NA STADIONU
Prezence účastníků bude od
8:30 do 9:45 hodin na zimním
stadionu, poté bude následovat
kulturní program a oficiální zahájení. Celá akce je organizována pod záštitou člena Rady Pardubického kraje pana Alexandra Krejčíře a starosty města
Skuteč pana Pavla Bezděka.
Každému z účastníků bude
předána reklamní taška s pro-

pagačními materiály o městě,
včetně pamětního listu a odznaku. Na zbytek dne bude připraven den otevřených dveří ve
všech významných kulturních,
společenských a jinak zajímavých budovách ve Skutči.

KOMENTOVANÉ
PROHLÍDKY
Účastníci budou moci navštívit
Informační centrum, Městské
muzeum s expozicí obuvnictví a
kamenictví, Pamětní síň skladatele V. J. Tomáška a Památník
V. Nováka. Přístupné budou i
oba místní kostely, otevřena
bude podniková prodejna Botas. V Kulturním klubu Skuteč si
budou moci prohlédnout prodejní výstavu obrazů Pavla Daleckého. V omezené míře si budou moci prohlédnout i Zimní
stadion a Sportovní halu. Studenti místního gymnázia zajistí
komentované prohlídky po
městě.

Pro turisty jsou připraveny tři
trasy do okolí Skutče, kratší
šestikilometrová povede po
Žulové stezce Horkami s komentovaným výkladem Jana
Doucka, delší 9 nebo 14 km povede Šilinkovým dolem, na
rozhlednu Borůvku a hrad
Rychmburk a dále až do Skutče.
Hrad si budou moci prohlédnout a vystoupit i na věž. Informační centrum bude otevřené
do 17 hodin. Bližší informace
jsou na www.kcthlinsko.cz/zts.
Smyslem celé akce je přivítat
všechny hosty ve Skutči, seznámit je s památkami a tradicí
města a připravit pro ně propagační materiály tak, aby se do
našeho města zase rádi vraceli.
V neposlední řadě je posláním
této akce zahájit turistickou sezonu v kraji na rok 2022.
Děkujeme všem skutečským
sponzorům, kteří na akci přispěli a především Pardubickému kraji. KČT Hlinsko
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Firma Backer Elektro CZ brzy otevře novou
výrobní halu
Jedna z nejvýznamnějších
hlineckých firem Backer Elektro
CZ dokončuje rekonstrukci haly
22 v průmyslovém areálu na
ulici Poličská. Již brzy se v nových prostorech rozjede výroba
tištěných topných těles, podobná výrobě v hale 2 v ulici
Bezručova.
Velký zájem o výrobu topných těles touto metodou byl
důvodem k jednání o rozšíření
výrobních prostor. V druhé polovině roku 2021 společnost
Backer Elektro CZ odkoupila již
zmíněnou halu 22 od firmy
Megatech, která neměla pro
tento výrobní prostor další využití. Záhy započala rozsáhlou
rekonstrukci, která musela být
přizpůsobena současným požadavkům na moderní provoz,
se zřetelem na speciální technologii výroby tištěných topných těles.
Nové rozčlenění výrobních
hal i interiérů vychází zejména
z funkčních požadavků pro dosažení maximálního výkonu a
kvality. Vzhledové řešení exte-

riérů i interiérů je pokračováním jednotného firemního stylu, který se postupně rozvíjí už
řadu let. Poprvé se ve větším
měřítku objevil na nově rekonstruovaných halách v již zmíněné Bezručově ulici. Tento styl
je v souladu s filozofií švédské
mateřské firmy Backer AB a respektuje obecné moderní trendy. Konkrétní podněty vycházejí od generálního ředitele
společnosti Ing. J. Lesného i od
dalších členů vedení, dle potřeb
jednotlivých úseků. Vzhledové
návrhy vytváří Ing. V. Dvořák
v komunikaci s dodavateli navazujících stavebních a dalších
činností. Důraz je kladen na
čistotu hlavních tvarů, jednoduchost, lehkost, vyváženost,
přitom snadnou rozpoznatelnost. Základní barvy jsou bílá,
šedá, černá a typické výrazné
vodorovné červené linky, které
jsou použity na stěžejních místech a odkazují na obor – elektrická topná tělesa. „Dnes jsme
v tomto jednotném stylu již
poměrně daleko – podle vzhle-

Zdražování nákladů za bydlení,
úřad práce nabízí pomoc
Úřad práce nabízí pomoc lidem, kteří nemají dostatek prostředků
na výdaje spojené s bydlením.
V posledních týdnech mnoha domácnostem rostou náklady spojené s bydlením. Zvyšují se náklady za elektřinu, plyn, ale i za teplo a
vodu. Jednou z možností, kterou lze využít v situaci, kdy rodina
nemá dostatek prostředků na rostoucí náklady za bydlení, je požádat o dávku státní sociální podpory příspěvek na bydlení.
Tato dávka je od 1.1.2022 upravena novelou zákona o státní sociální podpoře způsobem, který umožní pomoci lidem postiženým
zdražováním nákladů za bydlení efektivněji.
Od 1.1.2022 se tak příspěvek na bydlení zvyšuje, a nově na tuto pomoc dosáhnou i lidé v podnájmu, lidé užívající byt na základě služebnosti (např. senioři, kteří darovali byt svým dětem a byt užívají
na základě zřízeného věcného břemene na dožití), nebo lidé trvale
bydlící na chatách, či chalupách.
Nárok na příspěvek na bydlení má osoba, jestliže 30 % příjmu nestačí na zaplacení nájmu a nákladů souvisejících s bydlením. V
případě, že máte přístup k internetu, tak si můžete na kalkulačce
MPSV sami orientačně spočítat výši příspěvku. Tuto pomůcku vyhledáte na webových stránkách MPSV:
www.mpsv.cz/web/prispevek/orientacni-vypocet-prispevku-nabydleni, případně přes internetový vyhledavač po zadání klíčových
slov „MPSV kalkulačka příspěvek na bydlení“.
Další možností pro získání detailnějších informací je využití speciální linky, kterou ÚP ČR zřídil pro zodpovídání dotazů vztahující se
k dávkové pomoci v souvislosti se zvýšenými cenami energii: +420
950 180 070. Úřad práce

du lze poznat, že k sobě patří
jak fasáda budovy, tak její interiéry – kanceláře i kuchyňské
linky, jídelna, stejně jako třeba
vizitky zaměstnanců, billboardy
u silnice, dokonce někdy jdeme
až po styl aranžování květin ve
váze.“ říká autor návrhů Ing. V.
Dvořák. A co pro něj bylo při
navrhování celkového vzhledu
nové budovy důležité? „Při rekonstrukci těchto nových hal
chceme navázat na původní
čistý funkcionalistický vzhled
budov, který byl bohužel – jak
šel čas – někdy znehodnocen
lokálními různorodými zásahy,
třeba v té době zrovna užitečnými z hlediska momentální
potřeby. Navázat na to dobré,
uspořádat, sjednotit a dále rozvinout, aby už samotný vzhled
budov vypovídal o schopnostech skrytých uvnitř.“
V zrekonstruované hale bude
kromě samotné výroby sídlit
také management, bude zde
potřebné zázemí pro zaměstnance a přízemí bude využito
pro expedici. Část budovy si

pronajímá firma Branofilter,
která zde měla svůj prostor
pronajatý od minulého majitele. Společnost Backer Elektro CZ
dále počítá s postupným rozšířením výroby, investuje tak i do
nového technického vybavení.
Do nové budovy byly zakoupeny vypalovací pece a potiskovací stroje s vyžitím automatizace a manipulace s produkty.
S navýšením výrobní kapacity souvisí také nábor nových
zaměstnanců, který probíhá již
dva měsíce. Firma se snaží přiblížit občanům Hlinska a okolí
svoji filosofii, ukázat styl výroby
a najít kvalitní zaměstnance,
kterým má rozhodně co nabídnout. Díky svému postupnému
růstu se stala stabilním zaměstnavatelem, se kterým se
nikdo nemusí bát o svoji budoucnost.
Spuštění výroby se plánuje již
na konec tohoto měsíce. Věříme, že nová hala splní očekávání a bude dalším dobrým
krokem k růstu firmy.
Backer Elektro CZ

Muzeum v přírodě
Vysočina hledá
průvodce a pokladní
Muzeum v přírodě Vysočina
hledá pro expoziční areál na
Veselém Kopci průvodce a pokladní
Podmínky:
– jedná se o brigádu – dohoda
o pracovní činnosti nebo o provedení práce
– vhodné zejména pro aktivní
seniory
– výkon práce v období od 15.
dubna do konce října 2022,
v adventu od 26. 11. do 4. 12.
– služba cca 10x za měsíc
včetně víkendu, dle dohody lze
individuálně upravovat
– dopravu na Veselý Kopec
zajišťuje zaměstnavatel
Požadujeme zodpovědnost,
komunikativnost, vstřícnost,
smysl pro práci v kolektivu, základní kulturní rozhled a
schopnost učit se nové věci.

Nabízíme práci v zajímavém
prostředí.
V případě zájmu o podrobnější informace se obracejte,
prosím, na níže uvedený kontakt. Adresa: NMvP, Muzeum
v přírodě Vysočina, Příčná 350,
Hlinsko. Tel.:
469 326 415, 778 700 099,
magda.krivanova@nmvp.cz.
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Rozmanitá kultura v Hlinsku na jarní měsíce
V úterý 15. března se uskuteční cestovatelské setkání s
Michaelou Hrdou na téma Průsery na cestách. Příběh o tom,
jak se naučila cestovat sama,
nalehko a za hubičku nebo balit
(z kufrů o 45 kg na batoh o 7 kg).
Podělí se s vámi o dvě přepadení, zadržení na hranicích nebo
odtah auta za 450 Euro a
spoustu jiných problémů, které
ji na cestách po zhruba 45 zemích potkaly. Ale také o to, co si
ze všech těch průserů vzala,
protože po každé bouři přeci
přijde slunce. Neminou vás ani
tipy, jak se takovým průšvihům
kdekoliv na světě vyhnout a taky jak cestovat sami, nalehko a
za hubičku. Začátek je v 19 hodin v kinosále. Vstupné je 150
Kč.

V úterý 22. března od 19
hodin nás čeká koncert známé
zpěvačky Anety Langerové s
názvem Dvě slunce aneb jak
krásné je být milován. V podání
kapely, Anety a smyčcového tria
nás čeká nezapomenutelný zážitek. Cena vstupenky je 650 Kč
přízemí a 600 Kč balkón.
Ve středu 23. března se na
prknech objeví světový muzikál
o tradicích a lidské touze po
štěstí – Šumař na střeše v podání divadla z Mladé Boleslavi.
Cena vstupenky je 430 Kč.
Poslední akcí v březnu bude
večer s travesti skupinou
Techtle Mechtle a Kočky s
názvem představení „Cabaret
Šulin Růž“. Na své si přijdou
nejen milovníci tance, ale také
dobré zábavy a legrace. Těšit se
na vás budou ve čtvrtek 24.
března od 19 hodin v sále MFC
oblíbené tváře – Dolores,
Cathrin, Gina, Saša a Naira. Cena
vstupenky je 350 Kč v předprodeji, na místě 380 Kč.
V dubnu a květnu nás čekají
tyto akce:
Úterý 5. dubna od 19 h –
Sherlock v nesnázích

Divadelní komedie z repertoáru Východočeského divadla
Pardubice s detektivní zápletkou v prostředí tajemné usedlosti na samotě. Vstupné 430
Kč.

Čtvrtek 21. dubna od 18 h –
Lomy Amerika
Večerem provází prezident
společnosti pro výzkum historického podzemí Ladislav Lahoda. Vstupné 100 Kč.
Úterý 10. května od 19 h –
Dobrou noc, mami
Strhující psychologické drama, které v roce 1983 získalo
Pulitzerovu cenu. Hrají: Taťjana
Medvecká, Lucie Štěpánková.
Vstupné 430 Kč.
Pátek 13. května od 18 h –
Hlinečanka a Pavlína Fili-

povská
Jarní koncert hlinecké dechové kapely s hostem. Vstupné
150 Kč.
Čtvrtek 19. května od 19 h –
4Tet – Verze V.
Gentlemani v cylindrech opět
připravili originální podívanou!!

Vstupné 790 Kč.
Předprodej a rezervace vstupenek -Turistické informační
centrum na Betlémě – 731 697
418, pokladna Multifunkčního
centra) nebo www.mfchlinsko.cz. Vstupenky lze platit i
kartou.
Těšíme se na vás při akcích,
které jsme pro vás naplánovali.
MKK Hlinečan

Přijďte se podívat na Resslovku!
Srdečně zveme budoucí prvňáčky a jejich rodiče na prohlídku naší školy v Den otevřených dveří, který se bude konat
ve čtvrtek 17. března 2022 od
14.00 do 17.30 hodin.
V naší škole si budete moci
projít budovy A a B i zcela nové
prostory budovy C, ve které je
našim žákům k dispozici nejen
obrovská sportovní hala sloužící jako tělocvična, ale také
nové šatní prostory kompletně
vybavené barevnými skříňkami
s veselými a tematickými obrázky pro téměř 400 žáků.
V této budově se také nachází
dvě nové, architektonicky zajímavě řešené učebny pro žáky z
1. stupně a společenská místnost využívaná nejen pro výuku
hudební výchovy.
Celé odpoledne budete mít
možnost nahlédnout do různých učeben naší školy, kde
vám učitelé a žáci představí
práci na interaktivních tabu-

lích, tabletech či 3D tiskárně.
Děti si budou moci také vyzkoušet „zápis nanečisto“. V jazykové učebně se seznámí s
prací se sluchátky, ve zrekonstruované učebně fyziky a informatiky je překvapí připravené fyzikální pokusy. V budově B
se na vás budou těšit paní vychovatelky a páni vychovatelé,
kteří vás rádi provedou školní
družinou. Jako tradičně se vaše
děti budou moci vyfotit s naší
Resslovskou sovou a v učebně
dílen si vyryjí své jméno do hliněné destičky na památku své
první návštěvy u nás ve škole.
Budeme se velmi těšit na vaši
osobní návštěvu na naší Resslovce.
Na webových stránkách
www.zsresslovahlinsko.cz bude
rovněž připravena ke zhlédnutí
prezentace naší školy.
Kolektiv žáků a zaměstnanců školy ZŠ Resslova
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Z činnosti DDM

Za podpory EU projektu Šablony II – Dům dětí a mládeže
Hlinsko, okres Chrudim
CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/001
2452 se na DDM během měsíce
ledna a na začátku února uskutečnilo hned několik příležitostných akcí pro širokou veřejnost.
Ve středu 12. ledna proběhla
zajímavá akce Jóga pro tělo i
duši. Jednalo se o zdravotní cvičení určené pro rodiče s dětmi,
které bylo inspirované jógou a
masážemi. Lekci vedla zkušená
lektorka jógy, pilates a zdravotního cvičení Ing. Eva Tamoková
z Chotěboře. Děti i dospělí si
vyzkoušeli různé druhy dechů a
jógových pozic. Lektorka kladla
důraz na jejich správné vysvětlení, provedení a také na respektování individuality každého z účastníků. Cvičení bylo
proloženo použitím ortopedických koberečků určených pro
masáže a prokrvení chodidel,
procvičení rovnováhy a aktivizování nožní klenby. Vše jsme
zakončili vzájemnou masáží
rodičů a dětí. Na tuto lekci volně
navázalo cvičení „Harmonie těla“ a cvičení na zdravá záda.
„O rodině“, tak se jmenovalo
další komunitně osvětové setkání pro širokou veřejnost,

které se uskutečnilo v DDM 28.
ledna. Paní PhDr. Ludmila Filipová pohovořila o funkci rodiny
a rolích jednotlivých členů. Na
pololetní prázdniny jsme připravili projektový den „Jaké
příběhy přináší voda?“ Navštívili jsme Muzeum nové generace ve Žďáru nad Sázavou, kde
byl pro děti připraven vzdělávací program. V pátek 11. února
se konal další projektový den
v DDM , který se jmenoval „Valentýnské drátkování“. Jeho
účastníci se naučili rukodělné
tvorbě drátkování a vytvořili si
krásná srdíčka proplétaná drátky a korálky. Všichni se již těšíme na další akce, o kterých se
více dozvíte na našich webových stránkách nebo na Facebooku. DDM Hlinsko

Připomínka tradic na Resslovce
Na začátku nového roku
2022 se žáci na Resslovce zapojili do spolupráce, která se
týkala připomenutí jednoho
z významných obyčejů tradičně pořádaných na Hlinecku – MASTOPUSTU.
Při výuce si děti a učitelé povídali a společně četli zajímavé informace o těchto
svátcích. V hodinách výtvarné výchovy či pracovních
činností naši žáci vytvořili
spoustu hezkých obrázků či
3D výrobků.
I když byly masopustní akce v současné době částečně omezeny,
věříme, že se nejen naši žáci a učitelé, ale i široká veřejnost zúčastnila v době jarních prázdnin tradiční obchůzky maškar na Betlémě.
ZŠ Resslova Hlinsko
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OSTOZPĚT
nová rubrika přinášející pohled do minulosti prostřednictvím
100 let starých článků z hlineckého dobového tisku

Dbejme více čistoty ulic:
Ministerstvo Národní Osvěty v jednom ze svých posledních
oběžníků praví: „Za neutěšených poměrů dřívějších málo se
rozvíjel smysl obyvatelstva pro ladnou úpravu obcí, obytných
domů, zahrad aj. Jest smutnou pravdou, že čistotou a úpravností mnoho obcí našich zůstává za obcemi států sousedních.
A přece se ze vnějšího vzhledu osad a měst usuzuje na pokročilost obyvatelstva, neboť čím je národ pokročilejší, tím pečlivěji a vytrvaleji dbá čistoty a ladné úpravy prostředí v němž
žije“. Toho měli by si všimnouti mnozí obyvatelé našeho města, kteří myslí, že ulice jsou pro to, aby se na ně vylévaly splašky, vysypával popel, smetí, zbytky apod. Podle toho, jak vypadá ulice před tím kterým domem, dá se usuzovati o smyslu pro
čistotu jeho obyvatelstva.
Mládeži jdoucí k odvodům:
Branná povinnost jest povinností těžkou, ale nutnou k obraně
vlasti. Vědomí, že budete sloužiti své vlasti, ulehčí vám tuto
službu. První vaší povinností jest dostaviti se k odvodům. Vyhněte se všem bývalým neřestem, které bývaly zvykem za Rakouska. Tím není míněno, že se máte vzdáti veškerého veselí.
Buďte veselí a zazpívejte si pěkné písně! Nejdete do služeb cizích, ale budete sloužiti své vlasti. Tato změna proti dřívějšku
musí býti viděna ve vašem chování při odvodu. Dali byste
špatné vysvědčení sami sobě, kdybyste si libovali v oplzlých
písních. Jak odpuzujícím dojmem působí hlouček poloopilých
hulákajících mladíků. Naproti tomu jak krásným a imposantním jest průvod střídmých branců pod vlajícím národním praporem za zpěvu písní sokolských. Vy, mladíci venkovští, kteří v
prvé řadě v nejhojnějším počtu doplňujete naši armádu, nedělejte hanbu venkovu a nedopusťte, aby také jiní venkov zostudili.
Odměny za sbírání chroustů:
Vyhláškou zemské politické správy v Praze byla vyměřena odměna, která se bude v roce 1922 platiti za chrousty a ponravy v
zájmu ochrany polních plodin sebrané a to 40 hal. za 1 litr
odevzdaných chroustů a 80 hal. za 1 litr dodaných ponrav.
Obecní úřady vyhlásí, kde se mají chrousti a ponravy odváděti
a kde a kým za ně bude vyplácena odměna.
Strašidlo:
Hlinecká fama vypravuje hrůzostrašné historie o strašidle,
které nahání hrůzu a děs chodcům, jdoucím kolem hřbitova,
ovšem samozřejmě v noci. Strašidlo hlinecké objevovalo se
„příležitostně“, jak postižení ubozí vystrašení vypravují, docela „komód“, v pěkném negligeé s příslušnou dekoletáží. A
nastojte!! Strašidlo strašilo v páru. Ano, on a ona! A jen snad
proto se stalo, že mladík, míjevší hřbitovní zeď, byl k smrti vystrašen objevením se strašidel mezi hroby, neboť není každý
mladíkem a je-li starším mladíkem, řekněme od čtyřiceti do
padesáti jar, nemusí býti urputným misoginem a nenáviděti
strašidla v sukních a k tomu podle všech pravidel koketerie
svůdně obnažená. V našem případě dospělý a „kurážný“ napadený věděl by si s rozhalenou strašidelnou mihulicí rady a
vypořádal by se s její dekoletáží jak se patří. Ale mělo-li strašidlo v sukních svého don Juana, je hůře. Mohlo by nastati a také by jistě nastalo nepříjemné „vochlování“ muže proti muži a
to jest se stanoviska sbírky zákonů a nařízení nepřípustno.
Nestalo se však nic takového a když hodina duchů odbyla,
strašidla zanechající po sobě „prý“ láhve s obsahem, který z
duše rád náviděl a „užíval“ bývalý císař pán Karel Poslední,
když naň doléhaly trudy vladařské a když posiloval se k svým
povinnostem manželským. Hodina tedy odbyla a hodiny takové dlužno ctíti, hodinám těmto nutno rozuměti a nepadá to
vůbec na váhu konfesse obou strašidelných milenců.
(Hlasy Českomoravské vysočiny č. 10-13, ročník VI., březen 1922), připravilo: MMG Hlinsko
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Vzpomínky

Místní akční skupina
Hlinecko, z. s.
VYHLAŠUJE VÝZVU
k předkládání žádostí o udělení značky certifikátu
„Kvalita z Hlinecka“
pro výrobky a produkty, ubytovací a stravovací zařízení a zážitky.
Zájemci o udělení značky mohou podávat žádosti osobně v kanceláři MAS Hlinecko, z. s. (Komenského 187, Hlinsko) do 21. března
2022 v pracovních dnech od 7:30 do 15:30 hodin, mimo tyto hodiny po telefonické domluvě. Podrobné informace naleznete na
webových stránkách www.mashlinecko.cz pod logem Kvalita z
Hlinecka.
Kontaktní osoba:
Iva Groulíková, administrátorka regionální značky
e-mail: groulikova@mashinecko.cz

Je to již 9 let, co nás navždy opustila
naše milovaná a starostlivá manželka,
maminka, babička a prababička paní
Irena KYNCLOVÁ, roz. Pražáková.
S láskou vzpomínají manžel Jaroslav
a synové Jaroslav a Petr s rodinami.

Dne 15. března 2022 vzpomínáme
na nedožité 80. narozeniny pana
Jaroslava PRODĚLALA.
Zároveň si 30. března 2022
připomínáme 5. výročí jeho úmrtí.
Děkujeme za Vaši vzpomínku.
S láskou vzpomíná rodina

tel.: 605 150 550

Výběrové řízení na ředitele školy
v Holetíně

Dne 7. dubna 2022 uplyne smutný
rok, co nás navždy opustil pan
Láďa ŠTĚRBA.

Starosta obce Holetín v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., o
předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném
vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů a vyhláškou č. 54/2005 Sb., o náležitostech konkursního řízení a konkursních komisích, ve znění pozdějších předpisů, vyhlašuje konkurs na vedoucí pracovní místo ředitelky/ředitele Základní školy
a mateřské školy Holetín, se sídlem Horní Holetín 178,
539 71 Holetín.
Předpokládaný nástup na pracovní místo – 1. července 2022

Věnujte prosím tichou vzpomínku.

Požadavky: Předpoklady pro výkon činnosti ředitele
– odborná kvalifikace a předpoklady pro výkon činnosti
ředitelky/ředitele v souladu s § 5 zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění
pozdějších předpisů
– znalost školských předpisů a školské problematiky
– občanská a morální bezúhonnost
– dobrý zdravotní stav
– organizační a řídící schopnosti
Obsahové náležitosti přihlášky:
– úředně ověřené kopie dokladů o nejvyšším dosaženém vzdělání
– přehled o průběhu předchozích zaměstnání
– strukturovaný životopis v českém jazyce
– koncepce dalšího rozvoje školy (max. 5 stran strojopisu A4)
v českém jazyce
– výpis z rejstříku trestů (ne starší 3 měsíců)
– lékařské potvrzení o zdravotní způsobilosti pro výkon činnosti
ředitelky/ředitele školy (ne starší 2 měsíců)
Uchazeči nebudou hodnoceni na základě jiného nástroje, než je
řízený pohovor.
Přihlášku včetně všech výše uvedených příloh s označením KONKURS Základní školy a mateřské školy Holetín a NEOTVÍRAT zašlete nejpozději do 20. dubna 2022 na adresu: Obec Holetín, Horní
Holetín 105, 539 71 Holetín
Jan Břeň, starosta obce Holetín

Děkuje zarmoucená rodina

Dne 17. března 2022 uplyne jeden rok,
kdy nás navždy opustila milovaná
manželka, maminka a skvělá
perníkářka, paní Dana TLAPÁKOVÁ.
Kdo jste ji znali, vzpomeňte si na ni
s námi.
S láskou manžel Jaroslav,
dcera Dita a syn Libor s rodinami.

Poděkování
Děkujeme všem, kteří se přišli rozloučit s panem
JUDr. Vladimírem SEVERINEM.
Též děkujeme za projevy soustrasti a květinové dary.
Rodina Severinova

*NGF¾OGRQ\GOGM
UGX\TQUVNÚOUCFGOPCMNKFPÆOOÊUV÷
FQVąKEGVKOKPWVQF*NKPUMC
MVTXCNÆOWD[FNGPÊ<P2TQ\XÊą¾VMC
&CPKGNC,KVMC
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7HO
Poličská 342,
Hlinsko
www.texevo.cz

KOLEKCE JARO - LÉTO 2022

www.lineafoto.cz

- zdravotní obuv certifikovaná IQC Zlín
- trekking + softshell shoes
- moto fashion shoes
- steel excentric young styles
- oděvy brandit
- sportovní obuv
- kabelky,peněženky, batohy
výhodné ceny!!!

DĚKUJEME ZA VAŠI NÁVŠTĚVU
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Získejte atraktivní plat,
nadstandardní pracovní podmínky
a 30 000 Kč za nástup
Hledáte novou práci v příjemném prostředí moderní výrobní haly s nejnovějšími
technologiemi? Voní Vám dřevo a rádi byste pracovali pro mezinárodní firmu,
kde jsou zaměstnanci na prvním místě?
Připojte se tedy k přátelskému týmu finské dřevozpracující společnosti Stora Enso,
která zastává filozofii „více stromů zasazených než pokácených“, a která v České
republice vyrábí produkty ze dřeva pro stavební průmysl. V nově budovaném provozu
ve Ždírci nad Doubravou právě obsazujeme řadu výrobních pozic jako například:

OPERÁTOR/-KA VE VÝROBĚ ● ŘIDIČ/-KA VZV
Stora Enso, jakožto stabilní zaměstnavatel s nadnárodní působností, nabízí novým
kolegům nadstandardní platové ohodnocení, řadu výhodných benefitů a výjimečnou
firemní kulturu s důrazem na kvalitní mezilidské vztahy.
Těšíme se na Vás přímo ve Ždírci nad Doubravou, Nádražní 66
nebo na storaenso.com/cs-cz/careers.
julia.zigmund.ext@storaenso.com, tel.: +420 720 749 201

Zdroj: Stora Enso

Ukázka využití našich produktů. Zdroj: Stora Enso – Emma Cross

Ukázka využití našich produktů. Zdroj: Stora Enso – Kiva Cenkovice

Ukázka využití našich produktů. Zdroj: Stora Enso – Christian Stummer
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Kino

Pondělí
od 8 do 12 h – herna s tvořením (vstupné 50 Kč/rodina)
od 13 do 14.40 h – hrátky s angličtinou (nutná rezervace)
od 17.30 do 19.30 h – předporodní kurz s porodní asistentkou
Úterý
od 9 do 11 h – herna s písničkou (vstupné 50 Kč/rodina)
od 14.30 do 15 h – cvičení s miminky 3 – 9 měsíců
od 15 do 15.30 h – cvičení s dětmi 9 – 12 měsíců
od 15.30 do 16 h – cvičení s dětmi 12 -18 měsíců
od 15.55 do 16.45 – cvičení pro děti od 3 let
od 17 do 17.45 h – cvičení pro maminky s dětmi
od 17.45 do 19 h – cvičení pro těhotné s porodní asistentkou
(cena lekce 70 Kč)

10. čtvrtek 19.00
Betlémské světlo
Komedie ČR, 99 minut, P, vstupné 150 Kč.
17. čtvrtek 13.30
V létě ti řeknu, jak se mám (Bio Senior)
Komedie ČR, 117 minut, P, vstupné 70 Kč.
25. pátek
19.00
Poslední závod
Drama ČR, 95 minut, 12-N, vstupné 150 Kč.
27. neděle 16.00
Příšerákovi 2
Animovaný rodinný film, dabing, 103 minut, vstupné 120 Kč děti,
150 Kč dospělí.
31. čtvrtek 19.00
Známí Neznámí
Komedie ČR, 95 minut, mládeži nepřístupno, vstupné 150 Kč.
Předprodej a rezervace vstupenek – TIC Hlinsko/Betlém 731 697
418, pokladna MFC nebo www.mfc-hlinsko.cz.
Vstupenky lze platit i kartou.

Středa
od 9 do 11 h – SMS – středeční miminkovská setkání
(vstupné 50 Kč)
Čtvrtek
od 8 do 11 h – volná herna (vstupné 50 Kč/rodina)
od 15.30 do 16 h – angličtina s Pam (nutná rezervace)
od 16.30 do 17.30 h – kurz Malá technická univerzita
Pátek
od 8.30 do 9.30 h – cvičení s dětmi 18 měsíců a více
od 9.30 do 10.30 h – cvičení maminek s dětmi
od 9 do 12 h – 1x měsíčně setkání dvojčátek (vždy druhý pátek v
měsíci)
od 15 do 17 h – setkání maminek – volná herna
(vstupné 50 Kč/rodina)
Další připravované aktivity
Středa 9. 3. od 14 h – Dítě na srdci – ukázky úvazů
Středa 9. 3. od 17.30 h – Relaxační večer pro ženy
Sobota 12.3. od 10 h – Beseda o správné manipulaci s miminkem
Sobota 19. 3. od 9.30 do 17.30 h – Seminář o prosperitě
Laktační poradenství dle dohody.
Bližší info na hlinecanek@email.cz, tel 728 460 403, www.hlinecanek.cz, nebo na Facebooku. Změna vyhrazena.

Společenský dům
Neděle 3. dubna
od 13.30 a 15 h
OSTROV SPLNĚNÝCH PŘÁNÍ
Loutkové představení pro děti.
Vstupné 30 Kč.

Trhová Kamenice
Neděle 10. dubna od 14 h
DĚTSKÝ KARNEVAL
VELKÁ KLAUNIÁDA
Občerstvení zajištěno, vstupné
dobrovolné.
-sokolovna-

Soukromá inzerce
Prodám osobní auto OPEL ASTRA 2,0DI, koupeno v ČR, první
majitel, najeto 125 000 km, r.
výr. 1999, nová baterie, STK do
08/2023, spolehlivé.
Cena 20 000 Kč.
Tel.: 720 183 598.
Prodám králíky – samečka a
samičky, kalifornského, bílý,
černý čumáček.
Tel.: 721 460 036.

KD Herálec
Sobota 12. března od 20 h
HARLEJ
Vstupné v předprodeji 390 Kč.
Sobota 8. dubna od 20 h
TRAUTENBERK TANZ METAL
Vstupné v předprodeji 450 Kč.

Knihovna
Oddělení pro dospělé

Oddělení pro děti

Po 8 – 12, 13 – 17
Út 8 – 12, 13 – 17
St 8 – 12, 13 – 17
Čt 8 – 12, 13 – 17
Pá ZAVŘENO
So 8 – 11

13 – 17
9 – 12, 13 – 15.30
13 – 17
9 – 12, 13 – 17
ZAVŘENO
ZAVŘENO

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

Tel.: 469 311 197

Výtvarná soutěž: Můj psí hrdina z oblíbené knížky
Soutěžíme v těchto kategoriích:
I. kategorie: děti z MŠ
II. kategorie: 1.- 3. třída
III. kategorie: 4.- 6. třída
IV. kategorie: speciální školy
Každý soutěžící může přihlásit pouze jedno dílo. Nepřijímáme
skupinové práce. Na zadní stranu uveďte: jméno autora, kategorii,
kontakt (email) a Souhlas zákonného zástupce s vystavením práce.
UZÁVĚRKA 14.4.2022.
Hlasovat bude veřejnost během květnové výstavy v knihovně.
Práce odevzdávejte během půjčovní doby v knihovně, nebo zasílejte na adresu: Městská knihovna Hlinsko – dětské odd., Adámkova tř. 554, 539 01 Hlinsko.

Svratouch
èištìní
kobercù
a èalounìného
nábytku

pro domácnosti i firmy
Kontakt: 777 13 16 13
vivere@hlinecko.cz
www.vivere.cz

Sobota 19. března od 18 h
VESELÉ VÁNOCE A ŠTASTNÝ
NOVÝ ROK
Hraje dětský divadelní spolek ze
Svratouchu.
Vstupné dobrovolné, výtěžek
bude věnován na dobročinné
účely.
-sokolovna -
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Muzeum v přírodě Vysočina

Pondělí 7. března od 17 h
ZASTUPITELSTVO MĚSTA HLINSKA
Veřejnost je srdečně zvána.

VESELÝ KOPEC
Veselý Kopec bude do zahájení návštěvnické sezóny
dne 15. 4. uzavřen.

Neděle 13. března od 15 h
VI. HLINECKÝ DĚTSKÝ BÁL
Pořádá středisko volného času POHODA a POHODA COOL ve spolupráci s Pohybovým studiem Sluníčko.
Vstupné dobrovolné.

BETLÉM HLINSKO

Úterý 15. března od 19 h
PRŮSERY NA CESTÁCH A JAK JE PŘEŽÍT
Přednáška. Vstupné 150 Kč.
Úterý 22. března od 19 h
ANETA LANGEROVÁ
DVĚ SLUNCE ANEB JAK KRÁSNÉ JE BÝT MILOVÁN
Koncertní turné s kapelou a smyčcovým triem.
Vstupné 650 Kč přízemí, 600 Kč balkón.
Středa 23. března od 19 h
ŠUMAŘ NA STŘEŠE
Městské divadlo Mladá Boleslav
Světový muzikál o tradicích a lidské touze po štěstí.
Divadelní představení v rámci abonmá-jaro 2022.
Vstupné 430 Kč.
Čtvrtek 24. března od 19 h
„CABARET ŠULIN RŮŽ“
Travesti show Techtle Mechtle a Kočky
Nejúspěšnější česká travesti skupina míří do Hlinska!
Vstupné 350 Kč předprodej / 380 Kč na místě.
Připravujeme na duben
Úterý 5. dubna 19 h
SHERLOCK V NESNÁZÍCH
Východočeské divadlo Pardubice
Brilantní komedie s detektivní zápletkou v prostředí tajemné
usedlosti na samotě. Divadelní představení v rámci abonmá-jaro
2022. Vstupné 430 Kč.
Čtvrtek 21. dubna od 18 h
LOMY AMERIKA
Večerem provází prezident společnosti pro výzkum historického
podzemí Ladislav Lahoda. Vstupné 100 Kč.
Více akcí a informací k uvedeným představením a rezervace vstupenek naleznete na www.mfc-hlinsko.cz

Městské muzeum a galerie
Galerie i Muzeum
březen – z technických důvodů 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

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 programy 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.
Návštěvní doba: Úterý až pátek od 8.30 do 16 h; sobota od 9 do 12 h;
neděle od 13 do 16 h; polední přestávka od 12 do 12.30 h.
1. dubna až 1. května
VELIKONOCE NA BETLÉMĚ
Výstava ve všech roubených objektech, která přibližuje tradiční lidové zvyky. Ukázky výroby velikonočních předmětů. Prodej velikonočních dárečků.
Návštěvní doba: Úterý až neděle od 8.30 do 16 h; polední přestávka
od 12 do 12.30 h.
Prosíme, sledujte naše webové stránky, na nichž se dozvíte aktuální informace pro návštěvu: www.nmvp.cz.
Muzeum v přírodě Vysočina, Příčná 350, 539 01 Hlinsko, tel. 469
326 415 – správa; E-mail: muzeumvysocina@nmvp.cz
Betlém Hlinsko – 469 311 429 (průvodci), Veselý Kopec –
469 333 175 (průvodci). Oficiální webové stránky MP Vysočina:
www.nmvp.cz; www.facebook.com/Muzeum-v-přirodě-Vysočina

Centrum Jana XXIII.
Pondělí: Výuka zpěvu s Monikou Maškovou 10 – 17 h (obj. předem
na tel. 724 568 602); Cvičení Pilates dospělí 17.15 – 19.30 h (paní Semerádová)
Úterý: Bohoslužba 8 – 9 h; Výuka zpěvu s Monikou Maškovou 10 –
17 h; Modlitební setkání 18 – 19 h; Intervalový trénink – 19.15 –
20.15 h
Středa: Výtvarná dílna pro dospělé 13.45 – 16.30 h; Intervalový trénink – 19.15 – 20.15 h
Čtvrtek: Cvičení Pilates dospělí 17.15 – 19.30 h
Pátek: Bohoslužba 8 – 9 h
Sobota: Bohoslužba 16.30 – 17.30 h
Neděle: Bohoslužba 8 – 9 h; Zkouška hudebníků 15 – 17.15 h; Spolčo
dívek 13 -15 let 17.30 – 19 h
Aktivity mimo harmonogram
Sobota 26. března od 10 do 15 h – tvořivá dílna – výroba zvířátek z
papírového proutí. Příspěvek na materiál je dobrovolný.
Více informací na www.cj23.cz, FB: Centrum Jana XXIII. Program je
odvislý od vládních nařízení.
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Soukromá inzerce
Koupím garáž v okolí sídliště v Hlinsku. Tel.: 723 600 840.
Prodám rohový gauč do L (dvě části) s úložným prostorem. Cena
5000 Kč. Tel.: 722 435 923.
Koupím gramofonové LP desky do své archivní sbírky. Nesbírám
vážnou hudbu, lidovky ani dechovky. Platba ihned v hotovosti.
Děkuji za nabídky na tel.: 724 22 92 92 nebo
e-mail: Fiat1955@seznam.cz.
Prodám dřevěné žebřiny (na cvičení), zachovalé; dále 2 ks videorekordéru zn. Panasonic (čtyřhlavý a šestihlavý) + kazety s filmy
(větší množství). Tel.: 606 198 784.
Koupím obrazy malířů Vysočiny: Červinka, Sodomka, Zezula,
Wagner, Dvořák, Hanych, Emler, Bukáček, Sigmund, Vovsová, Macoun, Porš, Jambor, Honsa, Šplíchal, Panuška, Bubeníček, Kaván,
Cína – Jelínek, Němec, Odvárka a další. Tel.: 603 294 594.
Koupím stará plynová kamna Waw. Tel.: 705 279 006.
Koupím garáž. Tel.: 705 279 006.
Koupím garsoniéru. Tel.: 723 168 123.

Výkup železa, barevných kovù,
papíru, autobaterií atd.
Ekologická likvidace autovrakù
Místo zpìtného odbìru elektrozaøízení
Provozovna Hlinsko, Srnská ulice,
areál ÈD (5 kolej)
Tel.: 601 587 013
www.kovove-odpady.cz

Vyřešíme problém
zamlžených brýlí!

Vyzkoušejte
zdarma
u nás
v optice.

Optika Petříkovi
Dvořákovo nábř. 269, Hlinsko
Tel.: 736 535 055

www.optika-petrikovi.cz
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FC Hlinsko před jarní sezonou
V podzimní části divize C obsadili hlinečtí fotbalisté 8. příčku s 22 body a skóre 23:22 s
pouhou tříbodovou ztrátou na
třetí místo.
Na jarní část se zelenobílí začali připravovat s trenérem
Martinem Slavíkem a asistentem Janem Břízou od 9. 1. 2022.
Tréninkové jednotky probíhají
4x týdně v místních podmínkách a na umělých trávách v
Chotěboři a Ždírci nad Doubravou. Součástí přípravy je i soustředění ve sportovním komplexu v Ústí nad Orlicí. V přípravných zápasech Hlinečtí sehráli utkání s FK Pardubice U19
(2:6), Havlíčkův Brod (divize D)
1:1, FK Letohrad (divize C) 1:5.
Zbývají odehrát ještě utkání s
FK Pardubice „B“ (ČFL), Tatran
Ždírec (divize „D“). K prvnímu
mistrovskému utkání zajíždějí
hlinečtí fotbalisté k těžkému
utkání na hřiště FK Čáslav. Během zimy došlo v kádru k několika změnám.
Po třech letech opouští Hlinsko brankář Marek Jech, který
míří do vyšší soutěže FK
Zbuzany 1953 (FNL).
Téměř stoprocentní je i odchod Lukáše Jančury, který se
bude chtít prosadit v profesio-

nálním fotbale, a to v pražské
Viktorii Žižkov. Dále odešel
Martin Tulach do Kutné Hory. S
aktivní činností skončila dlouholetá opora Bojan Vukliševič. V
současné době probíhají jednání o doplnění kádru, a to
zejména na postu brankáře.
Věříme, že již bude po podzimním zranění plně k dispozici
Kryštof Vašek, který se střelecky
dvakrát prosadil v přípravných
utkáních. Do přípravy „áčka“
byli zařazeni i někteří hlinečtí
dorostenci, které chceme postupně do týmu dospělých zabudovat natrvalo.
Výkonný výbor pod vedením
Ondřeje Hebkého si stanovil cíl
pro jaro figurovat v horní polovině tabulky a předvádět kvalitní výkony.
V jarních bojích budeme
spoléhat i na podporu našich
fanoušků. Vždyť návštěvy na
krásném stadiónu v Olšinkách
jsou jedny z nejvyšších ve všech
divizních skupinách v republice.
Pro diváky bude opět připravena fotbalová restaurace U Aleše.
Stejně tak jako probíhá zimní
příprava mužů, tak i ostatní kategorie – dorost, mladší a starší
žáci a přípravky jsou v plném
tréninkovém procesu. Kategorie

Bazén
PROVOZNÍ DOBA PLAVECKÉHO BAZÉNU
Po
15.00 – 21.00
Út – St 6.30 – 7.45 15.00 – 21.00
Čt
6:30 – 7:45 15:00 – 18:00
18:00 – 20:00 – cvičení pro ženy
Pá
6:30 – 7:45 16:00 – 21:00
So, Ne
10.00 – 19.00
Ceny: dospělí 50 Kč/1 hod., děti do 15 let – 40 Kč/1 hod.
Tel.: 608 042 627.
PLAVÁNÍ PRO SENIORY
– každé pondělí od 13 do 14 hodin
– cena 80 Kč/hod. – v ceně je zahrnuto 20 minut cvičení
+ 5 minut. whirlpool + volné plavání
PROVOZNÍ DOBA SAUNY
Po
zavřeno
Út
15.00 – 21.00 – ženy
St, Pá 15.00 – 21.00 – muži
Čt
15.00 – 20.00 – ženy
So
13.00 – 19.00 – společná
Ne zavřeno
SQUASH
Po – Pá 8.00 – 20.00
So – Ne 10.00 – 19.00
Rezervace na telefonu 608 042 627.

mládeže průběžně využívají
prostory nové hlinecké všesportovní haly, terénů kolem
Hlinska a umělé trávy ve Rváčově.
Mládežnické celky hrají přípravná utkání na umělých trávách v Chotěboři, Žďáru n/S a
Humpolci. Dorostenci pod vedením trenérů Bojana Vukliševiče, Luboše Nováka a Miroslava Boušky v přípravě dosud neprohráli. Postupně zvítězili s
Humpolcem 3:2, Chotěboří 2:1 a
Žďárem nad Sázavou 5:1.
Starší žáci se připravují pod
vedením Jiřího Dejnožky a Romana Jůna. Po podzimní části
vedou starší žáci krajský přebor
se ziskem 24 bodů a skóre 79:15.
Mladší žáci s trenérem Ondřejem Kyselou od 5. ledna absolvují zimní přípravu na jarní boje. Po podzimu zaujímají 8.
příčku v krajském přeboru.
Kategorie přípravek se připravují téměř bez jakékoliv
přestávky, a to pod taktovkou
trenérů Kamila Sádovského
(U11), Martina Cestra (U10),
Ondřeje a Marka Holasových (U
9) a Michala Boušky s Petrem
Kopeckým (U8).
Práce s mládeží je u nás na
skvělé úrovni. Svědčí o tom i to,

že pět hráčů z Hlinska nastupuje v žákovských kategoriích
FK Pardubice a čtyři hráči v prvoligových dorosteneckých kategoriích FK Pardubice. Ladislav
Sedláček je v reprezentaci ČR
U18. Nyní působí v 1. lize dva
hráči, kteří začínali v mládežnických kategoriích FC Hlinsko,
a to Jakub Pešek AC Sparta Praha a reprezentace ČR a Daniel
Vašulín FK Hradec Králové. Dále
v 2. nejvyšší soutěži působí další
čtyři bývalí hráči FC Hlinsko.
Závěrem bych chtěl poděkovat všem funkcionářům, pořadatelům, hráčům, trenérům,
rodičům a prarodičům malých
fotbalistů a fotbalistek za to, že
se podílejí na chodu a reprezentaci našeho klubu a města
Hlinska. Velké poděkování patří
také Městu Hlinsko, Městským
sportovištím (především Pavlovi Kábelemu) a všem sponzorům, kteří nás finančně nebo
materiálně podporují. Bez
těchto subjektů by fungování
našeho, ale i ostatních sportovních klubů ve městě nebylo
takřka možné.
Všem sportovcům a příznivcům hlineckého sportu přeji
pevné zdraví.
Za FC Hlinsko Roman Jůn

Další maratonec z Hlinska
Je jím Adam Trocha, který je pracovně v Austrálii, kde také v Melbourne běžel 12. 12. 2021 svůj 1. maraton. Startovalo 5 000 běžců v
6 hodin ráno kvůli velkému vedru. Adam proto běžel na jistotu a
doběhl v čase 3:56 hodin. Jinak stále platí, že z běžců Maraton klubu
má nejvíce maratonů – 29 Zdeněk Kasal. Nejlepší čas 2:37,22 z roku
1982 v Praze – Stromovce má Jarda „Lalik“ Bureš. Nejpomalejší čas
má z r. 2009 při Pražském maratonu časem 3:54,21 Josef Leszkow.
Ostatní jeho časy byly přes 4 hodiny. Kdo bude maratoncem č. 24?
Maratonci

Kam za sportem
Lední hokej
So 5. 3.
Pá 11. 3.
So 12. 3.
Ne 13. 3.

Hl. – Moravská Třebová
Hl. – Poděbrady
Hl. – Choceň
Hl. – Chrudim

Fotbal
So 12. 3. Hl. – Prosetín
So 19. 3. Hl. – Holice
Ne 20. 3. Hl. – Kosmonosy
Ne 3. 4.
Hl. – Litomyšl

11.30
20.00
11.30
9.00/10.30

žáci
junioři
žáci
4. tř./5.tř.

10.30
10.30
15.00
10.30

dorost
dorost
A muži
dorost

Volejbal muži – Krajský přebor I. třídy – Gymnázium Hlinsko
So 12. 3. SKO Hl. A – SK Rybník
10.00 a 13.00
So 26. 3. SKO Hl. A – Sokol Česká Třebová II 10.00 a 13.00
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Na hlinecké sjezdovce se konaly dva závody
v obřím slalomu, celkem se sešlo přes 260 lyžařů

2. závod Poháru Vysočiny
„Sporten cup“
V neděli 30.1.2022 se na hlinecké sjezdovce v celé její délce
konal již šestý ročník Memoriálu Františka Horáčka, zakladatele hlineckého závodního
sjezdového lyžování. Lyžařského poháru Vysočiny neboli
Sporten cupu se aktivně zúčastnil i syn Petr Horáček, aby
připomenul závodnickou krev
rodiny.
Velmi silný vítr trápící celou
Českou republiku zavítal i do
Hlinska a proudil přesně v
opačném směru, než by si
všichni přáli, a to do kopce. Závodníci museli zápasit nejen s
obtížnou tratí obřího slalomu,
ale i s větrem, který se snažil jejich rychlou jízdu zpomalit nebo i zcela překazit. Tuto výzvu
přijely podstoupit teamy z
okruhu více než 150 km od
Hlinska. Účast téměř 150 závodníků nás jako pořádající
oddíl velmi potěšila. Mohli jsme
se poměřit s velkou konkurencí
a opět ukázat, že dokážeme obsadit přední příčky, pouze pět
našich dětí nedosáhlo na pódiová místa. Součástí vyhlašování
je i kategorie Family, kde se sčítá čas dítěte a rodiče. Zde jsme
získali hned dvě první místa.
Zde jsou výsledky našich dětí
a juniorů, všichni se radovali z
pohárů, medailí, diplomů a

věcných cen předávaných
předsedou klubu Robertem
Vokáčem a bratry Horáčkovy:
Myšáci dívky: 1. místo Josefína Mrkvičková
Přípravka dívky: 2. místo
Tereza Havlíková
Přípravka chlapci: 3. místo
Vít Bárta
Předžáci dívky: 1. místo Ester
Štulíková, 2. místo Ema Bártová
Mladší žáci chlapci: 1. místo
Ondřej Poslušný
Mladší žáci dívky: 1. místo
Vanesa Urbánková
Starší žáci dívky: 1. místo
Lucie Kopecká
Starší žáci chlapci: 1. místo
Štěpán Stýblo
Junioři dívky: 2. místo Simona Kopecká
Family: 1. místo: Ema Bártová
+ Marek Bárta, 2. místo Ester
Štulíková + Radan Štulík
Děkujeme členům Ski klubu
Hlinsko a rodičům závodníků za
pomoc při organizaci závodu a
všem divákům za vytvoření závodní atmosféry.
Přebor škol ve sjezdovém
lyžování pod záštitou starosty města Hlinska
V pátek 11.2.2022 se konal 11.
ročník přeboru škol ve sjezdovém lyžování pod záštitou starosty města Hlinska. Ski klub
Hlinsko postavil trať obřího

slalomu se startem na tunelu,
dále vedoucí přes malou sjezdovku a s cílem za časomírou u
Ski restaurantu. Trať čítala 11
bran a cílové dvoubrány. Všech
112 dětí po obdržení startovních
čísel absolvovalo komentovanou prohlídku trati, kde jim
zkušení lyžaři a trenéři vysvětlili jízdu v branách a správnou
techniku vedoucí k co nejlepšímu časovému výsledku. Hned
poté se na start postavily
nejdříve děti z MŠ a prvních tříd
ZŠ, aby si vyzkoušely své první
závody na sněhu. Závodníci
všech kategorií získali drobnou
cenu a medaili, první tři umístění ještě diplomy a věcné ceny.
Výsledky závodu (tučně
zvýrazněné jsou děti z hlineckých škol):
MŠ, 1. třída
Dívky: 1. Adámková Izabela,
2. Lachmanová Andrea, 3.
Chladová Adéla
Chlapci: 1. Sobotka Tadeáš, 2.
Limanovský Martin, 3. Pecina
Jakub
2., 3. třída
Dívky: 1. Mrkvičková Josefína, 2. Havlíková Tereza, 3.
Hebká Adriana
Chlapci: 1. Bárta Vít, 2. Zahálka Erik, 3. Zábranský Štěpán
4., 5. třída
Dívky: 1. Bártová Ema, 2.
Štulíková Ester, 3. Stýblová

Laura
Chlapci: 1. Kus Rudolf, 2. Ježek Matouš, 3. Klos Vojtěch
6., 7. třída
Dívky: 1. Häuslerová Emma, 2.
Slavíková Karolína, 3. Suthard
Ellie
Chlapci: 1. Poslušný Ondřej,
2. Šrámek Pavel, 3. Hudeček
Martin
8., 9. třída
Dívky: 1. Kopecká Lucie, 2.
Menclová Gabriela, 3. Urbánková Vanesa
Chlapci: 1. Bleha Mathias, 2.
Novák Slávek, 3. Kopecký Jakub
9. třída+
Dívky: 1. Kopecká Simona, 2.
Melounová Eliška, 3. Tlustošová
Veronika
Chlapci: 1. Tlustoš Pavel, 2.
Stýblo Štěpán, 3. Menc Filip
Nejlepší čas dne měla Lucie
Kopecká, která velmi úspěšně
reprezentuje hlinecký lyžařský
oddíl i na republikových závodech.
Závod proběhl za dobrého
počasí, až po odjetí všech závodníků nám vítr přinesl slabší
déšť se sněhem. Jsme velice rádi
za velký zájem škol z Hlinecka a
širokého okolí, 27 zúčastněných
škol svědčí o oblibě sjezdového
lyžování a našeho lyžařského
areálu mezi dětmi, rodiči i pedagogy. Závodní oddíl Ski
klubu Hlinsko
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