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SNÍH MUSEL Z MĚSTA PRYČ

LETOŠNÍ ZIMA je po několika letech opět zimou se sněhem. Celou Českou republiku v lednu zasypal sníh a bylo i několik dní se silnými mrazy, které se nevyhnuly ani Hlinsku. Sníh dělá radost dětem a lyžařům, ale horší je už pro řidiče a obyvatele města. V Hlinsku nebylo potřeba vyhlásit kalamitní stav, jako v některých jiných městech, přesto bylo nutné hromady sněhu z ulic vyklidit. Na řadu
tak přišla těžká technika, která postupně z vybraných míst a ulic odvážela sníh z města pryč.

Hlinsko je letos bez rozpočtového
provizória. Rozpočet byl schválen
už na konci roku. STRANA 2, 4 a 5

Příští číslo vyjde

6. března 2017

Slovo starosty
První měsíc
roku 2017 je
za námi – věřím, že jste do
nového roku
vstoupili tou
správnou nohou, s úsměvem a pozitivně naladěni.
Osobně jsem potěšen, že pro
naše město to byl vstup ve
zcela jiné pozici, než bývalo
zvykem v předchozích letech.
Máme hned od počátku roku
řádný rozpočet, který byl
schválen na prosincovém zasedání zastupitelstva. Letos
tedy žádné rozpočtové provizórium. V této souvislosti děkuji všem zastupitelům, kteří
finanční plán města podpořili.
Oproti minulým letům máme
tedy časovou výhodu a mohli
jsme hned od ledna začít připravovat investiční akce –
žádné otálení, žádné průtahy.
V prvním měsíci letošního
roku město vypsalo výběrová
řízení na dodavatele více než
deseti investic. Mezi nimi jde
například o celkovou opravu
ulice Čechova, výstavbu skateparku, kompletní dokončení
rekonstrukce hřbitovních zdí
nebo pokračování oprav místních komunikací v Chlumu.
Začátek roku nám zároveň
také připomenul, že na Hlinecku patří k zimě sníh a
mráz. V posledních letech zima
všechny tak trochu ukonejšila
mírným průběhem, ale letos
nás vrátila pěkně zpět do reality. Pro některé to byl dokonce šok, že v lednu chumelí a
mrzne. Takovýto průběh zimy
s sebou přináší samozřejmě
nemálo problémů, s nimiž se
snažíme vyrovnat, ale také
mnoho radosti – vždyť milovníci zimních sportů spokojeností přímo vrní.
V lednu se nám také slušně
rozjela plesová sezona. Proto
všem, kteří se chystají na taneční parkety, přeji ladný krok
a mnoho dobře zvládnutých
tanečních variací.
Děkuji za podporu a mějte
hezký únor. Miroslav Krčil
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Hlinsko má letos řádný
rozpočet hned od
počátku roku
Nejdůležitější krok v rámci
Nemalou část finančních
každoročního hospodaření
prostředků také v letošním
města, tedy schválení rozpočtu, roce vkládáme do pořízení
se nám tentokrát podařilo
projektových dokumentací, s
udělat už vloni v prosinci. Fijejichž přípravou jsme začali už
nanční plán na rok 2017
vloni. Letos v květnu buschválili zastupitelé při
deme mít kompletně
Letos
svém zasedání 12.
dokončený projekt
prosince 2016 a
přestupního terv květnu bude
Hlinsko tak neminálu s autokompletně
muselo po
busovým nádokončený projekt
mnoha letech
dražím včetně
řešit rozstavebního
přestupního
počtové propovolení a v
terminálu
vizórium.
červnu pak
Základní
projekt spors autobusovým
rámec předtovní haly.
nádražím včetně
stavují celkové
Stejně tak nás
stavebního
příjmy ve výši
čeká dokončení
zhruba 196 a výprojektů obpovolení.
daje 250 milionů
chvatové komukorun. Kapitola „finikace sídliště kolem
nancování“, která obsateplárny s novými parhuje další finanční toky včetně kovacími místy a projektu
zapojení volných prostředků
přestavby objektu bývalého
přímo z účtů města a úvěru na technického úseku ETY. Osobzasíťování parcel na Drachtině bych rád posunul kupředu i
nách, byla stanovena na úrovprojekt koupaliště, na který je
ni cca 54 milionů korun. Rozv těchto dnech dokončována
počet pro rok 2017 jsme tedy
studie.
připravili opět jako vyrovnaný.
K dalším připravovaným
Při sestavování rozpočtu pro projektům se budeme postupletošní rok jsme navazovali na
ně vracet v dalších vydáních
dobré hospodaření města v
Hlineckých novin.
minulém roce, které skončilo
Ani v letošním rozpočtu
výrazně v kladných číslech.
jsme nezapomněli na místní
Rozhodující příjmy města
části. Například v Chlumu butvoří tradičně především daně. deme pokračovat v opravě koZ nich je pro nás nejvýznammunikací, v Blatně či Srní a
nější výnos z DPH. Odhad celdalších místních částech Hlinkových daňových výnosů jsme ska to pak bude projektová
pro potřeby našeho rozpočtu
příprava dalších investic.
nastavili pod hranicí odhadu
Letošní rozpočet, nadále jastátu tak, abychom byli přiko s prioritou, počítá s podpopraveni na případný výkyv
rou spolků. Nesmíme také zaekonomiky.
pomínat ani na to, že i v roce
Pokud jde o výdajovou část
2017 splácíme několik úvěrů
rozpočtu, zde je letos největší
(např. Multifunkční centrum,
položkou dokončení zasíťování Domov seniorů Drachtinka).
parcel pro rodinné domy na
Drachtinách. Dále dostavba
Přehled příspěvků pro organitribuny, šaten a dalšího zázemí zace zřizované městem:
haly zimního stadionu, do– školské příspěvkové organikončení kompletní rekonzace
9 745 000 Kč,
strukce a přístavby Domu dětí
– příspěvkové organizace v
a mládeže či vybudování skaoblasti kultury 7 900 000 Kč,
teparku. V oblasti sídliště bu– Domov seniorů Drachtinka
deme pokračovat v rekon5 000 000 Kč,
strukcích komunikací, kon– Sportoviště města Hlinska,
krétně pak v ulici Družstevní
s.r.o.
7 800 000 Kč.
od podchodu ke křižovatce ulic
Jiráskova a ČSA a v ulici ČeMiroslav Krčil, starosta
chova.
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Zprávy z radnice
Noví vedoucí příspěvkových organizací
Od letošního roku mají dvě příspěvkové organizace města Hlinska své nové vedoucí. Od 1. ledna je novým vedoucím Městského
muzea a galerie pan Martin Horák, který ve funkci nahradil paní
Janu Vaškovou.
Od 1. února nastoupil na pozici programového referenta Multifunkčního centra a zároveň byl pověřen zastupováním vedoucí
příspěvkové organizace Městský kulturní klub Hlinečan pan Ing.
Vladimír Saifr, ve funkci nahradil pana Mgr. Petra Sedláka. (red)

Místní poplatky 2017
Se začátkem nového roku 2017 bychom rádi upozornili hlinecké
občany na dvojí možnost úhrady místních poplatků, a to v návaznosti na nový ekonomický software. Jedná se o místní poplatek za komunální odpad a místní poplatek ze psa.
Dvojí možnost úhrady spočívá v tom, že každý v obci trvale
hlášený občan (poplatník) má a bude i nadále mít svůj osobní
variabilní symbol. Pod tímto variabilním symbolem by od
příštího roku měl každý poplatník poplatku za komunální odpad
svůj poplatek hradit v případě, že jej bude hradit převodem
z účtu. Nepůjde již tedy platit hromadně, např. za celou rodinu. I
v letošním roce je ale možné tímto způsobem poplatek uhradit.
Místní poplatek ze psa se tímto způsobem již platí.
Druhou možností je (při platbě v hotovosti na pokladně) platba prostřednictvím čárového kódu. Tento čárový kód, spolu
s variabilním symbolem, obdrží nejpozději do konce měsíce
března každá v obci trvale hlášená osoba a dále osoba, která
v obci vlastní byt či dům, ve kterém není hlášena k pobytu žádná osoba (tzv. rekreační objekt). Dopis s čárovým kódem je potřeba uschovat i pro roky následující (v případě ztráty bude poplatníkovi vystaven nový). S tímto čárovým kódem přijde poplatník na pokladnu MÚ Hlinsko, Adámkova třída 554, kde pracovnice pokladny s pomocí kódu snadno a rychleji přijme platbu. Čárový kód slouží k lepší identifikaci poplatníka.
V příštím poplatkovém období, kalendářním roce 2018, již jiný
způsob platby (než prostřednictvím variabilního symbolu na
konkrétního poplatníka při bezhotovostní platbě nebo prostřednictvím čárového kódu při platbě na pokladně) nebude
možný. Jana Jirková, odbor Kanceláře tajemníka

TERMÍNY jarmarků a trhů na rok 2017
JARMARKY:
pondělí 24.4. Svatojiřský jarmark
sobota 29.7. Den dřeva a medu
čtvrtek 28.9. Svatováclavský jarmark
pátek 1.12. Mikulášsko-vánoční jarmark s rozsvěcením vánočního
stromu
sobota 16.12. Adventní trh na sídlišti
SELSKÉ TRHY:
Každý poslední pátek v měsíci od března do října.
(jen v září bude už ve čtvrtek jako součást Svatováclavského
jarmarku)
pátek 31.3., pátek 28.4., pátek 26.5., pátek 30.6., pátek 28.7., pátek
25.8., čtvrtek 28.9., pátek 27.10. TIC Hlinsko
Od 1. února probíhá v knihovně již třetí semestr Virtuální univerzity
třetího věku. Vybrané téma je tentokrát opět zajímavé – České
dějiny a jejich souvislosti. Zájemci, kteří nestihli první přednášku,
se mohou hlásit do 15. února, kdy proběhne 2. přednáška. Posluchači se budou scházet jednou za 14 dní ve středu od 13 hodin v
oddělení pro dětské čtenáře. Přihlášky i doplňující informace jsou
v oddělení pro dospělé čtenáře. Městská knihovna
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Volný pohyb psů z pohledu
zákona o myslivosti
S příchodem zimy nastává
v přírodě doba klidu a spánku.
Podobně je to i s volně žijící
zvěří. Zvěř se na zimu připravuje již v pozdních letních
měsících, kdy si vytváří a v těle
ukládá tuky. Z takto vytvořených zásob potom musí vydržet celou zimu. Myslivci proto
již od podzimu zvěř přikrmují
objemovými a jadrnými krmivy a pomáhají tak zvěři přežít
toto nepříznivé období. Velkým nebezpečím pro zvěř jsou
volně pobíhající psi, kteří zvěř
ruší a honí. Nejde jen o to, že
by takovýto pes mohl zvěř
ulovit (to se ostatně u dobře
vedeného psa stává málokdy,
častěji zvěř loví skupiny toulavých psů), ale v období s nedostatkem potravy je pro zvěř
nebezpečné i jakékoli náhlé
zvýšení energetického výdeje
včetně nutnosti útěku před
volně pobíhajícím psem. Pro
psa je to pouze proběhnutí se
a zábava, po které se vrátí domů do kotce k plné misce potravy. Volně žijící zvěř je
ovšem po takovém nedobrovolném útěku často tak vysí-

lena, že může na místě uhya vymezení prostor pro volné
nout.
pobíhání psů, ve znění obecně
Problematiku venčení psů v
závazné vyhlášky č. 1/2013
okolí měst a obcí podle sou(dále jen „obecně závazná vyčasné právní úpravy řeší
hláška“). V příloze č. 2
zákon č. 449/2001 o
této obecně závazné
Pes na
vodítku být nemusí,
myslivosti,
vyhlášky jsou na
ale musí být plně
v platném znění
území města
(dále jen „zákon o ovladatelný povely majitele. Hlinska vymeVolný pohyb psů na území
myslivosti“).
zeny prostory
města Hlinska dále
Podle ust. § 10
pro volné pobíupravuje ještě obecně
odst. 1 zákona o
hání psů, tj.
závazná
vyhláška města
myslivosti je zavedení psů bez
Hlinska o pohybu psů
kázáno vlastníkům
vodítka ovšem
na veřejném
domácích zvířat,
pod kontrolou či
prostranství.
včetně zvířat
dohledem chovatele.
ze zájmových chovů a zvíKonkrétně se jedná o
řat z farmových chovů zvěře,
park u bývalého koupaliště a
nechat je volně pobíhat v hodále o louky mezi silnicí č.
nitbě mimo vliv svého majiteII/343 (Hlinsko-Jeníkov)
le nebo vedoucího. Z toho vya Hamříkem. Chovatel psa,
plývá, že pes na vodítku být
který poruší výše uvedené
nemusí, ale musí být plně
ustanovení zákona o mysliovladatelný povely majitele
vosti nebo poruší obecně zá(dle zákona nesmí být mimo
vaznou vyhlášku města Hlinvliv svého vedoucího). Volný
ska se pak dopouští přestupku,
pohyb psů na území města
za který se uloží pokuta až
Hlinska dále upravuje ještě
30 000 Kč. Současně je však
obecně závazná vyhláška
potřeba zde upozornit na
města Hlinska č. 1/2008 o pokompetenci myslivecké stráže
hybu psů na veřejném proa mysliveckého hospodáře dastranství města Hlinska
nou zákonem o myslivosti a

tou je oprávnění usmrcovat
v honitbě toulavé psy, kteří
mimo vliv svého vedoucího ve
vzdálenosti větší než 200 m od
nejbližší nemovitosti sloužící
k bydlení pronásledují zvěř
s výjimkou psů ovčáckých a
loveckých plemen a dále psů
slepeckých, zdravotnických a
záchranářských a služebních,
kteří by měli být však viditelně označeni.
Otázka volného pohybu psů
v honitbách z pohledu příslušných právních předpisů je
jedna věc. Otázka určité vzájemné tolerance a ohleduplnosti je věc druhá. Buďme k
sobě slušní a tolerantní. Myslivce a pejskaře by měla spojovat láska k přírodě. Jdete-li se
svým psem do honitby, chovejte se tak, abyste vy i vaši psi
zvěř nerušili. Musíme se přizpůsobit neúprosné realitě a
mít psa stále plně pod kontrolou. Předejdeme zbytečným
konfliktům, nebo situacím, kdy
může být pro našeho psího
kamaráda již pozdě.
Odbor životního prostředí

Tradiční rozloučení s masopustem v Hlinsku
Masky se na Betlémě objeví již
popáté, a to v úterý 28. února
První týdny nového roku se
vždy nesou ve znamení masopustu a Hlinecko je jednou z
nemnoha oblastí, kde si jednotlivé obce tuto prastarou
tradici dodnes připomínají.
Osobitá atmosféra, důraz na
tradiční vzhled jednotlivých
masek, nespoutané veselí – to
vše dělá masopustní obchůzky
něčím nevšedním. Není náhodou, že masopustní obchůzky
na Hlinecku jsou zapsány na
seznamu nehmotného kulturního dědictví UNESCO. I Hlinsko je na tuto skutečnost patřičně hrdé a v letošním roce již
popáté pořádá ROZLOUČENÍ S
MASOPUSTEM přímo v ulicích
města. Průvod dětí
z hlineckých škol
v masopustních maskách je

totiž jedním
z nejatraktivnějších bodů programu.
Program započne již
v dopoledních hodinách, a to
před Základní školou Smetanova, kde se po 9. hodině
shromáždí děti ze všech hlineckých základních a mateřských škol v tradičních i méně

tradičních maskách. Po zahájení masopustu se dlouhý
průvod vydá v 9.30 hod. za
doprovodu řízné dechovky kapely Mrákotinka na cestu hlineckými ulicemi. Krátká zastávka potěší obyvatele Domova seniorů Drachtinka, odkud budou děti směřovat přes
Komenského ulici na Tylovo

náměstí. Cílem barevného
průvodu masek bude Betlém,
kde dětský masopust vyvrcholí. Všechny děti budou na Betlémě odměněny výrobkem
z Cukrárny Ludmilka.
Odpoledne bude veselý masopustní program pokračovat
před radnicí na Poděbradově
náměstí. O zábavu a pozdvižení se již tradičně postará maškara z hlinecké místní části
Blatno a kapela Hlinečanka. Ve
14 hodin starosta města povolí
maškarám jejich rej a předá
jim vládu nad městem. Zástup
masek se odsud přesune na
Betlém, kde proběhne obchůzka mezi jednotlivými
chalupami. Závěr obchůzky
bude patřit tradičnímu obyčeji
porážení kobyly, které je plánováno na 15.30 hod.
TIC Hlinsko
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Otevřený dopis hnutí ANO 2011
Vážený pane starosto,
Místní organizace Politického hnutí ANO 2011 se na svém
zasedání konaném dne 5. 1.
2017 mimo jiné zabývala i
úklidem a údržbou veřejných
prostranství v našem městě.
Naši členové se shodli na
tom, že z důvodu nedostatečné
práce pracovníků Úřadu města
Hlinska zajišťujících úklid a
nedostatečnou kontrolní činností vedoucích pracovníků
došlo k tomu, že se nepořádek
kolem popelnic na sídlišti veřejně probírá na internetu,
konkrétně na sociální síti Facebook. Členové poukazují na
špatnou činnost (v období Vánoc i nečinnost) organizací,
které smluvně zajišťují odvoz
odpadků, úklid sněhu, údržbu
a úklid chodníků, a to nejen v
zimním období.
Protože se hnutí ANO podílí
prostřednictví svých zastupitelů a radních na vedení města, snáší se kritika i na naši
hlavu, i když nemáme přímý
podíl na řízení běžných činností úřadu. Málokdo totiž
přesně rozumí kompetencím
zvolených orgánů místní sa-

Z tohoto jednání MO ANO
2011 vzešly následné připomínky:
Již dříve jsme uvítali zřízení
čety na údržbu zeleně, mělo by
dojít k dalšímu dovybavení
této čety technikou a pracovníky, aby tato četa mohla kvalitně a včas zajišťovat údržbu a
úpravu zeleně, úklid města,
malých oprav chodníků, zametání chodníků a ostatních
komunikací zejména u obrubníků apod. Některé plochy
totiž nebyly udržovány vůbec
nebo opožděně, sekala se přerostlá tráva a docházelo
k poškození travního porostu, i
přes vybavení čety vysavačem
do dnešního dne nebyl proveden úklid spadaného listí
v ulici Poličská před kancelářemi HAM... mohli bychom
pokračovat.
Problémy kolem úklidu
v okolí popelnicových boxů a
kontejnerů je potřeba řešit v
navýšení frekvence vyprazdňování nádob na tříděný odpad. U hnědých kontejnerů
vyzýváme k navýšení jejich
počtu a přehodnocení jejich
umístění. Tato připomínka

SPRÁVA A ÚDRŽBA SILNIC PARDUBICKÉHO KRAJE za více než deset
milionů korun pořídila dva nákladní automobily se sněhovou radlicí, které
lze ovšem díky své variabilitě využívat i pro běžnou letní údržbu. Vozidla
slouží na cestmistrovství v Hlinsku a v Holicích. „Tyto dvě „tatrovky“ už
jsou v plném nasazení. Peníze, které jsme využili na jejich nákup, jsou výsledkem relativně mírné zimy minulého roku a také úsporného hospodaření
naší organizace,“ vysvětluje ředitel Správy a údržby silnic Pardubického
kraje Miroslav Němec.

mosprávy, takže se jen těžko
můžeme bránit výtkám, že za
„naší vlády“ tyto věci fungují
hůř než dříve.

padla i na veřejném zasedání.
Pokud se týká zimní údržby,
došlo ke zpoždění v nasazení
techniky na úklid sněhu, ne-

Reakce starosty města Miroslava Krčila
Vážená paní předsedkyně,
děkuji Vašemu hnutí za otevřený dopis.
1. Pokud jde o úsek údržby
zeleně, jistě Vás radní za Vaše
politické hnutí informovali, že
jsme již na podzim roku 2016
při sestavování rozpočtu na
rok 2017 rozhodli o navýšení
počtu pracovníků zmíněného
úseku. Nepochybně radní za
Vaše politické hnutí také informují členy Vaší organizace
o průběžném vybavování
úseku údržby technikou.
O poškození travního porostu, jak zmiňujete, nemám informace. Pokud mezi členy
Vašeho hnutí máte v tomto
směru odborníky, velmi rád si
jejich názor osobně vyslechnu. Mohu Vás ale ubezpečit,
že děláme maximum pro stálé
zlepšování údržby města. Mimochodem, ve Vámi zmiňované lokalitě byl úklid listí
proveden dvakrát.
2. K Vaší připomínce týkající
se hnědých kontejnerů na bioodpad mohu pouze konstatovat, že již v roce 2016 bylo
v rámci mikroregionu Hlinecko rozhodnuto a podána žádost o dotaci na tyto sběrné
nádoby. Žádost byla úspěšná,
Hlinsko získá 64 kontejnerů a
300 popelnic na bioodpad.
Nepochybně Vás o této skutečnosti radní za Vaše politické hnutí také informovali –
minimálně dvakrát jsme o této záležitosti na podzim loň-

byly vyhrnuty chodníky ani
místní komunikace, a to přes
předem avizované sněhové
přeháňky. Nově vybudované
chodníky v ulici Jiráskově,
chodník k MŠ Budovatelů,
chodník Palackého a další nebyly vyhrnuty vůbec a nejsou
ani zařazeny do plánu zimní
údržby. Blatenská ulice byla
vyhrnuta až 10. 1. 2017 po několika urgencích místních
majitelů nemovitostí.
Naléhavě žádáme o zlepšení
řídící a kontrolní činnosti pověřeným pracovníkem.
V oblasti zimní údržby je třeba
přepracovat plán zimní údržby,
do kterého budou zařazeny
nově vybudované chodníky,
místní komunikace a zároveň

ského roku hovořili při jednání rady města, stejně jako o
frekvenci vývozu v souvislosti
s přípravou na další sezonu.
O postupu v této věci jsem
informoval radu nejenom já
osobně, ale následně i paní
tajemnice Mgr. Nováková.
3. Zimní údržba je nepochybně oblast, ve které je neustále možné něco zlepšovat.
Každé město a obec musí
vycházet z kapacit, které má
k dispozici. V našem případě
z kapacit, které mají především Technické služby. Při
větším přívalu sněhu se
komplikacím, bohužel, vyhnout na sto procent nelze.
My se maximálně snažíme,
aby tyto problémy byly co
nejmenší a trvaly pokud
možno krátce. Jsem rád, že
reakce drtivé většiny našich
spoluobčanů jsou chápající
tuto skutečnost a já jim za to
děkuji.
O problematice, dle Vašeho
názoru „pozdního nasazení
techniky“, jsou s Vámi i Vašimi zástupci za účasti vedení
radnice připraveni diskutovat
při osobní schůzce přímo
pracovníci TS.
O aktualizaci plánu zimní
údržby již bylo rozhodnuto.
Vážená paní předsedkyně,
pokud budete potřebovat jakékoliv informace týkající se
města Hlinska, jsem Vám plně
k dispozici k osobnímu jednání. Miroslav Krčil

zahrnuty časy výjezdů techniky a doby úklidu sněhu.
Pane starosto.
Jelikož ze zákona máte ve
své pravomoci řídit a kontrolovat činnost MÚ, žádáme Vás
tímto o sjednání nápravy
v činnosti MÚ na úseku úklidu
a údržby města.
Žádáme, abyste v zákonné
lhůtě naši MO písemně informoval o přijatých konkrétních
opatřeních k odstranění vytýkaných nedostatků.
V Hlinsku dne 10. ledna 2017
Místní organizace Politického
hnutí ANO 2011 zastoupená
předsedou JUDr. Evou Křupkovou
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Poděkování
Děkujeme vám všem, kteří jste se přišli naposledy
rozloučit s naším drahým zesnulým,

panem Slavomilem ODVÁRKOU.
Zároveň děkujeme za projevy soustrasti a květinové dary.
Zarmoucená rodina

Hlinecké noviny | 7
Vzpomínky
Dne 5. února 2017 uplyne 10 let,
kdy nás navždy opustila

Renata NEUWIRTHOVÁ.
Měla mnoho přátel a známých, kteří ji měli
rádi a věříme, že na ni i rádi vzpomínají.
Uctěte památku s námi.
Dcera Naďa s rodinou, syn Petr s rodinou

Dotlouklo srdce, umlkl hlas, tak rád měl
život i nás. Smutný je domov, prázdno je
v něm, cestička k urně zůstala jen. Dne
26. února 2017 uplynulo smutných 13 let,
kdy nám navždy odešel náš milovaný
manžel, tatínek, dědeček, pradědeček a tchán,

pan JOSEF BOHÁČ z Hlinska.
Stále s láskou vzpomínají a nikdy
nezapomenou manželka, synové s rodinami.

Před pěti lety nás opustil

pan FRANTIŠEK ZEMAN.
Jeho život byl plný práce a starosti o nás.
Nikdy nezapomeneme a s vděčností stále
vzpomínáme.
Rodina

Pøedstavujeme držitele regionální znaèky Kvalita z Hlinecka (díl dvacátý první)
Provozovatel: Pivovar Rychtáø, a.s.
Certifikován znaèkou Kvalita z Hlinecka byl zážitek: Exkurze
v pivovaru Rychtáø s návštìvou minipivnice a minimuzea pivovarnictví.
Pivovar Rychtáø byl založen v roce 1913 a kromì výroby piva se zamìøuje
i na ukázku jeho výrobního postupu s možností navštívit i minimuzeum
a minipivnici, kde si návštìvník starší 18 let mùže sám naèepovat pivo a zároveò ho
i ochutnat. V minulosti byly exkurze cíleny pøevážnì na žáky škol, byly pøístupné v Den
otevøených dveøí, pøípadnì pro úèastníky zájezdù z jiných podnikù. Od roku 2010 byla
ustálena trasa s výkladem prùvodcù, vytištìny propagaèní letáky a zprovoznìn odkaz na
webových stránkách s možností rezervace prohlídky trvající ètyøicet pìt minut.
U pøíležitosti stého výroèí založení pivovaru byla uvedena do provozu prodloužená devadesáti minutová trasa exkurze konèící
v minipivnici. A v roce 2014 byla trasa rozšíøena ještì o minimuzeum, kde jsou vystaveny historické artefakty spojené s historií
pivovaru, jako jsou etikety, tácky, získaná ocenìní, suroviny používané k výrobì, historické fotografie vždy v porovnání se
souèasnými, také je pøedstaven historický vývoj obalové techniky používané v pivovarnictví. Po celou dobu øízené degustace jsou
promítány filmy o vzniku piva, ale i filmy z akcí konaných v pivovaru a v pivovarské zahradì. V prùbìhu exkurze provádìjící
odpovídá na otázky návštìvníkù. Pivovar Rychtáø provozuje exkurze celoroènì, vždy po pøedchozí domluvì s koordinátorkou.
Kapacita jedné exkurze je 5-30 osob. Kompletní nabídka prohlídek je uvedena na webových stránkách www.rychtar.cz.

Podrobné údaje o jednotlivých certifikovaných výrobcích, službách a zážitcích naleznete na www.mashlinecko.cz
v záložce Kvalita z Hlinecka.
Bc. Hana Rouhová, MAS Hlinecko
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Turisté se sešli
u pramene Chrudimky
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Kulturní pozvánky
Výstava filmových plakátů
5.1. – 30.3.
Nejen pro milovníky filmů, ale i pro širokou veřejnost připravil MKK Hlinečan zajímavou a nevšední výstavu filmových plakátů z minulosti i ze současnosti. Pestrý výběr ze sbírky Š. Bonaventury reprezentuje nyní na 150 kousků formátu A3 jedinečných historických plakátů k filmům všech žánrů, kde si každý divák jistě přijde na své a zabrousí do vzpomínek na zhlédnutá představení či se pokochá kreslenými plakáty k hlavně
dětským filmům nebo bude obdivovat vytříbené kreslené plakáty Káji Saudka.
Výstava je nainstalována v Galerii Multifunkčního centra a je
otevřena jako obvykle PO – ČT 8.00 – 16.30 a při kulturních akcích pořádaných MFC Hlinsko.
MKK Hlinečan

Absolventský koncert Základní umělecké
školy v Hlinsku
Za krásného slunečného počasí
a mírného mrazu přišly k prameni Chrudimky ze všech
směrů stovky turistů. Přicházeli pěšky, na kole nebo i na
koních. Hodně turistů přijelo
autobusem na zastávku do
Chlumětína. Kolik turistů se v
pátek u pramene sešlo nelze
přesně spočítat, ale 3 dvojice z
řad pořadatelů z Klubu turistů
Hlinsko rozdali rekordních 1
680 pamětních listů. To je
téměř o 400 více než v loňském roce. Na opékání buřtů
byly letos pro příchozí připravena dvě menší ohniště. Ten,
kdo na buřta zapomněl, si ho
mohl i s ohřátou medovinou
koupit přímo u pramene. Také

letos byla tato akce spojena s
charitativní akcí Novoroční
čtyřlístek. Za vybrané peníze
se budují bezbariérové turistické cesty pro hendikepované
turisty. Na městském úřadě v
Hlinsku byly rozpečetěny 3
pokladničky a v nich se napočítalo rekordních 22 495 Kč,
které byly zaslány na konto
čtyřlístku. Je to částka, která
nás určitě zařadí na jedno z
předních míst mezi šedesáti
podobnými místy v republice,
kde se Novoroční čtyřlístek
vybíral. Vloni jsme s šestnácti
a půl tisíci skončili na druhém
místě, a tak by to letos mohlo
být i o stupínek lepší.
Vladislav Bárta, KČT Hlinsko

Den otevřených dveří na Resslovce
Základní škola Resslova zve nejen
všechny budoucí prvňáčky společně
s rodiči, sourozenci či známými, ale i
širokou veřejnost na DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ. Dveře naší školy se pro
vás „otevřou“ ve čtvrtek 2. března od
14.00 do 17.30 hod.
Návštěvníci si budou moci prohlédnout jednotlivé učebny naší školy a
zázemí školní družiny. Za zmínku stojí
nově zrekonstruované přízemí hlavní
budovy s novým teráriem. Pro děti
budou připraveny zábavné různorodé
činnosti a také si budou moci vyzkoušet práci na interaktivní tabuli.
V učebně přírodopisu se mohou děti
vyfotografovat s naší sovou a bude zde
také připravena hliněná destička, do
které děti vyrývají svá jména. Vypálenou destičku děti obdrží
spolu s fotografií v den zápisu jako památku na první návštěvu
ve škole.
Žáci 7. ročníků si rovněž připravili divadelní představení „Dva
tovaryši“, které bude možné zhlédnout v 15 a v 16 hodin
v učebně na hlavní budově. Těšíme se na vás!
ZŠ Resslova Hlinsko

K nejoblíbenějším akcím ZUŠ Hlinsko patří každoročně absolventský koncert. Letos se absolventi představí na dvou koncertech. První z nich se uskuteční již 9. února v 17 hodin, tradičně v
sále Městského muzea a galerie Hlinsko. V programu vážené publikum uslyší výkony dlouholetých vynikajících reprezentantek
školy. Pod vedením a za doprovodu učitelů ZUŠ Hlinsko se
představí Klára Sadílková, Ilona Čermáková, Anežka Bezoušková
a Martina Laštůvková.
Srdečně zveme všechny milovníky umění!
Petr Klas, ředitel ZUŠ Hlinsko

Nenechte si ujít Baladu pro banditu
Příběh Nikoly Šuhaje loupežníka, inspirovaný románem Ivana
Olbrachta, se dočkal jevištní muzikálové verze v 70. letech minulého století v brněnském Divadle na provázku. Málokdo tehdy
tušil, že text napsal minulému režimu nepohodlný a zapovězený
Milan Uhde. V roce 1978 byl podle této divadelní hry natočen
stejnojmenný film. Od té doby stačili Nikola, jeho láska Eržika,
Mageri, zbojníci, četníci a další hrdinové příběhu získat nesmrtelnost a písně nesmazatelně zlidovět – alespoň v paměti a srdcích svých diváků a posluchačů. I v příbramském divadle se ke
zbojníku Nikolovi vracejí s láskou a se vší úctou a pokorou k síle
příběhu o veliké lásce a zradě, stejně jako k písničkám, které nás
stále znovu těší a dojímají. Věříme, že zpracování tohoto tématu
příbramským divadlem, které uvádíme v MFC 16. 2., kde nechybí
ani živá kapela, pro vás bude velikým kulturním zážitkem.
Stále ještě volné vstupenky je možné zakoupit v TIC Hlinsko,
popřípadě rezervovat on-line na www.mfc-hlinsko.cz.
Divadlo Antonína Dvořáka Příbram – Balada pro banditu,
Multifunkční centrum – divadelní sál, ve čtvrtek 16. února od 19
hodin. Vstupné 300 Kč. MKK Hlinečan

Pardubičtí herci přivezou Othella
Tragédie, která se odehrává v Benátkách a na Kypru, kde právě
vypukla válka s Turky. Mouřenín Othello je hrdinský vojevůdce
ve službách Benátské republiky. Tajně se oženil s Desdemonou,
bílou kráskou z patricijské rodiny, ale po intrikách Jaga zaplane
spalující žárlivostí… V provedení Východočeského divadla Pardubice můžeme v hlavních rolích vidět Milana Němce jako
Othella, v roli Desdemony Veroniku Mackovou a Jaga, Othellova
proradného pobočníka, ztvárnil jako vždy skvělý Ladislav Špiner.
Stále ještě volné vstupenky je možné zakoupit v TIC Hlinsko,
popřípadě rezervovat on-line na www.mfc-hlinsko.cz.
Východočeské divadlo Pardubice – Othello, Multifunkční centrum – divadelní sál, ve čtvrtek 9. března od 19 hodin. Vstupné
300 Kč. MKK Hlinečan
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Lipecká lípa – Evropa

Tříkrálová sbírka 2017

Jak mnozí víte, Lipecká lípa
v loňském roce zvítězila
v soutěži o nejkrásnější strom
roku 2016. Postoupila do Evropského kola soutěže. Aby se
v Evropě umístila na předním
místě nebo dokonce vyhrála,
potřebuje vaši pomoc. Hlasovat
se bude přes internet od 1. 2.
do 28. 2. na stránkách
www.evropskystromroku.cz.
Znovu připomínám, Lipecká
lípa je 800 let stará a má obvod kmene 904 cm.
Loni byla bohužel „ošetřena“, ořezána, koruna zmenšena velmi drastickým způsobem. Mnoho lidí mne po tomto zásahu oslovilo, proč byla
lípa takto znetvořena. K obloze
trčí pahýly z ořezaných větví.
Nelíbí se to ani arboristům. I ti
tvrdí, že byl ořez zbytečně razantní.
Lípa je přeci náš národní
strom. Z květu lípy je výborný
čaj. Většina řezbářů lipové
dřevo používá na svoje výtvory, kterými dokáže vdechnout

Druhý lednový víkend vyrazili
do ulic Hlinska a okolních
vesnic tříkráloví koledníci. Vybaveni zapečetěnou pokladničkou přinesli radost a požehnání do tisícovek domácností a přitom vybírali příspěvky na pomoc nemocným a
potřebným. Letos poprvé spolu
s cukříky a kalendáři rozdávali
i tříkrálovský leták
s informacemi o využití loňské
sbírky a se záměry pro využití
té letošní. Část výtěžku
z Tříkrálové sbírky 2017 bude
použit na rekonstrukci zázemí
domu v Hlinsku na Adámkově
ulici, který je ve vlastnictví
Oblastní charity Nové Hrady u
Skutče. V domě jsou kanceláře
zdravotních sester a pracovnic
Charitní pečovatelské služby.
Záměrem rekonstrukce je vybudování zázemí pro sociální
služby, které v Hlinsku poskytuje naše organizace – Sociálně
terapeutické dílny, Charitní

Snímek lípy vznikl před ořezáním.

stromu nový život.
K lípě staré 800 let by se
mělo přistupovat s úctou a určitou pokorou.
Proto prosím klikněte na
www.evropskystromroku.cz
a dejte jí svůj hlas.

pečovatelská služba a Osobní
asistence, Sociálně aktivizační
služby pro rodiny s dětmi. Dále
dojde ke zlepšení pracovního
prostředí pro naše sestřičky.
Děkujeme všem dobrovolníkům, kteří se do sbírky zapojili, všem malým i velkým koledníkům děkujeme, že přišli
koledovat v tak mrazivém počasí. Děkujeme všem štědrým
dárcům za dary finanční i za
drobné sladkosti pro naše malé koledníky.
Věříme, že i příští rok otevřete nejen dveře vašich příbytků, ale i svá srdce pro
dobrou věc.
V samotném Hlinsku a jeho
místních částech se vybralo
166 713 Kč, na Hlinecku pak
dalších 266 644 Kč. Celková
částka vybraná v oblasti Hlinecko, Skuteč, Chotovice činí
866 295 Kč.
Ludmila Dostálová, Oblastní
charita Nové Hrady u Skutče

Ludvík Plašil, fotograf

Zbavte se toho, co vás tíží ...
Novinka na Resslovce podpoří
představivost a technické myšlení!
Všichni již asi slyšeli o tzv. 3D tisku, tedy tisku do prostoru. Naše
škola zakoupila moderní 3D tiskárnu, na které si naši žáci vyzkouší výrobu – tisk trojrozměrných předmětů z digitální předlohy, kterou si sami vytvoří. Součástí nákupu je i 3D skener, jenž
má široké použití pro přeměnu dvourozměrného objektu na
trojrozměrný – tzv. 3D objekt.
Tuto pomůcku využijeme jak při výuce informatiky, tak i fyziky, pracovních činností, výtvarné výchovy aj. Abychom zakoupené, finančně nákladné, pomůcky využili v co největší míře,
začne v naší škole pracovat kroužek, který má za cíl podpořit
počítačovou gramotnost našich žáků v oblasti 3D tisku.
Žáci si budou vytvářet digitální předlohy, které odešlou k 3D
tisku. Výsledek této práce budou moci průběžně sledovat jak sami, tak i ostatní spolužáci. Budeme rádi, když tiskárna „pojede“
v maximální míře, protože jedině tiskárna v akci bude přitažlivá
a zajímavá. To zajistíme také tím, že tiskárna bude umístěna na
chodbě školy a žáci ji budou moci pozorovat při akci během
přestávek.
Věříme, že tato nová technologie naše žáky zaujme. Vždyť
otevírá nevídané možnosti v mnoha oblastech lidského počínání! Zmiňme například strojírenství, stavebnictví, medicínu a výtvarné umění.
Poprvé se veřejnosti bude moci představit během měsíce
března 2017. ZŠ Resslova Hlinsko

Trápí vás chronická únava nebo podrážděnost? Jste často
nemocní a špatně se uzdravujete? Nedaří se vám nebo vás
ovlivňují časté strachy? S tím
vším vám může pomoci nejefektivnější soudobá terapeutická metoda zvaná EFT (efektivní terapie). Metoda se věnuje určení vašeho problému,
stanovení cílů a žádaných
změn. Metoda EFT je velmi
účinná, protože neodděluje
terapeutickou část práce od
motivační. Pomocí EFT se
v mozku odstraní destruktivní
vzorce, které ovlivňují současný život a zdraví a ihned se
naprogramují nové funkční
vzorce. Proto je zde vysoká
účinnost a rychle se dostavují
změny k lepšímu. Metoda EFT
neodděluje práci s duší od
práce s tělem. K neutralizaci
starých bolestí (tzv. abreakci)
a zakořenění nových programů
se využívá také lehkého po-

klepu na akupresurní body –
tím se aktivuje nervová soustava a výsledek je překvapující. Metoda EFT také spojuje
kreativní složku osobnosti se
složkou racionální a pracuje
s tím, že člověk potřebuje ke
svému rozvoji a štěstí, aby obě
složky spolupracovaly. To vše
činí z metody EFT nejúčinnější
metodu současnosti, používanou nejen v terapii a péči o
zdraví, ale i v rozvoji osobnosti.
Terapii EFT bude v Hlinsku
od února provádět vynikající
terapeut, absolvent Univerzity
Karlovy, Mgr. Petr Volšík, a to
na adrese Poděbradovo náměstí 45, (bývalá zdravá výživa
vedle prodejny SAM). Bližší
informace a reference najdete
na www.eft-efektivne.cz.
Na terapie se objednávejte
telefonicky na čísle
604 825 929.

Český statistický úřad bude na území Hlinska, konkrétně v ulicích Jiráskova, Palackého a Slavíčkova, v období od 4. února 2017 do 28.
května provádět statistické šetření s názvem Životní podmínky 2017. Šetření získává informace o bydlení, pracovní aktivitě a názorech na
životní podmínky domácností. Probíhá každoročně a týká se území celé ČR. Zjišťování se koná v dalších 31 evropských zemích a jeho
smyslem je dlouhodobě získávat srovnatelná data o sociální situaci obyvatel. Tazatel Českého statistického úřadu se při návštěvě náhodně vybraných domácností prokáže průkazem tazatele ČSÚ a občanským průkazem. Oprávněnost návštěvy tazatele je možno ověřit na internetových stránkách ČSÚ v odkaze Ověření tazatele, dále na pracovišti KS ČSÚ v Pardubicích na telefonním čísle 466 743 445.
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Přijímací zkoušky na střední školy
se blíží, pomáhá příprava
V novém roce přibude
v mnoha rodinách i nová
otázka: Kde bude studovat náš
potomek? Tuto otázku si položí rodiče žáků nejen devátých, ale i pátých tříd základních škol. Jednou z možností,
které se nabízejí, je studium
gymnázia. S touto možností
jsou úzce spojené další otázky:
Proč zrovna gymnázium? A má
moje dítě předpoklady úspěšně
absolvovat přijímací zkoušku,
potom vyhovět požadavkům
studia na gymnáziu a složit
zde maturitní zkoušku?
Proč zrovna gymnázium?
Protože – jak nám mnozí naši
bývalí studenti potvrzují –
svým absolventům usnadňuje
přijetí na vysoké školy a také
začátek studia, zkušenosti jsou
jasné, přechod z gymnaziální
na vysokoškolskou formu studia není pro většinu absolventů díky nadprůměrné pří-

pravě, kterou si z gymnázia
odnášejí, problém.
A proč už po páté třídě ZŠ?
Důvod je stejný a navíc se
k němu může připojit i další –
přechod k středoškolské formě
studia je po absolvování nižšího stupně gymnázia snazší a
plynulejší. Víceletá gymnázia
také umožňují nadaným dětem
vzdělávat se více do hloubky,
protože rozdíly mezi žáky jsou
na gymnáziu výrazně menší
než na základní škole.
A má moje dítě předpoklady
úspěšně absolvovat přijímací
zkoušku, potom vyhovět požadavkům studia na gymnáziu
a složit zde maturitní zkoušku?
Na tyto otázky už mnozí potenciální zájemci o studium na
Gymnáziu K. V. Raise v Hlinsku
znají odpověď, pokud absolvovali přípravné kurzy, které zde
probíhaly od listopadu 2016 do
ledna 2017. Při nich si budoucí

studenti vyzkoušeli typy přijímacích úloh a při rozboru poznali, jak si s nimi, pokud
v nich chybovali, příště lépe
poradit, a cenné jistě pro
mnohé bylo poznat i prostředí
naší školy a některé své budoucí vyučující.
Zkoušky nanečisto proběhly
na Gymnáziu v Hlinsku 30.
ledna 2017, po nich bude následovat další přípravný kurz,
ve kterém s žáky rozebereme
jednotlivé úkoly a podáme
další cenné rady, a tak ani pro
ty, kteří zaváhali a přípravných
kurzů se nezúčastnili, ještě
není pozdě.
Termín přijímacích zkoušek
na střední školy letos připadá
na 12. a 19. 4. pro čtyřletý a 18.
a 20. 4. pro osmiletý obor
studia.
PaedDr. Dagmar Kantůrková,
výchovná poradkyně,
Gymnázium K. V. Raise

Slavíme masopusty
na Hlinecku
Sobota 11. 2. od 7.30 h
HAMRY
Sobota 11. 2. od 8 h
VÍTANOV-STAN
Sobota 18. 2. od 9 h
STUDNICE
Sobota 18. 2. od 7 h
JENÍKOV
Neděle 19. 2. od 7 h
HLINSKO-BLATNO
Sobota 25. 2. od 8 h
VORTOVÁ
Sobota 25. 2. od 8 h
VČELÁKOV
Úterý 28. 2. od 9 do 17 h
ROZLOUČENÍ
S MASOPUSTEM
(Areál Betléma)
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Centrum Jana XXIII.
Pondělí: Bohoslužba 7.30 – 8 h; Výuka zpěvu s Monikou Maškovou 10 – 17.30 h; Cvičení Pilates dospělí 18.30 – 20 h (info na tel.
725 652 885)
Úterý: Bohoslužba 7.30 – 8 h; Výtvarná dílna s Janou Dušánkovou 15 – 18 h
Středa: Bohoslužba 7.30 – 8 h; Deskové hry s Fandou Hronkem
16.30 – 18 h; Robotické LEGOHRÁTKY 18 – 20 h
Čtvrtek: Bohoslužba 7.30 – 8 h; Jazyková výuka pro děti 14.30 –
17.40 h; Cvičení Pilates dospělí 18.30 – 20 h
Pátek: Bohoslužba 8.30 – 9.15 h
Sobota: Bohoslužba 7.30 – 8 h

únor | 2017
Kino
6. pondělí

19.00

PADESÁT ODSTÍNŮ ŠEDI

USA erotické drama v českém znění, 124 minut, 15-N, vstupné 70 Kč.

7. úterý
19.00
VELKÁ ČÍNSKÁ ZEĎ 3D
Fantasy film USA v českém znění, 104 minut, 12-N, vstupné 150 Kč.
8. středa
13.30
TENKRÁT V RÁJI (Bio Senior)
Drama ČR/Slovensko, 99 minut, P, vstupné 60 Kč.
8. středa
19.00
MILUJI TĚ MODŘE
Romantická komedie ČR, 90 minut, P, vstupné 120 Kč.
9. čtvrtek 10.00
MILUJI TĚ MODŘE (Baby bio)
Romantická komedie ČR, 90 minut, P, vstupné 120 Kč.
9. čtvrtek 19.00
PADESÁT ODSTÍNŮ TEMNOTY
USA erotické drama s čes. titulky, 117 minut, 15-N, vstupné 140 Kč.

Neděle: Bohoslužba 9 – 10 h
12. neděle 14.30
ANDĚL PÁNĚ 2
Pohádka ČR, 90 minut, P, vstupné 90 Kč.
Aktivity mimo harmonogram:
Čtvrtek 9. února od 18 h – Jezuitský stát – přednáška Martina
Lanžiho, děkana Broumovské farnosti
Sobota 18. února od 10 – 16 h – Kurz enkaustiky s Jitkou Zvolánkovou
Pátek 24. února od 20 h – Setkání Net For God
Sobota 25. února od 10 do 12 h – Výtvarné tvoření s Petrou a
Veronikou
Neděle 26. února od 13.30 h – 10. ročník turnaje ve hře Člověče, nezlob se!
Více informací na www.cj23.cz, FB: Centrum Jana XXIII.

Dům dětí a mládeže
JARNÍ PRÁZDNINY V DDM
Pondělí 6. března od 9 do 14.30 h – bruslení, výtvarná dílna –
zvířátka z papírových koulí
Úterý 7. března od 9 do 14.30 h – sportovní hry, výtvarná dílna
Středa 8. března – výlet do zábavního parku TONGO
Čtvrtek 9. března od 9 do 14.30 h – pletení z pedigového
proutí, bazén
Pátek 10. března – výtvarná dílna – tupovaná batika (zdobení
tašek), bowling
Na všechny akce je nutné se přihlásit osobně v DDM Hlinsko
nebo telefonicky na 469 311 559, 731 151 772 do středy 1. března.

12. neděle 16.30
DIVOKÉ VLNY 2 (Bijásek)
Animovaná komedie USA, 85 minut, P, vstupné 110 Kč/děti a 120
Kč/dospělí.
12. neděle 19.00
PADESÁT ODSTÍNŮ TEMNOTY
USA erotické drama s čes. titulky, 117 minut, 15-N, vstupné 140 Kč.

21. úterý
19.00
PADESÁT ODSTÍNŮ TEMNOTY
USA erotické drama s čes. titulky, 117 minut, 15-N, vstupné 140
Kč.
23. čtvrtek 19.00 RESIDENT EVIL: POSLEDNÍ KAPITOLA 3D
Akční film Německo/ Francie s čes. titulky, 107 minut, 15-N,
vstupné 140 Kč.
Předprodej vstupenek v TIC Hlinsko/Betlém 731 697 418 nebo
rezervační systém www.mfc-hlinsko.cz.

Městské muzeum a galerie
3. března – 9. dubna
PAVEL REMAR
Stromovous
Soubor fotografií pořízených autorem v původních pralesních
porostech Železných hor či rodné Vysočiny.
KATEŘINA ŽÁKOVÁ
Keramika – kamenina, užitková i ozdobná, ručně točená na
hrnčířském kruhu, každý kus originál, ručně zdobená vyškrábanou technikou.
Otevřeno: Út – Ne 9 – 12, 13 – 16 h

MC Hlinečánek
Úterý od 9 – 11 h – herna s Bohunkou a Luckou – těšit se můžete na říkadla, hrátky s dětmi, tvořivé dílničky, atd.
Středa od 17 do 18 h – Cvičení pro těhotné s porodní asistentkou (bez dětí)
Čtvrtek od 9 – 11 h – volná herna s Míšou
11. 2. – kurz nošení dětí v šátku
22. 2. 9 – 12 h – setkání nosících maminek, herna pro maminky
s miminky, které šátkují, sdílení zkušeností
Více informací na www.hlinecanek.wbs.cz nebo na telefonu
728 460 403.

Galerie malířů Hlinecka, Pamětní síň Karla Lidického,
Městské muzeum
Expozice: Nejstarší historie, školství, spolky, oděv a textilní
výrobky, zaniklá a živá řemesla – hrnčířství, hračky, sklo, rodina
Adámkových.
Otevřeno: Út – Pá
9 – 16 h
Návštěvy mimo otevírací dobu je nutné si předem domluvit.
Bližší informace: Městské muzeum a galerie Hlinsko,
Havlíčkova 614, 539 01 Hlinsko
Tel.: 469 311 267, 731 151 777, e-mail: muzeum@hlinsko.cz;
www.hlinsko.cz/město/kultura
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SLS Vysočina

do 30. března
VÝSTAVA FILMOVÝCH PLAKÁTŮ
Výstava bude přístupná pondělí – čtvrtek od 8 do 15.30 hodin
a při kulturních akcích dle programu MFC.

VESELÝ KOPEC – Osada volně rozptýlených zemědělských
usedlostí v původním krajinném prostředí. Ukázky bydlení, způsobu hospodaření a života drobných zemědělců, lidové technické
památky na vodní pohon.

4. – 5. února od 10 h
HLINECKÉ A ÚNOROVÉ GÉČKO
Mezinárodní dvoudenní soutěž ve sportovním a společenském
tanci pořádaná TKG Hlinsko.

Otevírací doba: Veselý Kopec je do zahájení nové návštěvnické
sezóny dne 14. dubna uzavřen.

Pátek 10. února od 19 h
STUDENTSKÝ PLES GYMNÁZIA K. V. RAISE
Úterý 14. února od 19 h
EVA URBANOVÁ & FILHARMONIE HRADEC KRÁLOVÉ
Vstupné 450 a 400 Kč.
Čtvrtek 16. února od 19 h
BALADA PRO BANDITU
Divadlo Antonína Dvořáka Příbram
Divadelní představení v rámci abonentního cyklu jaro 2017.
Volné vstupenky k prodeji na www.mfc-hlinsko.cz
Vstupné 300 Kč.
Sobota 18. února
55. RYBÁŘSKÝ PLES
Pondělí 20. února od 20 h
NA STOJÁKA!
Těšit se můžete na Lukáše Pavláska, Karla Hynka, Daniela Čecha a Arnošta Frauenberga.
Vstupné: 220 Kč v předprodeji, 250 Kč na místě.
Středa 22. února od 17 h
MRAZÍK
Divadelní představení dramatického kroužku
při DDM Hlinsko.
Pátek 24. února
STUDENTSKÝ PLES GYMNÁZIA K. V. RAISE
PŘIPRAVUJEME NA BŘEZEN
Pátek 3. března od 15 h
BENEFIČNÍ PLES CDS MOTÝL HLINSKO – DS DRACHTINKA
Středa 8. března od 17 h
ZASTUPITELSTVO MĚSTA HLINSKA
Veřejnost je srdečně zvána.
8. – 10. března
VÝSTAVA VÝTVARNÝCH PRACÍ
žáků mateřských, základních, speciálních škol a gymnázií.
Pořádá Územní sdružení Českého zahrádkářského svazu a
Dům dětí a mládeže v Hlinsku.
Čtvrtek 9. března od 19 hodin
OTHELLO
Východočeské divadlo Pardubice
Divadelní představení je v rámci abonentního cyklu jaro 2017.
Volné vstupenky v hodnotě 300 Kč v prodeji
na www.mfc-hlinsko.cz
Sobota 10. března od 14 hodin
3. HLINECKÝ DĚTSKÝ BÁL
Pořádá středisko volného času POHODA a POHODA COOL ve
spolupráci s pohybovým studiem SLUNÍČKO pod záštitou radního Pardubického kraje Ing. Pavla Šotoly. Těšit se můžete na
soutěž o nejhezčí masku. Vstupné dobrovolné.
Více informací a rezervace vstupenek na www.mfc-hlinsko.cz.

BETLÉM HLINSKO – Rezervace lidové architektury, expozice
bydlení drobných městských řemeslníků v roubených domcích z
poloviny 19. století. Ukázka bydlení domáckého tkalce, výrobce
dřevěných hraček, prodejna upomínkových předmětů, bylinek,
keramiky.
EXPOZICE MASOPUSTNÍCH OBCHŮZEK
A MASEK Z HLINECKA
V domku č. p. 362 jsou vystaveny dokumenty věnované zápisu
masopustních obchůzek z Hlinecka do světového nehmotného
dědictví UNESCO. Můžete si zde prohlédnout množství historických i současných fotografií masek, stejně jako originální masky
z Blatna, Hamrů, Studnice a Vortové. Součástí expozice jsou i
promítané dokumenty, výtvarná dílna pro děti a speciální programy pro školy.
ŽIVÁ HISTORIE, speciální program pro školy
Podrobnosti k bohaté nabídce programů naleznete na
www.betlem-hlinsko.cz v oddíle Živá historie. Na programy je
nutné objednat se předem.
Otevírací doba:
Otevřeno úterý až pátek od 8,30 do 12,00 a od 12,30 do 16,00
hodin. Sobota od 9,00 do 12,00 hodin a neděle od 13,00 do 16,00
hodin. Zavírací den – pondělí.
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; www.facebook.com/vesely.kopec.
„16 FOREM TAI CHI“
Kurz čínského zdravotního cvičení.
Lekce budou probíhat každou středu od 17 do 18 hodin
na adrese Horní Holetín 161. Cena za 15 lekcí je 1.500 Kč.
Začínáme 5. dubna. Přihlášení a bližší informace na tel.
777 938 555 nebo na info@celostni-lecba.cz.

Knihovna
Oddělení pro dospělé
Po 8 – 12, 13 – 17
Út 8 – 12, 13 – 17
St ZAVŘENO
Čt 8 – 12, 13 – 17
Pá 8 – 12, 13 – 17
So 8 – 11
Tel.: 469 311 263
www.knihovna.hlinsko.cz

Oddělení pro děti
13 – 17
8 – 12, 13 – 15.30
ZAVŘENO
8 – 12, 13 – 17
13 – 17
ZAVŘENO
469 311 197

Připravujeme: Březen – měsíc čtenářů
Půjčovní doba během jarních prázdnin (oddělení pro dětské
čtenáře) 6. – 10. 3.
Po, Út, Čt, Pá 9 – 12, 13 – 15
St ZAVŘENO
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Soukromá inzerce
Sháním doučování z ČJ k maturitě. Prosím ozvěte se mi
v odpoledních hodinách na tel. 606 835 232.
Koupím staré hračky z doby ČSSR – autíčka na bowden, setrvačník, nákladní, osobní, Škoda, Tatra, podvalník, traktor, bus,
krabičku od hračky, atd. – až 5000 Kč za kus. Sběratel hraček z
Hlinska. Tel. 606 623 673.
Koupím na Škoda 130 čtyřpístkový brzdič (třmen), i použitý, a
případně i další náhradní díly a hliníková kola. Tel. 606 623 673.
Hledáme chalupu nebo starší domek v oblasti HlineckoSvratecko-Poličsko. Okrajová část obce nebo polosamota. Větší
zahrada či možnost přikoupení v blízkosti. Možno i bez realitky.
Odkoupíme, nebo nabízíme výměnou za domek ve Výprachticích
– 12km od Lanškrouna (dobré prac. příležitosti) a 3km od Čenkovic (sjezdovky). Tel. 799 797 185, mail: afu@seznam.cz.
Prodám dětskou postýlku s novou matrací – 500 Kč; hluboký
dětský kočárek – tmavě modrý s bílými puntíky – 500 Kč.
Tel.: 723 491 165.
Důchodkyně hledá přivýdělek na úklid na jakoukoli pracovní
dobu. Tel.: 728 162 295.
Prodám žaluzie, šířka cca 110 cm. Nutno vidět, barva zlatá. Cena
dohodou. Tel.: 721 848 225.
Koupím garáž na sídlišti v Hlinsku. Tel.: 728 311 266,
721 581 043.
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Kam za sportem
Lední hokej
Ne
12. 2. Hl.- Litomyšl
Pá
17. 2. Hl. – Velké Meziříčí
Ne
19. 2. Hl. – Choceň
Ne
26. 2. Hl. – Pardubice 2
So
4. 3. Hl. – Česká Třebová
Ne
5. 3. Hl. – turnaj minihokej

9.00
19.45
9.00
9.00
9.00
9.00

přípravky 2007
dorost
žáci
přípravky 2007
žáci
ročník 2010

Volejbal muži – Oblastní přebor I. třídy – Gymnázium Hlinsko
Ne 19. 2. SKO Hl. A – Orel jednota Letohrad A 10.00 a 13.00

Bazén
PROVOZNÍ DOBA PLAVECKÉHO BAZÉNU
Po
15.00 – 21.00
Út, St 6.30 – 7.30 15.00 – 21.00
Čt
6.30 – 7.30 15.00 – 18.00
Pá
6.30 – 7.30 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.
Jarní prázdniny 6. – 10. 3.
Po
6. 3.
ZAVŘENO – sanitární den
Út
7. 3.
13.00 – 21.00
St
8. 3.
15.00 – 21.00
Čt
9. 3.
12.00 – 18.00
Pá
10. 3.
10.00 – 21.00
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.

Hrátky s vodou si děti užijí bez rodičů
Plavecký bazén Hlinsko pořádá jarní hrátky s vodou pro děti od
3 do 6 let bez přítomnosti rodičů. Hrátky budou probíhat v rozsahu 10 lekcí od 14.3. každé úterý od 14 do 15 hodin. Cena za 10
lekcí je 500 Kč. Přihlášky se přijímají do 10.3. v kanceláři bazénu
nebo u pokladny.

Vodní hrátky s batolátky začnou v březnu
Plavecký bazén Hlinsko pořádá plavání rodičů s dětmi od 18
měsíců do 3 let. Hrátky budou probíhat v rozsahu 10 lekcí od 13.
3. od 8 hod. Cena za 10 lekcí je 1 000 Kč (cena zahrnuje vstup do
bazénu pro jednoho rodiče a dítě). Lekce jsou vedeny formou
her, do kterých se zapojují i rodiče. Cíl hrátek: oblíbit si vodní
prostředí a potlačit strach z vody. Přihlášky a více informací na
tel. 469 326 184, 774 623 911.

Zdařilý turnaj měl
domácího vítěze
Stolní tenis
V sobotu dne 26. 12. 2016
uspořádal oddíl TTC Medovinka Hlinsko 11. ročník tradičního turnaje Memoriálu Josefa
Kudláčka a Pavla Smékala. Zahájení provedli pan S. Černý a
pan V. Škarvada. Byli přivítáni
všichni účastníci turnaje a minutou ticha byla uctěna památka dvou dobrých kamarádů a sportovců, pana Josefa
Kudláčka a pana Pavla Smékala. Hlavním patronem a sponzorem turnaje byl Luděk Puchýř (Dalu s. r. o.).
Hrálo se ve dvou kategoriích:
a) omezená – okres a b) omezená do 3. ligy včetně
Hrálo se nejprve ve skupinách a poté vyřazovacím způsobem. V obou kategoriích se
zúčastnilo 44 hráčů.
Kategorie: a) omezená –
okres
Výsledky:
1. Zíb Petr – TTC Medovinka
Hlinsko
2. Smolík Milan – Bystřice
3. Husák Pavel – Bystřice
4. Máša Oldřich – Sk. Světnov
5. Zajíček Rostislav – Ledeč
6. Charouz Jan – Svitavy
7. Šikula Michal – Bystřice
8. Ločárek Vlastimil – Sázava
Kategorie: b) omezená do
3. ligy včetně
Výsledky:
1. Dalecký Petr – TTC Medo-

vinka Hlinsko
2. Černý Stanislav – LTTC Medovinka Hlinsko
3. Šikula Jan – Bystřice
4. Fortscham Milan – Žďár nad
Sázavou
5. Pros René – Ťišnov
6. Meduna Richard – Chrast
7. Bříza Martin – TTC Medovinka Hlinsko
8. Smolík Milan – Bystřice
Turnaj byl po všech stránkách perfektně připraven a
měl vysokou sportovní i společenskou úroveň.
O hladký průběh turnaje se
postarali rozhodčí – pan Vladimír Škarvada a pan Josef
Rybenský. Na závěr byly předány všem vítězům poháry a
hodnotné ceny. Pořadatelé děkují všem sponzorům za podporu (Město Hlinsko, Včelařství Babákov, Pivovar Rychtář,
Autodoprava Milan Kosek,
WeraWerk s.r.o. Bystřice nad
Perštejnem, Pivovar Chotěboř,
Peklo Čertovina, Jiří Polanský,
Petr Kosek, Včelařství Zdeněk
Bříza- Petrkov, Autoprodej Radek Černý, Střechy Černý a synové, Stolní tenis Hlinsko –
neregistrovaní).
Děkujeme všem hráčům za
předvedené výkony a už teď se
těšíme na další ročník. Velké
poděkování patří panu Miroslavu Klineckému – legendě
hlineckého stolního tenisu a
všichni sportovci z oblasti mu
přejí brzké uzdravení.
Stanislav Černý
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Cyklokrosovým mistrem ČR se
v Hlinsku stal Michael Boroš
Navzdory nadílce sněhu a
mrazivého počasí připravili
hlinečtí pořadatelé za podpory
města Hlinska pro závodníky
náročnou, ale regulérní trať.
V kategorii žen se již
v úvodu závodu oddělila od
zbytku startovního pole Nikola
Nosková a Pavla Havlíková
z KC Kooperativa Jablonec. Obě
závodnice po celý závod spolupracovaly a vytvořily si na
své soupeřky tříminutový náskok, který udržely až do cíle.
V závěrečném okruhu měla
více sil zkušenější Pavla Havlíková, které se povedlo své týmové kolegyni poodjet a
s dostatečným náskokem vybojovala v Hlinsku mistrovský
dres.
Druhá zaslouženě skončila
Nikola Nosková a stupně vítězů doplnila Adéla Šafářová
z týmu Nutrend Specialized.
Nepopulární čtvrté místo zbylo
na obhájkyni loňského titulu
Martinu Mikuláškovou.
Hlavní závod kategorie
mužů Elite a U23 se vyvíjel
podle očekávání. V prvním kole se na špici usadila skupina
favoritů, ve které nechyběl nikdo z „papírových“ kandidátů
na stupně vítězů. Jenže

na jednom sjezdu udělal nečekanou chybu obhájce loňského
titulu Radomír Šimůnek. Nezvládl zatáčku na kluzkém asfaltu, upadl a byl konec nadějí
na obhajobu titulu.
V úvodu závodu odstoupil
další z kandidátů na vítězství
Adam Ťoupalík, který do
Hlinska přijel s lehkou virózou,
měl problémy s dýcháním a
proto musel závod předčasně
ukončit.
Tím se v čele vykrystalizovala trojice Tomáš Paprstka a
Jan Nesvadba z týmu Expres
CZ SCOTT Kolín a Michael Bo-

roš hájící barvy belgického týmu Pauwels Sauzen – Vastgoedservis.
Boroš neměl v průběhu závodu lehkou pozici v boji proti
týmové dvojici Nesvadba a
Paprstka. Musel čelit jejich
několika taktickým útokům a
po celou dobu se mu nedařilo
se od svých soupeřů bezpečně
vzdálit. Celý závod sváděla tato
trojice nelítostný boj a do posledního okruhu nebylo jisté,
kdo u nás v Hlinsku oblékne
mistrovský dres.
V závěru prokázal více sil a
zkušeností Michael Boroš.

V cíli těsně porazil Tomáše
Paprstku a po dvou druhých
místech se dočkal právě u nás
titulu mistra České republiky.
Stupně vítězů na domácím
šampionátu v Hlinsku tak obsadili: vítězný Michael Boroš
před Tomášem Paprstkou a
třetí skončil Jan Nesvadba.
Čtvrté místo zbylo na nestárnoucího Emila Hekele.
Z hlinecké trojice se nejlépe
dařilo mladému Danielu Mayerovi, který se, k radosti domácích fanoušků, vešel do
elitní desítky a obsadil pěkné
8. místo. Tím si vybojoval start
na nadcházejících Světových
pohárech, které se jely 15. ledna v italském Římě a 22. ledna
v holandském Hoogerheide.
Adrian Šírek zůstal za svým
očekáváním, musel se spokojit
s 15. místem a Břetislav Rohel
obsadil 20. příčku.
Jestli někoho z hlineckých
závodníků nominuje státní
trenér Petr Dlask na Mistrovství světa do lucemburského
Bielles se dozvíme 24. ledna po
posledním Světovém poháru
(v době uzávěrky nebyla nominace na MS známa).
Leoš Chvojka, KC Hlinsko

Silvestrovský běh
Již 31. ročník silvestrovského
běhu pořádal místní Maraton
klub. Za slunečného počasí se
sešlo patnáct nadšenců běhu.
Tradiční start byl v 10 hodin
na Poděbradově náměstí. Běželi jsme hlineckou osmičku,
která se poběží spolu
s hlineckým půlmaratónem 27.
srpna jako lidový běh. Po doběhu jsme se sešli v jedné
z místních restaurací, zhodnotili uplynulý rok a popřáli si
vše nejlepší do nového roku.
Josef Leszkow, MK Hlinsko
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