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Světový den vody
Podle hydrogeologů je a
bude v oblasti Hlinecka
dostatek vody
i v budoucnu
Dne 22. března jsme si připomněli Světový den vody, který
slavíme od roku 1993, kdy jej
Valné shromáždění OSN vyhlásilo. Po celém světě jsou tak
během prvních jarních dnů
roku organizovány nejrůznější
akce připomínající, že voda je
jedním ze základních kamenů
života na Zemi. A stejně jako si
již 25 let připomínáme tento
den, slaví společnost VAK
Chrudim 25. výročí svého založení.
Jako logické vyvrcholení a
spojení obou významných
událostí bylo společenské setkání zástupců samospráv obcí
(akcionářů společnosti), zaměstnanců společností VAK
Chrudim a VS Chrudim, stejně
jako další významných partnerů obou největších vodárenských společností působících na území okresu Chrudim.
Setkání se symbolicky uskutečnilo v Multifunkčním centru města Hlinska. Na programu setkání byla jednak část
oficiální, kterou společně
uvedli starosta města Hlinska
pan Krčil, předseda představenstva VAK Chrudim pan
Čechlovský a předseda představenstva VS Chrudim pan
Pešek, a část neformální,
umožňující setkání pozvaných

partnerů.
Pro zajímavost je třeba
uvést, že oblast Chrudimska je
jedním z nejvýznamnějších
zdrojů pitné vody. Společnosti
VAK a VS zásobují vodou přes
86,5 tisíc obyvatel okresu v 163
obcích. Významné množství
pitné vody je také předáváno
dalším vodárenským společnostem k zásobení vodou v
oblasti Pardubic a Hradce Králové. Na rozdíl od mnoha jiných míst ve světě můžeme
prohlásit, že máme vody dostatek. Navíc podle zpráv hydrogeologů je a bude v naší oblasti dostatek vody i v budoucnu.
Volba Hlinska k setkání má i
další důvod – Hlinsko se v

Nová vyhláška města Hlinska
reguluje provozní doby
hostinských zařízení.
Více na str. 4

blízké budoucnosti stane prvním městem v republice, kde
budou celoplošně při zásobení
vodou využívány „chytré vodoměry“. Ty umožňující odečty
spotřeby na dálku, ale současně indikující vznik poruch nebo mimořádných události v
době, kdy jiným způsobem
nejsme schopni tuto skutečnost zjistit, což má obrovský
přínos pro společnost, ale i samotné občany.
Závěrem mi dovolte popřát
nám všem dostatek kvalitní
vody v současnosti i daleké
budoucnosti.
Mgr. Ivo Doskočil, ředitel
společnosti Vodovody a kanalizace Chrudim, a.s.

Příští číslo vyjde

4. května 2018

Slovo starosty
Pokud si člověk
hraje jen na
svém „písečku“, může to
být nějaký
čas zajímavé.
Po chvíli to
však obvykle
přestane dotyčného nejenom
bavit, ale také zjistí, že táhnout
společně za jeden provaz je
lepší. A u starostů to platí obzvlášť. Jsem rád, že u nás na
Hlinecku si v posledních letech
na nic nehrajeme, nikdo se nad
nikoho nepovyšuje a logicky
nám to přináší ovoce. Když
totiž právě starostové táhnou
za jeden provaz, má z toho
užitek celý region. Jedním z
příkladů takové dobré spolupráce je skutečnost, že po více
než třech letech vyjednávání
bude letos zahájena oprava
silnice z Hlinska přes Srní a
Včelákov do Miřetic. Pardubický kraj zrealizuje v tomto roce
první etapu opravy za zhruba
33 milionů korun. Společně s
kolegy starosty Pejchou ze
Včelákova a Chourem z Miřetic
jsem absolvoval v minulých
letech řadu jednání se zástupci
kraje. Pokaždé jsme upozorňovali na tragický stav této silnice a nutnost její opravy. Jsem
si jist, že právě tento společný
postup byl jedním z rozhodujících faktorů a svým kolegům
starostům za něj děkuji.
Ohlédnu-li se za uplynulým
měsícem, musím zmínit ještě
dvě další události. Hlinsko
úspěšně prošlo kontrolou hospodaření. Vždy je to velké napětí, ale když na závěr slyšíte,
že naše město může být dáváno za vzor ostatním, že tým
finančního odboru radnice
odvedl skvělou práci, je to výborná vizitka. Druhou událostí,
která mi udělala radost, je fakt,
že Hlinsko je třetí nejlépe
hodnocené město Pardubického kraje v oblasti rozvoje
podnikání.
Děkuji za podporu a mějte
úspěšný duben. Miroslav Krčil
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Plány na opravy silnic a rozvoj školství
bychom mohli začít stavět
příští rok,“ řekl hejtman Netolický. Starosta Krčil debatoval s
hejtmanem také o plánu oprav
dalších silnic. „Informoval jsem
hejtmana Netolického například o stavu silnice v Chlumu,
dále o potřebě rekonstruovat
silnici z Holetína přes obec
Raná směrem na Radčice nebo
silnici na Vortovou,“ uvedl Miroslav Krčil.

Hejtman Pardubického
kraje jednal se starostou
Miroslavem Krčilem
Hejtman Pardubického kraje
Martin Netolický navštívil
Hlinsko. Se starostou města
Miroslavem Krčilem řešil mimo jiné situaci středního
školství ve městě, kde byl pro
letošní školní rok otevřen nový studijní obor zaměřující se
na mlékaře. Druhým tématem
byly krajské plány na rekonstrukce silnic nižších tříd v
okolí města, do kterých kraj
plánuje investovat desítky milionů korun.
„Nový učební obor Výrobce
potravin – Mlékař je v současné době jediný svého druhu v
republice. Jeho zavedením
jsme reagovali na potřeby
zdejších zaměstnavatelů.
Předpokládám, že v příštím
školním roce zájem o tento
obor poroste. Praxe studentů
probíhá nejen v Mlékárně
Hlinsko, ale také v Pribině
Přibyslav, v Mlékárně Polná a
mlékárně Moravia Lacto v Jihlavě. Je to pro ně jedinečná

možnost pracovat přímo v
těchto provozech, kde by do
budoucna měli najít pracovní
uplatnění,“ řekl hejtman Martin Netolický. „Každý začátek
je těžký, ale jsem si jistý, že se
nám ve spolupráci s krajem
střední odborné školství podaří
do Hlinska naplno vrátit a podaří se nám jej rozvíjet,“ doplnil starosta Krčil.
Hejtman se starostou Krčilem dále probírali také připravované krajské investice do

silniční sítě druhých a třetích
tříd. „Již letos bychom chtěli
zahájit rekonstrukci první etapy silnice III/3437 z Hlinska
směrem na Srní a Včelákov.
Tento 2,7 kilometru dlouhý
úsek by měl stát okolo 33 milionů korun. V rámci Integrovaného operačního programu
připravujeme modernizaci silnice z Trhové Kamenice do
Ronova nad Doubravou. Pokud
se nám podaří vyřešit majetkoprávní vypořádání, tak

OSLAVY 100 LET REPUBLIKY
Stejně jako v řadě dalších měst
a obcí plánují i v Hlinsku důstojné připomenutí výročí 100
let od vzniku Československa.
Hejtman se seznámil nejen s
plánem města, ale nabídl také
zapojení do připravovaných
krajských aktivit. „Stejně jako
některá další města v kraji
jsme oslovili také Hlinsko, zda
by mělo zájem připojit se k
aktivitám, které jako kraj plánujeme. Věřím, že se nám
společně podaří důstojným
způsobem připomenout odkaz
zakladatelů našeho státu a
přiblížit vznik republiky mladé
generaci,“ řekl hejtman Netolický. Z tiskové zprávy
Pardubického kraje

Hlinsko získalo 3. místo v průzkumu „Město pro byznys“
V Pardubickém kraji probíhá
velmi progresivní rozvoj v oblasti podnikatelského prostředí
a města se snaží jít byznysu
stále více naproti a nastavit
pro podnikatele ty nejlepší
možné podmínky. Tento fakt
potvrzuje také výzkum Město
pro byznys 2017, který jako
podnikatelsky nejpřívětivější
město v kraji vyhodnotil statutární město Pardubice. Druhou příčku obsadila Chrudim a
třetí Hlinsko. Výzkum hodnotí
všech 205 měst a obcí s rozšířenou působností v České republice.
Bronzové Hlinsko si v podnikatelském prostředí vede
skvěle vůbec nejvyšším podílem podnikatelů v kraji, nejnižší nezaměstnaností a rovněž velmi nízkou nezaměstnaností mladých. Drží si nízké
ceny stavebních pozemků a
nízkou daň z nemovitosti.
„Samozřejmě nás výsledek těší.
Na druhou stranu jej ale ne-

přeceňujeme a zůstáváme nohama na zemi. Být třetí z 15
měst v Pardubickém kraji je
fajn, ovšem stále máme co
zlepšovat. Snažíme se dělat
maximum v rámci našich
možností, aby výrobní firmy
měly v Hlinsku prostor k rozvoji a lidé nemuseli za prací
odjíždět z města pryč,“ řekl
starosta Miroslav Krčil.
Srovnávací výzkum Město
pro byznys hodnotí letos již
podesáté podnikatelský potenciál měst a obcí. Detailnímu
zkoumání jsou podrobena
všechna města a obce s rozšířenou působností v ČR. Analytici agentury Datank, která za
výzkumem stojí po datové
stránce, dělí své hodnocení do
dvou hlavních kategorií, podnikatelské prostředí a přístup
veřejné správy. Pořadí vyhodnocuje za jednotlivé kraje a
také za celou republiku. Pro
pracovníky městských úřadů,
podnikatele ale i veřejnost je

sestavován unikátní žebříček
nejlepších měst s největším
podnikatelským potenciálem v

ČR. V rámci výzkumu jsou
shrnuty všechny důležité informace a statistická data.
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Propagace Hlinska na veletrzích
cestovního ruchu
Společným motivem pro
letošní veletrhy pro východní Čechy bylo 100.
výročí od založení samostatné Československé republiky.
V letošním roce se pracovníci
hlineckého Turistického informačního centra zúčastnili
celkem třech veletrhů. Naše
město a celý region prezentovali na veletrzích Region Tour
Brno a Veletrh GO Brno ve
dnech 18.1.-21.1. Na tomto veletrhu naleznete stánky převážně z regionů České republiky, ale i cestovních kanceláří
se zaměřením na výjezdovou
turistiku. Brněnský veletrh je
nosným projektem na podporu
incomingu a domácího cestovního ruchu. Druhým veletrhem byl veletrh Holiday
World Praha, který se letos
konal ve dnech 15.2.- 18.2.
Partnerem letošního 27. ročníku se stalo Slovensko, a to ne
náhodou, protože v letošním
roce budeme společně oslavovat 100. výročí založení Československé republiky. Na veletrhu se představilo přes 600
vystavovatelů celkem ze 46
zemí. Na jednom jediném
místě jste tak mohli procestovat téměř celý svět.

Pardubický a Královéhradecký kraj se představili již po
čtvrté společně pod značkou
„Východní Čechy“. Expozice
DSVČ (Destinační společnost
Východní Čechy) poskytla prostor všem turistickým oblastem obou krajů pro prezentaci,
a tak jejich nabídky využilo i
Hlinsko se svou prezentací turistické oblasti ChrudimskoHlinecko. Hlavním a spojujícím motivem expozice Východních Čech bylo téma 100.
výročí od založení samostatné

Československé republiky. Expozice se nesla v duchu stylové
prvorepublikové kavárny.
Mohli jste zde vidět personál v
dobových kostýmech, archivní
velkoformátové fotografie a
samozřejmě i spoustu tipů na
atraktivní výlety a destinace v
celém kraji. Velkým úspěchem
na veletrhu Holiday World je
druhé místo v soutěži o nejpůsobivější expozici nad 60
m². Stánek Východních Čech se
tak vklínil mezi státy jižní Evropy, na třetím místě skončil

krásný stánek z Řecka a za
celkového vítěze byla odbornou porotou vybrána prezentace Itálie.
Pracovníci TIC Hlinsko se
zúčastnili i XIX. ročníku veletrhu Infotour a cykloturistika
v Hradci Králové, který je největším veletrhem cestovního
ruchu v kraji Královehradeckém a i Pardubickém. Veletrh
se konal v Kongresové centrum ALDIS od 9. do 10. 3.
Veletrhy cestovního ruchu
mají za úkol seznámit co nejlákavější formou návštěvníky a
odbornou veřejnost s novinkami pro letošní rok, nabídnout tipy na trávení volného
času, představit turistické cíle
a tipy na výlety, poskytnout
dostatek informací pro ty, kteří
hledají destinace pro trávení
dovolené. Své místo mají na
těchto veletrzích i nabídky regionálních producentů, cestovních kanceláří, ubytovacích,
stravovacích zařízení a v neposlední řadě právě prezentace
místních destinačních společností. Součástí veletrhů je i
bohatý doprovodný program
se spoustou zajímavých přednášek, ale i soutěží apod.
Všechny veletrhy se nesly v
přátelské duchu. Srdečně zveme k návštěvě našeho stánku
v příštím roce.
Petra Plisková, TIC Hlinsko

Konec „nonstopů“ v Hlinsku, je tu nová vyhláška
Dne 5. 3. 2018 byla Zastupitelstvem města Hlinska vydána
obecně závazná vyhláška č.
2/2018, o regulaci provozní
doby hostinských zařízení. K
regulaci provozní doby hostinských zařízení bylo přistoupeno zejména vzhledem
k navyšujícímu se počtu případů řešených Městskou policií Hlinsko či Policií ČR týkajících se rušení nočního klidu
na veřejných prostranstvích
nacházejících se před hostinskými zařízeními či v jejich
bezprostřední blízkosti. Rušení
nočního klidu spočívá přede-

vším ve shromažďování návštěvníků hostinských zařízení
na výše zmíněných veřejných
prostranstvích, kde pak nejčastěji dochází např.
k hlasitým projevům návštěvníků zařízení, výtržnictví,
k újmě na majetku či ublížení
na zdraví.
Obecně závazná vyhláška
určuje, že hostinská zařízení
musí být v pátek, v sobotu a
v den před státním svátkem
uzavřena nejpozději ve 03:00
hodiny následujícího dne,
v ostatní dny musí být hostinská zařízení uzavřena nejpoz-

ději ve 24:00 hodin. V obou
případech pak platí, že hostinská zařízení mohou být znovu
otevřena nejdříve v 05:30 hodin. Omezení provozní doby
hostinských zařízení bylo určeno v návaznosti na zákon o
hazardních hrách, který stanoví, že herny nesmí být
v provozu od 03:00 do 10:00
hodin. Cílem této vyhlášky tedy je, aby všechna hostinská
zařízení včetně heren byla alespoň v pátek, v sobotu a dny
před státním svátkem, kdy je
situace z pohledu rušení nočního klidu nejhorší, nejpozději

ve 03:00 hodiny uzavřena.
Vyhláška dále stanoví výjimky z daného omezení.
Omezení stanovená v obecně
závazné vyhlášce se nevztahují
na noc z 31. 12. na 1. 1. příslušného kalendářního roku a dále
na hostinská zařízení poskytující ubytovací služby, a to
pouze na hostinskou činnost
ve vztahu k ubytovaným hostům. Další výjimky z omezení,
je pak na základě odůvodněné
písemné žádosti, oprávněna
udělit Rada města Hlinska.
Mgr. Nikola Hadáčková,
Úsek provozně právní
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Festival tanečního
mládí 2018

Multifunkční centrum Hlinsko
bude v sobotu 7. dubna již posedmé hostit jednu z největších soutěží předtančení ve
východních Čechách – soutěž
Pardubického a Královéhradeckého kraje. Festival tanečního mládí je postupovou soutěží, kterou vyhlašuje Svaz učitelů tance ČR z. s., a ze které
nejlepší soubory postupují na
mistrovství ČR do Litoměřic,
Chrudimě, České Lípy a Brna.
Předtančení plesová, show,
parketových kompozic, street,
disco a mažoretek jsou rozdě-

lena do věkových kategorií
minidětí, dětí, juniorů, mládeže a seniorů. Shrneme-li nabídku, mohou diváci tedy vidět
tance od valčíku, přes muzikál,
mažoretky, pop, moderní balet
až po hip hop a street dance
v podání tanečníků od 5 let až
po 60 let.
Hlineckou soutěž zajišťuje ve
spolupráci s Multifunkčním
centrem v Hlinsku již tradičně
Taneční škola Bohémia Chrast
Hany Černé, která vás všechny
zve na nevšední podívanou.
Hana Černá

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. (ul. Máchova 1121, Hlinsko) do 16.
dubna 2018 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, DiS., administrátorka regionální značky
e-mail: groulikova@mashlinecko.cz,
tel.: + 420 605 150 550

Městský úřad informuje
Dotace
Rada a Zastupitelstvo města Hlinska v únoru a březnu 2018
schvalovaly poskytnutí programových dotací. Pro sportovní kluby, zájmové spolky i fyzické osoby, které působí na území našeho města nebo zde pořádají své akce, byly přiděleny následující
částky:
200 000 Kč v programu A, podprogramu A/1 – dotace na kulturní a volnočasové akce, pořádané kulturními a zájmovými
spolky nebo fyzickými osobami na území města Hlinska
400 000 Kč v programu A, podprogramu A/2 – dotace na sportovní akce, pořádané sportovními spolky nebo fyzickými osobami na území města Hlinska
200 000 Kč v programu C – dotace na sportovní a tělovýchovnou činnost dětí a mládeže do 19 let
200 000 Kč v programu D - dotace na dopravu dětí a mládeže
do 19 let na sportovní a tělovýchovné akce
Dále bylo přiděleno 482 000 Kč v programu B – program na
podporu a rozvoj sociální péče, protidrogových aktivit a prevence kriminality.
O výše uvedené dotace se žádá 1x ročně. Možnost požádat o dotaci na rok následující bude od 1. listopadu do 31. prosince 2018.
Dita Breberová, oddělení dotací

Fond rozvoje bydlení
Zastupitelstvo města Hlinska schválilo na svém zasedání 5.
března poskytnutí půjček z Fondu rozvoje bydlení na území
města. Celková částka poskytnutých půjček je 1 745 000 Kč.
Účely, na které bylo žádáno jsou tyto: výměna oken, rekonstrukce a zasklení balkónů, rekonstrukce sociálního zařízení v
rodinném domě, vybudování garáže na vlastním pozemku u rodinného domu a obnova střechy. Také byste si rádi o výše uvedenou půjčku požádali? Další možnost bude na podzim 2018.
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Březen, za kamna NEvlezem
Měsíc březen byl pro dětský
folklorní soubor Vysočánek
opravdu pestrý. Hned první
sobotu 3. března se konalo regionální kolo pěvecké soutěže
„Zpěváček Vysočiny“, kterého
se účastnily děti z Pardubického a Královéhradeckého kraje.
Hlinsko reprezentovaly děti z
Vysočánku postupující ze základního kola konaného počátkem února v MFC. Nejlepšími zpěváčky Vysočiny se staly děti z Vysočánku, které obsadily první tři místa ve starší i
mladší kategorii. Ve starší –
postupové kategorii – obsadila
1. místo Kateřina Kašíková a 2.
místo Anička Vomelová, které
budou reprezentovat východočeský region na Českém
zemském kole Zpěváčka, který
se bude konat dne 12. 5. v

chrudimském muzeu.
Na Smrtnou neděli, která
letos připadla na 18. března,
Vysočánek již tradičně uskutečnil „Vynášení Smrti“. Průvod krojovaných dětí za do-

provodu hlineckých spoluobčanů vyšel od Multifunkčního
centra směrem na Betlém, kde
děti obešly s koledou hospodu
U sv. Huberta, cukrárnu Betlémka a pokladnu SLS Vysoči-

na. Průvod byl zakončen u
mostu k Orlovně, na kterém
byla Smrtka, jakožto symbol
zimy, zapálena a vhozena do
řeky Chrudimky. Příchod jarního období děti následně
oslavily tradičními tanci.
O týden později, v sobotu 24.
března, tento lidový obyčej
Vysočánek předvedl také v
Kutné Hoře na „Slavnostech
jara“. Akce se konala v areálu
Jezuitských zahrad vedle chrámu sv. Barbory. Program slavností obohatil Vysočánek také
samostatným půlhodinovým
vystoupením. Kromě velkého
potlesku obecenstva byla dětem odměnou také návštěva
unikátní památky Kostnice.
DFS Vysočánek
Foto: Erika Dospělová

Roztančená pravá Kuba

ZUŠ Hlinsko zve na své akce

Slávka Chrpová ráda jezdí na
kole. V roce 2003 začala pracovat v redakci časopisu Cykloturistika. Dva roky četla příspěvky jiných, vesměs mužských cyklodobrodruhů, ve
kterých však nenacházela to,
co hledala – ženský pohled na
cestování. Proto se pokusila
vytvořit první převážně dámskou kolojízdu a odletět na
Kubu. Tam se zamilovala – do
Kuby. Památky, lidé, rychle se
měnící krajina i klima na několika kilometrech, to bylo, co
hledala. Není třeba denně
urazit desítky kilometrů, utrhnout nový rekord v převýšeních, strhnout tachometr. Stačí
jet a koukat. A když je na co,
zastavit. Jet a potkávat, a když
je s kým, sesednout z kola a
pozdravit. Tak vznikl projekt
ostrovní ženské cykloturistiky.
Za ta léta projela Slávka s
různými parťačkami Madagaskar, Kapverdské ostrovy,
Francouzskou Polynésii a
mnohá další místa. A Kubu!
Kubu, kam se ráda vrací. Kubu,
která je extatická a živočišná,
je smyslná jako kubánská salsa, hravá jako její moře, tajemná jako santerijské kulty,
milá jako její lidé. Postupně se
vám vrývá pod kůži, začnete ji
vnímat všemi smysly, až najednou zjistíte, že už se jí nezbavíte, protože jste se zami-

Základní umělecká škola v
Hlinsku má před sebou, jako
každým rokem, důležité období, kdy se chystá předvést to
nejlepší, co se žáci za minulé
období naučili. Hlavní prezentace umění dětí bude především prostřednictvím veřejných koncertů a výstav.
Významné a vždy přinášející
radost budou tři absolventské
koncerty. První z nich můžete
slyšet a vidět v sále ZUŠ již 5.
dubna, další pak v sále Městského muzea a galerie 9. a 19.
dubna. Začátky absolventských
koncertů jsou vždy v 18 hodin.

podrobnosti mohou zájemci
získat na stránkách školy:
www.zushlinsko.cz.
Talentovým zkouškám budou předcházet dvě propagační
akce. Dne 24. dubna to bude
tradiční Koncert pro hlinecké
MŠ a 10. května Den otevřených dveří od 13 do 17 hodin.
Zájemci o studium na ZUŠ
Hlinsko se budou moci blíže
seznámit s prací učitelů i žáků
v hodinách výuky hudebního i
výtvarného oboru. Od 16 hodin
pak budou moci zhlédnout
malý koncert pro veřejnost v
rámci Dne otevřených dveří.

VÝSTAVA NA BETLÉMĚ
Vrcholem práce žáků výtvarného oboru je každoroční reprezentativní výstava na Betlémě v Hlinsku. Letos bude
mít vernisáž 25. dubna v 16
hodin a bude spadat do akcí
pod záštitou celostátní propagace ZUŠ Open 2018. K akci
ZUŠ Open se bude vázat i Závěrečný koncert žáků ZUŠ
Hlinsko, který se uskuteční 24.
května v 17:30 hodin v sále
ZUŠ.
Talentové přijímací zkoušky
do ZUŠ Hlinsko proběhnou do
hudebního oboru 14. a 17.
května v hlavní budově školy
na Poděbradově náměstí vždy
od 13 do 16 hodin a do oboru
výtvarného 18. května. Bližší

SLAVNOSTNÍ KONCERT
Hlavní událostí tohoto školního roku se jistě stane slavnostní koncert k 60. výročí
založení ZUŠ Hlinsko, konaný
dne 20. května 2018 v sále
školy.

lovali na celý
život. Našla
cestu bez
provozu, skrz
naskrz Kubou, dvě stě
čtyřicet kilometrů dlouhou cyklostezku podél
Karibiku.
Slávka mluví s lidmi, kdykoli
je potká. Díky tomu zná Češky,
před padesáti lety provdané za
revolucionáře, a také Kubánce,
kteří žijí v Čechách. Poznala
mnohé ze zvyků, do kterých
nemá šanci běžný turista ani
nahlédnout, jako je santerijské
náboženství, jeho rituály a
tance. Slávka Chrpová je všestranná. Pak vás nemůže překvapit, že ovládá tanec mambo. A že vám také zatančí! V
úterý 15. května v Multifunkčním centru od 18 hodin se na
neobvyklé cestovatelské přednášce můžete se Slávkou Chrpovou potkat a vychutnat si
mambo v jejím podání. A
abyste ochutnali ještě větší
porci pravé Kuby, bude součástí i ochutnávka kubánských
rumů. Vstupenky si můžete
zakoupit na našem rezervačním systému www.mfchlinsko.cz nebo přímo na pokladnách MFC a TIC. Vstupné
60 Kč. MKK Hlinečan

A DALŠÍ PREZENTACE
Žáci školy se představí ještě na
dalších akcích pořádaných v
Hlinsku. Posluchači je budou
moci slyšet na vernisáži Výtvarného Hlinecka, na Koncertě pro maminky v Centru Jana
XXIII., na koncertech pro seniory v Drachtince a na dalších
místech regionu Hlinecka.
Srdečně zveme celou kulturní veřejnost města Hlinska.
Petr Klas, ředitel ZUŠ
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Akce MAS Hlinecko pro žáky
z našeho regionu
Místní akční skupina Hlinecko
zorganizovala v rámci projektu
Místní akční plán dvě akce pro
žáky z regionu.
Prvním z nich bylo scénické
čtení z cyklu Listování, ve kterém účinkoval Lukáš Hejlík,
Alan Novotný a Markéta Lánská. Během tří představení se
vystřídalo více než 900 žáků ze
základních škol v Hlinsku (ZŠ
Resslova a ZŠ Ležáků), základních škol v Krouně, Trhové
Kamenici, Rané, Holetíně, Kameničkách a ve Včelákově, a
také studenti hlineckého
gymnázia.
Druhou akcí bylo MASkohraní. Letošního ročníku se
zúčastnilo téměř 300 žáků ze
Základní školy Smetanova,
Resslova, Raná, Svratouch a
Miřetice. Během akce byly
představeny moderní deskové
hry společnosti MINDOK, které
si žáci mohli zahrát. Letošní
ročník byl obohacen také o
soutěž mezi školami ve hře

Svoz popelnic
na bioodpad
z domácností
První svoz popelnic na bioodpad z domácností je naplánován na 12. dubna 2018. I v letošním roce bude svoz bioodpadu přímo z domácností
prováděn jednou za 14 dní,
každý lichý čtvrtek v období
duben – listopad. Frekvence
svozu směsného komunálního
odpadu zůstane nezměněna.
Město Hlinsko a odbor životního prostředí MÚ Hlinsko

Dospívají nám …

Kingdomino. Hra byla školám
dopředu zapůjčena, aby mohly
zorganizovat školní kola, a
nejlepší žáci se potom utkali
ve finálovém turnaji. Z důvodu
velkého počtu hráčů proběhly
dva turnaje. První ovládl Ondřej Michálek (ZŠ Raná), na
druhém místě skočil Tomáš
Vambera (ZŠ Svratouch) a třetí
místo obsadil Patrik Michek

(ZŠ Smetanova). Ve druhém
turnaji zvítězila Štěpánka Culková (ZŠ Smetanova), na druhém místě skončil Petr Machovec (ZŠ Resslova) a třetí
místo vybojoval Michal Ročeň
(ZŠ Resslova). Velké poděkování patří panu Bohumilovi
Kebzovi za zapůjčení her a organizaci finálových turnajů.
MAS Hlinecko

Problematika sexuální výchovy
v rodinném prostředí, úkol sexuální výchovy = koncepce
výchovy ke zdravému životnímu stylu, zásady v komunikaci
při předávání informací, postojů a vzorů v intimním životě, jaké formy a metody při
komunikaci použít
Mgr. Alena Blažková, specialista MP Education, s.r.o.

Přednáška se koná 26. 4. v
15.30 hodin, ZŠ Resslova Hlinsko, přízemí hlavní budovy

Plánování sociálních služeb v ORP Hlinsko
ÈÍSLO PROJEKTU: CZ.03.2.63/0.0/0.0/16_063/0006501
Projekt realizuje Místní akèní skupina Støedisko v Hlinsku funguje od roku 2005 a
Hlinecko, z.s., další informace najdete na mimo Dobrovolnické centrum a chránìnou
webových stránkách www.mashlinecko.cz
dílnu Cukrárnu Ludmilka má Komunitní tým,
který poskytuje službu Sociální rehabilitace.

díl pátý:
FOKUS Vysoèina, z. ú.
FOKUS Vysoèina se od roku 1992 jako
samostatný právní subjekt zabývá
poskytováním sociální pomoci formou
mimonemocnièní rehabilitace duševnì
nemocných.
Posláním sdružení je podpora osob s
duševním onemocnìním, pøípadnì jiným
handicapem v posílení jejich samostatnosti a
sebedùvìry tak, aby mohli vést
plnohodnotný život podle svých pøedstav.

Doplòkové služby:
doprava do 300 km, praní, tisk a kopírování,
využití telefonu
Okamžitá kapacita zaøízení je 5 klientù,
skupinová kapacita 25 klientù, maximální
Cílovou skupinou komunitního týmu jsou poèet osob s uzavøenou smlouvou
o s o b y s c h r o n i c k ý m d u š e v n í m o poskytnutí služby je 50 osob.
onemocnìním starší 18 let
Základní èinnosti sociální rehabilitace jsou
Základní èinnosti:
poskytovány zdarma, doplòkové jsou
• nácvik dovedností pro zvládání péèe zpoplatnìny dle aktuálního ceníku.
o vlastní osobu, sobìstaènosti
Ambulantní služba není bezbariérová,
• z p r o s t ø e d k o v á n í k o n t a k t u s e terénní služba je poskytována dle potøeb
spoleèenským prostøedím
uživatelù na území okresu Chrudim,
• výchovné, vzdìlávací a aktivizaèní v p ø í p a d ì h o s p i t a l i z a c e k l i e n t a
èinnosti
v Psychiatrické nemocnici Havlíèkùv Brod.
• sociálnì terapeutické èinnosti
• pomoc pøi uplatòování práv, oprávnìných Kontakty:
zájmù a pøi obstarávání osobních záležitostí adresa: Lidického 1213, 539 01 Hlinsko
• základní sociální poradenství
Provozní doba: Po - Pá 7: 00 – 15:30 hod
• peer konzultantka (èlovìk s vlastní telefon: 777 151 497
zkušeností s duševním onemocnìním, který email: hlinsko@fokusvysocina.cz
je tuto vlastní zkušenost schopen pøedávat webové stránky: www.fokusvysocina.cz
dál)
Dle dostupných informací zpracovala
Mgr. Lenka Sodomková, odborná garantka
plánování sociálních služeb v ORP Hlinsko
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Program Veselého Kopce a Betléma
na letošní rok
Roubenky na Veselém Kopci se
v letošním roce návštěvníkům
otevřou v sobotu 21. dubna.
Připraven je program nazvaný
Není bylina, aby na něco nebyla jeho cílem je připomenout využití bylinek v lidové
stravě, léčitelství a dalších oblastech lidského života. Návštěvníci budou mít možnost
nakoupit si bylinky sušené i
jejich sazenice, výrobky
z bylinek i ovoce (sirupy, marmelády), nebo například zjistit,
jaké rostliny se dají použít při
barvení textilu. Pro děti a jejich hravé rodiče bude připravena výtvarná dílna i zajímavá
„bylinková“ hra. Ve stejný den
bude v podkroví statku
z Mokré Lhoty zahájena výstava věnovaná panu Luďku
Štěpánovi, zakladateli muzea
v přírodě na Veselém Kopci a

osobnosti přinášející novátorské postupy v oblasti dokumentace a záchrany především
technických památek na vodní
pohon.

Programová nabídka na letošní sezonu bude tradičně
bohatá a různorodá. Dne
12. května Veselý Kopec zaplní
hrnčíři a keramici, 9. června

bude program věnován využití
a zpracování dřeva ve
vesnickém prostředí, 21. a 22.
července Veselokopecký jarmark a 18. srpna bude připomenuto zpracování zemědělských plodin tradičním způsobem.
Památková rezervace Betlém, vedle obvyklých programů, letos nabídne mimořádnou výstavu věnovanou „osmičkovým“ výročí. Výstava
Magické osmičky se od 23.
června do 18. listopadu pokusí
nahlédnout na společenské
změny z let 1848, 1918, 1948 a
1968 ve světle důsledků vynucených proměn života lidí žijících na venkově nebo
v prostředí malého města. Výstavu doprovodí i speciální
program pro školy.
Ilona Vojancová

Zápis do 1. tříd základních škol Pozvánka na výstavu Lydie
Město Hlinsko a ředitelé Základní školy, Hlinsko, Resslova
603, Základní školy, Hlinsko,
Ležáků 1449 a Základní školy,
Hlinsko, Smetanova 403 vyhlašují na den 12. dubna
(čtvrtek) zápis do 1. tříd pro
školní rok 2018/2019.
Zápis se uskuteční ve všech
uvedených 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
Bc. Martin Vtípil, vedoucí
odboru sociálních věcí,
školství a zdravotnictví

Zápis do mateřských škol
Město Hlinsko, ředitelka Mateřské školy, Hlinsko, Budovatelů 1229 a ředitel Mateřské
školy, Hlinsko, Rubešova 1250
vyhlašují ZÁPIS DO MATEŘSKÝCH ŠKOL PRO ŠKOLNÍ ROK
2018/2019, který se uskuteční
na MŠ Budovatelů a MŠ Rubešova v pátek 4. 5. v době od
12 do 16 hodin a v sobotu 5. 5.
2018 v době od 9 do 12 hodin.
Zápisy se povinně týkají dětí, které do 31. 8. dosáhnou
pěti let věku a dosud žádnou
mateřskou školku nenavštěvují.

Formulář žádosti o přijetí je
k vyzvednutí ve všech hlineckých mateřských školách.
U zápisu rodiče předloží:
– vyplněnou žádost o přijetí
dítěte k docházce do MŠ, jejíž
nedílnou součástí je i vyjádření dětského lékaře
– rodný list dítěte
– svůj doklad o trvalém
bydlišti
Další informace k zápisům
najdete na webových stránkách mateřských škol nebo je
sdělí jejich ředitelství.
Bc. Martin Vtípil

Němcové
Dovolte nám, abychom vás co
nejsrdečněji pozvali na výstavu
obrazů hlinecké rodačky Lydie
Němcové, která se uskuteční
v Městském muzeu a galerii
Hlinsko ve dnech 21. 4. – 8. 6.
Slavnostní zahájení výstavy se
uskuteční v pátek 20. dubna
od 17 hodin.
Lydie Němcová se narodila
v Hlinsku, 7. 3. 1956. Malování
se věnovala od dětství, a i
přesto že umění nestudovala,
zůstalo její celoživotní vášní.
Stejně tak i město Hlinsko,
které nejprve kvůli studiím,
později kvůli svému manželovi
opustila, nakonec se do města
vrátila a zůstala zde až do své
náhlé smrti v roce 2004.
Současná výstava mapuje
celoživotní dílo Lydie Němcové. Proto zde můžete naleznout obrazy naivní, akty, portréty či abstraktní malbu. Velký důraz autorka kladla na
kompozici a volbu jásavých
čistých tónů, s cílem zažehnout stejný jas v divákovi.
Většina obrazů je ve tvaru
čtverce, jehož rovnost by měla
předurčovat harmonii celku.

V důsledku minulého režimu, kdy amatéři směli vystavovat pouze na společných
výstavách, se malířka nezúčastňovala žádného veřejného
dění. Hlavní příčinou byl abstraktní způsob vyjádření a
zcela odlišná volba témat. Od
roku 1989, kdy byla vyzvána
k účasti v soutěži portrétní
tvorby, začala vystavovat častěji. Její díla jsou zastoupená
v soukromých sbírkách v ČR,
Německu, Francii, Anglii, Turecku a USA. Věříme, že se
vám výstava bude líbit a zároveň pro vás, kdo jste Lydii
znali, bude milou vzpomínkou
na její osobu.
www.mmghlinsko.cz
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Azylový dům: Den díků za deset let
V Hamrech u Hlinska se dne
22. 3. konalo setkání u příležitosti výročí deseti let od otevření azylového domu.
V domě, kde se pomáhá těhotným ženám a matkám
s dětmi, se sešli přátelé, příznivci a kolegové pracovního
týmu. Setkání povzbudivými
slovy zahájil radní Pardubického kraje Ing. Pavel Šotola a
všechny přítomné povzbudil
také místostarosta města
Hlinska Zdeněk Eis. O původu
myšlenky založení azylového
domu pohovořila MUDr. Marie
Glogarová ze správní rady Nadačního fondu Betlém nenarozeným.
Při neformálním setkání

mohli všichni účastníci navštívit dobročinný obchůdek
Na jevišti, který je v azylovém
domě provozován. Velký zájem
byl také o prohlídku azylového
domu, při kterém se hosté

mohli seznámit nejen
s prostory určenými pro klientky, ale také s možností rekreačního ubytování v areálu
domu. Úspěch sklidila také
soutěž o ceny, ze které si

Výstava patchworku – Jana Štěrbová
V úterý 10. dubna v 16:30 hodin bude v Multifunkčním
centru v Hlinsku zahájen šestý
ročník výstavy Patchwork Meeting Hlinsko. Tentokrát je věnován tvorbě Jany Štěrbové z
Prahy.
Technikou klasického
patchworku, tedy původně sešívání vzorů z malých
kousků látek, se autorka zabývá již řadu let. Za tu dobu se
stala duší českého patchworku
a je organizátorkou každoroční
mezinárodní pražské přehlídky
Prague Patchwork Meeting.
Technika patchworku se u ní
stala vyjádřením větších výtvarných počinů a výtvarnice
dovedla tento způsob vyjádření až na úroveň pozoruhodného výtvarného projevu. V
Hlinsku letos představí téma
„Mříže“. Jana Štěrbová se na
čtvrtletních setkáních v Praze
potkává s dalšími autorkami
z celé republiky a společně
objevují další možnosti a
techniky patchworku. Výtvarnice jsou sdruženy v seskupení
Art Quilt Harbour a jejich díla
tvoří nedílnou součást hlinecké výstavy.
Patchwork se dostal do
Hlinska před šesti lety díky
aktivitě hlinecké firmy (AS
ROVI), zabývající se velkodistribucí tapet. „Oslovilo nás použití textilu v interiéru
v podobě nástěnných obrazů –
art quilt – které nemají daleko
k tapetám“ uvádí jednatel firmy Robert Vokáč.

Výstava Patchwork Meeting
Hlinsko jako první vždy přímo
navazuje na Prague Patchwork
Meeting, jednu ze tří nejvýznamnějších evropských akcí
v tomto oboru.

Letošní šestý ročník výstavy
v Hlinsku potrvá do 17. května,
otevřeno je od pondělí do pátku od 8 do 16:30 hodin a během kulturních akcí konaných
v Multifunkčním centru.

mnozí odnesli domů malou
radost. Nechyběl ani malý hudební kulturní program.
Celé setkání se odehrávalo
v přátelském duchu, ke kterému přispěla řada dobrot. Na
jejich přípravě se podílely šikovné hospodyňky z azylového
domu, ale také dobrovolníci a
přátelé.
Za deset let činnosti azylového domu v Hamrech v něm
našlo pomoc, zázemí a podporu 123 matek a 158 dětí.
Všem hostům, pomocníkům,
kolegům, ale i příznivcům
z řad veřejnosti děkujeme za
deset let sdílení a spolupráce.
Mgr. Pavla Glogarová,
vedoucí azylového domu

Ze svodky MP
Dne 12. 2. v dopoledních hodinách při kontrolní činnosti
veřejného pořádku byl v ulici
Poličská na zastávce BUS zjištěn hlídkou strážníků MP
Hlinsko muž, který zde kouřil
cigarety. Strážníci na místě
zjistili jeho totožnost a celá
událost s ním byla vyřešena za
přestupek pro porušení zákona
o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek
uložením pokuty příkazem na
místě.
Dne 18. 2. v nočních hodinách řešili strážníci MP Hlinsko případ ve věci fyzického
napadání a hrubého jednání
dvou mladíků před místní sokolovnou v ulici Adámkova
třída. Strážníci na místě zjistili
totožnost podezřelých osob. S
aktéry potyčky byla celá událost po provedení nezbytných
úkonů řešena za přestupek
proti občanskému soužití uložením pokuty příkazem na
místě.
Dne 21. 2. v odpoledních
hodinách byl při kontrolní
činnosti hlídkou strážníků MP
Hlinsko zjištěn v nonstop baru
Spider na Tylově náměstí muž,
který zde kouřil cigarety.
Strážníci na místě zjistili jeho
totožnost a celou událost s
ním na místě řešili uložením
pokuty příkazem na místě za
přestupek dle zákona o ochraně zdraví před škodlivými
účinky návykových látek.
Ladislav Havlík, vrchní
strážník MP Hlinsko
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Jak vybrat vhodnou obuv
Při výběru obuvi je nutné přihlížet k účelovosti volnočasové, vycházkové, domácí, společenské, trekkingové a sportovní obuvi. Důležitá je též
volba podešve, která značně
ovlivňuje komfort při chůzi.
Všeobecně lze k většímu pohodlí doporučit odlehčené polyuretanové (PUR) podešve,
které bývají ještě vyztužené
pryžovou nášlapnou plochou.
Velmi často jsou také doporučovány celopryžové podešve,
které dobře zvládají specifickou adhezi (protiskluz)
v zimním období.
Další důležitý faktor je použitý materiál na svršek obuvi.
Pravděpodobně nikoho nezklame kožená obuv a může to
být lícová hladká úprava, kterou je nutné pravidelně krémovat pro udržení vláčnosti,
zamezení vniknutí vlhkosti, či
příjemného vzhledu.
Dále si můžeme vybrat tzv.
vlasové materiály – nubuk,
nebo velur, který se udržuje

kartáčováním a následným
použitím impregnačních prostředků.
Velmi často jsou také na
vrchy obuvi používány tzv. záměnné koženky, které často
imitují přírodní useň a ty se
pořád zdokonalují a lze je tedy
doporučit jako levnější variantu obouvání v kombinaci
s kvalitní podšívkou.
Do vlhkého a chladného
zimního počasí naše pohodlí
umocní rovněž mezipodšívková membrána, nebo softshellový svršek. Obojí odolávají
vlhkosti a vodě. Termoizolační
vytvarované stélky mají vliv na
vylepšení komfortu, tepla a
zdravého obouvání.
Vždy ponechte vůli ve špici
cca 0,5 cm a u dětské obuvi
pak okolo 0,8 cm, jelikož špice
obuvi bývá vyztužená tzv. tužinkou a těsná obuv zpravidla
způsobí otlačeniny.
Vlastimil Votava – jednatel
firmy TEXEVO s.r.o.

Revizor aneb Gogol v Plutu
v podání divadla z Plzně
Představení je naplánováno na
čtvrtek 17. května od 19 hodin
v MFC Hlinsko.
Divadlo je v rámci předplatného, ale ještě máme volné
vstupenky, vstupné je 300 Kč.
V hlavních rolích se představí: Pavel Kikinčuk, Bronislav
Kotiš, Jindřiška Kikinčuková a
mnoho dalších herců a muzikantů.
Komedie byla napsána již
před sto osmdesáti lety a budí
neutuchající smích, ale je také

vrcholně skeptická. Plutovský
Revizor byl výborně upraven
Pavlem Kikinčukem.
Inscenace mistrně nabízí
jednu gogolovskou miniaturu
za druhou. Ruský kolorit dýchá
ze všech postav a je přibarven
autentickou hrou na balalajku.
Tento ruský svět překračuje
svou hranici a najednou jako
by tu defiloval zástup dnešních
lobbistů a korupčníků s jejich
ubohostí a nebezpečností.
MKK Hlinečan
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Beseda s Kikinčukovými
a jejich dcerou Kamilou

Úvod programu s názvem
SLUNCE, SENO A BABOVŘESKY
začíná písničkou „Život je jen
náhoda“ a pak každý vypráví o
počátcích „cestičky k divadlu a
filmu“, a to vyprávění je opět
propojeno pěveckými vstupy
(úryvky z operet a muzikálů
atd.). Samozřejmě, že se povídá
i o televizi a jejích seriálech a
filmech včetně Babovřesk nebo

Nejkrásnější hádanky, kde
manželé Kikinčukovi a jejich
dcera hráli. V druhé polovině
besedy se dostane na zvídavé
dotazy návštěvníků.
Akce se uskuteční v kinosále
(pouze 110 míst) 17. 5. od 16
hodin, vstupné 120 Kč. Manžele Kikinčukovy můžete vidět
i večer od 19 hodin ve hře Revizor. MKK Hlinečan

Vzpomínky
Dne 5. dubna 2018 tomu budou 4 roky,
co nás opustila naše milovaná maminka,
babička a prababička,
paní Božena HAVLOVÁ z Hlinska.
Vzpomínají dcera Jana, synové Josef
a Jaroslav a ostatní, co ji měli rádi.

Dne 26. dubna 2018 uplyne 5 let
od úmrtí mého manžela,
pana Jaroslava DOPITY z Hlinska.

Sběr nebezpečného odpadu
v roce 2018
Termín: 11. května a 12. října
Vozidlo určené pro sběr odpadu bude přistaveno:
16.00 – 17.15 hod. Družstevní
ulice, sídliště (autobusová zastávka)
17.30 – 18.30 hod. Erbenova
ulice, (bývalá tržnice)
18.45 – 19.30 hod. Husova uli-

ce, (bývalá prodejna potravin)
16.00 – 16.20 hod. Čertovina
(prodejna)
16.30 – 17.00 hod. Chlum (autobusová zastávka)
17.15 – 17.45 hod. Srní (náves)
18.00 – 18.30 hod. Blatno (náves)

Vzpomínají manželka a dcery s rodinami.

Dne 21. dubna 2018 uplyne rok od úmrtí
pana Františka KŘIVSKÉHO.
S láskou vzpomínají manželka Míla,
dcera Renáta, vnoučata Ondřej a Terezka.
Kdo jste ho znali a měli rádi,
vzpomeňte s námi.
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Udělení černého pásu

ZKUŠEBNÍ KOMISAŘ 1. TŘÍDY SHIHAN, šéftrenér a předseda oddílu Miloslav Zdražil 5. DAN v karate, udělil po úspěšně vykonané zkoušce černý pás 1. DAN a titul mistra v karate
Vladimíru Bialasovi.
Oddíl karate Hlinsko se věnuje výuce karate dospělých, ale
především dětí.
Informace: na tel. 725 601 649, email: zdrazil.karate@email.cz

Městské muzeum a galerie
21. dubna až 8. června
LYDIE NĚMEC
(vernisáž v pátek 20. 4. v 17 h.)
Út – Ne 9 – 12, 13 – 17 h
Muzeum
Expozice: Nejstarší historie, školství, spolky, oděv a textilní
výrobky, zaniklá a živá řemesla – hrnčířství, hračky, sklo, rodina
Adámkových.
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Manželé Osičkovi vystoupí
v jarním koncertu Hlinečanky

Jak už bývá zvykem při každém koncertu hlinecké dechové kapely Hlinečanka se objeví
vždy nějaký host. Ani pro tentokráte tomu nebude jinak. Při
výběru hosta nás to stále láká
oslovovat hosty z okolí Břeclavi, konkrétně z obce Lanžhot.
Už jsme tu měli Jožku Šmukaře, Frantu Uhra a nyní nám
slíbili účast i manželé Osičkovi.
Jak už to prý v Lanžhotě chodí,
všichni mají zpívání odmalička
v krvi.

Manželé Osičkovi můžete
znát z TV Šlagr a z kapely Moravanka, kde hojně vystupují.
V obci Lanžhot mají i svoji
hospodu U Bartošů, které se
naplno věnují. Jarní koncert
Hlinečanky je naplánovaný na
pátek 11. května od 18 hodin.
Vstupenky si již můžete zakoupit na pokladnách MFC a
TIC, nebo na našem rezervačním systému www.mfchlinsko.cz. Vstupné 110 Kč.
MKK Hlinečan

KD Herálec
Sobota 14. dubna od 20 h
CHINASKI

Areál Betléma
Pátek 27. dubna od 8 do 16 h
SELSKÝ TRH
Prodej sadby, rostlin, ovocných stromků, ovoce, zeleniny, regionálních potravin atd.

Otevřeno: Út – Pá 9 – 12, 13 – 16 h; So, Ne ZAVŘENO
Městské muzeum a galerie, Havlíčkova 614, 539 01 Hlinsko
Tel.: 469 311 267, 731 151 777, e-mail: muzeum@hlinsko.cz;
www.mmghlinsko.cz, Facebook Městské muzeum a galerie

Orlovna
Sobota 14. dubna od 17 h
LEŠKOVANKA
Tradiční jarní koncert dechové kapely z Vysočiny, pořádá Orel Jednota Hlinsko.
Vstupné 120 Kč.
Předprodej TIC Hlinsko –
tel.: 731 697 418.

KČT Hlinsko
Sobota 14. dubna
CERHENICE-RADIMKOUŘIM
autobusový zájezd
Podrobnosti vaclava.pliskova@centrum.cz
www.hlinecko.cz/kct

Kostel Narození Panny Marie
Pátek 20. dubna od 19 h
EVOKACE S GENTLEMEN SINGERS
Koncert vokálního souboru.
Předprodej v TIC Hlinsko, cena 200 Kč.

Azylový dům Hamry
Středa 11. dubna od 15.30 h
PŘEDNÁŠKA S PSYCHOLOGEM PRO ŠIROKOU VEŘEJNOST
Přednáška s PhDr. Hanou Mervartovou na téma „Výchova dětí,
komunikace v rodině, mezilidské vztahy a další“.
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KARATE KYUSHU

Bazén
PROVOZNÍ DOBA PLAVECKÉHO BAZÉNU
Po
15.00 – 21.00
Út, St
6.15 – 7.45 15.00 – 21.00
Čt
6.15 – 7.45 15.00 – 18.00
Pá
6.15 – 7.45 16.00 – 21.00
So, Ne
10.00 – 19.00
Ceny: dospělí 30 Kč/1 hod., děti do 15 let – 20 Kč/1 hod.
Tel.: 469 311 703.
PLAVÁNÍ PRO SENIORY
– každé pondělí od 13 do 14 hodin
– cena 50,- Kč/hod. – v ceně je zahrnuto 20 minut cvičení
+ 5 minut. whirlpool + volné plavání
CVIČENÍ PRO ŽENY
– každý čtvrtek v pravidelných časech – od 18 a od 19 hodin
PROVOZNÍ DOBA SAUNY
Po
zavřeno
Út,
15.00 – 21.00 – ženy
St, Pá 15.00 – 21.00 – muži
Čt
15.00 – 20.00 – ženy
So
13.00 – 19.00 – společná
Ne
zavřeno
SQUASH
Po – Pá
8.00 – 20.00
So – Ne 10.00 – 19.00
Rezervace na telefonu 469 326 181.
Plavecký bazén Hlinsko pořádá „Vodní hrátky s batolátky“ –
plavání rodičů s dětmi od 18 měsíců do 3 let. Hrátky budou probíhat v rozsahu 10 lekcí od 16. 4. od 14.15 hod. Cena za 10 lekcí je
1.000,- Kč (zahrnuje vstup do bazénu pro jednoho rodiče a dítě).
Lekce jsou vedeny formou her, do kterých se zapojují i rodiče.
Přihlášky a více informací na tel. 774 623 911 – paní Svobodová.

Olympijský běh 20. 6. 2018
Registrace do závodů je možná
pouze online na internetových
stránkách https://www.olympijskybeh.cz/zavody/hlinsko2018/, a to nejpozději do 11. 6.
2018.
MÍSTO A ČAS
Místo srazu, v ulici Na Ratajích u zahrádkářské kolonie.
V 16:00 hodin bude odstartován kilometrový závod dětí do
15 let. Přesně v 18:00 hodin
bude odstartován závod starších 15 let na 4 km a na 10 km
z éteru Českého rozhlasu.
STARTOVNÍ BALÍČEK
Do 31. 3. je cena startovního
balíčků 100 Kč. Funkční tričko
Alpine Pro je součástí startovního balíčku v ceně 250 Kč.
Od 1. 4. do 11. 6. je cena startovního balíčku 150 Kč. Funkční tričko Alpine Pro je součástí startovního
balíčku v ceně 300 Kč.
20 Kč z ceny startovního
balíčku je poskytnuto jako

dar České olympijské nadaci.
Součástí startovního balíčku
pro dospělé je startovní číslo
s přezdívkou (při registraci
nejpozději do 20. 5.), tyčinka
Corny Protein a pitný režim –
voda Bonaqua.
KAPACITA ZÁVODU
Kapacita není omezená počtem závodníků. Nebude však
možné se registrovat na místě
v den závodu.
PROGRAM
15:00 – 15:50 Registrace dětí
16:00 Start dětí na 1 km
16:30 Vyhlášení dětské kategorie
16:40 – 17:50 Registrace dospělých kategorií
18:00 – 19:30 Závody dospělých
18:35 a 19:35 Vyhlášení vítězů dospělých kategorií
KONTAKT
Lokální pořadatel:
Pavel Novák
Pavel.Novak99@seznam.cz

Dne 11. 3. poprvé v historii
hlinecké sokolovny proběhl
oficiální seminář Karate kyushu, který byl pořádán Oddílem karate Hlinsko.
Tak nejprve co to vlastně je?
Karate kyushu je součást karate, která nám japonskými
mistry doposud nebyla předána. Dá se říci, že nám byla záměrně zamlčena vzhledem ke
své účinnosti. Tato tajná technika byla předávána
z generace na generaci a nebyla vůbec určena pro běžné
cvičence.
Dokáže výrazně zlepšit karate jako takové, neboť původně bylo jeho součástí, dokáže výrazně zlepšit kryty a
úderové techniky a jejich
účinnost, dokáže získat větší
možnosti a schopnosti sebeobrany, dokáže využívat
vitální body k obraně i k léčení.
KARATE KYUSHU pracuje s
tím, že ukazuje, kde jsou nervy
a další vitální místa snadno
dostupná a jak ovlivňují lidský
organismus. Na rozdíl od jiných metod sebeobrany, se
provádí obrana zásahy na vitální body, které jsou na jednotlivých drahách orgánů.

Ze svodky MP
Dne 24. 2. v nočních hodinách
prověřovala hlídka strážníků
MP Hlinsko oznámení na rušení nočního klidu v ulici Faráře Toufara. Na místě strážníci zjistili, že zde v jednom z
domů probíhá hlučná rodinná
oslava. Strážníci na místě zjistili totožnost pořadatele rodinné akce, dále jej vyzvali,
aby oslavu zklidnil. (lh)

(Příklad dráha plic, žaludku,
žlučníku a dalších drah.) Zásahy na vitální body způsobí
neschopnost použití končetiny,
kdy dojde k dysfunkci svalů a
fyzických funkcí, ztráty rovnováhy a tak zamezí dalšímu
útoku agresora, nebo dokonce
nastolí jeho bezvědomí. Aby
obraz karate kyushu nebyl
ovlivněn obavou, že jde o nějaké hazardování s lidským
tělem, je třeba upozornit na to,
že novodobé kyushu (dim mak
čínsky) obsahuje bezpečný
program určený pro karate.
Obsahuje metody první pomoci, péče o tělesné funkce,
znovu obnovení harmonie,
masáže a léčebný program.
Z hlediska čistě pragmatického hodnocení účinnosti je
kombinace karate a výše popsaných technik kyushu tím
nejúčinnějším, co můžete z
hlediska bojových umění znát.
Dá se ještě doplnit metodou
kultivace lidské energie, kterou
nazýváme KI (qi gong čínsky).
Energie KI cirkuluje v prostoru
a také v drahách, na kterých
leží výše uvedené body a tím
techniku umocňuje.
Další informace na
http://www.karatehlinsko.mzf.cz.

Kameničky
Sobota 28. dubna od 17 h
KYTAROVÝ RECITÁL
LUBOMÍRA BRABCE
Předprodej vstupenek:
Obecní úřad Kameničky a na
www.ticketportal.cz
Koncert je součástí mezinárodního festivalu Pardubické
hudební jaro.
– kostel Nejsvětější Trojice -
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Centrum Jana XXIII.
Pondělí: Bohoslužba 7.30 – 8 h; Výuka zpěvu s Monikou Maškovou 10 – 17.30 h (724 568 602); Cvičení Pilates dospělí 17.30 – 20
h (info na tel. 725 652 885 – paní Semerádová)
Úterý: Bohoslužba 7.30 – 8 h; Výuka zpěvu s Monikou Maškovou
10 – 17.30 h (724 568 602); Modlitební skupina 18 – 19.30 h
Středa: Bohoslužba 7.30 – 8 h; Výtvarná dílna pro dospělé s Janou Dušánkovou 15 – 17.30 h
Čtvrtek: Bohoslužba 7.30 – 8 h; Jazyková výuka pro děti 13.30 –
16.45 h; Cvičení Pilates dospělí 18.30 – 20 h
Pátek: Bohoslužba 8.30 – 9.15 h; NOVĚ páteční tvoření s Vojtou
Brabcem 15 – 17 h – netradiční techniky tvoření z papíru
Sobota: Bohoslužba 7.30 – 8 h
Neděle: Bohoslužba 9 – 10 h
Aktivity mimo harmonogram:
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Kino
5. čtvrtek
19.00
PLANETA ČESKO
Dokumentární film ČR, 81 minut, P, vstupné 80 Kč.
17. úterý
13.30
PREZIDENT BLANÍK (Bio Senior)
Komedie ČR, 95 minut, 15-N, vstupné 60 Kč.
17. úterý
19.00
DEN CO DEN
Romantický film USA s čes. titulky, 95 minut, 12-N, vstupné 120
Kč.
20. pátek
19.00
PEPA
Komedie ČR , 90 minut, 12-N, vstupné 120 Kč.
21. sobota
16.30
KRÁLÍČEK PETR
Dobrodružný animovaný film USA, 95 minut, P, vstupné 100 Kč
děti/120 Kč dospělí.

Neděle 8. dubna od 10.30 h – jednodenní kurz malování
Sobota 21. dubna od 14 h – turnaj „Pexesiáda“

21. sobota
19.00
FAKJŮ PANE UČITELI 3
Komedie Německo v českém znění, 120 minut, 12- N, vstupné
130 Kč.

Středa 25. dubna od 15 h – přednáška „Kladný přístup k životu“
Cestopisná přednáška cestovatele Michala Lošťáka z putování
na Sicílii – Catania, sopka Etna, Agrigento a další. Termín konání
sledujte na http://cj23.7x.cz/.
Více informací na www.cj23.cz, FB: Centrum Jana XXIII.

MC Hlinečánek
Pondělí (liché) od 9 do 10.30 h – cvičíme a tančíme: program
pro děti 2-4 roky
Pondělí (sudé) od 9 do 11 h – hraní s říkadly
Pondělí od 16 do 18 h – zábavné hraní než začne spaní – kreativní herna (3-6 let)
Úterý
od 9 do 11 h – herna, tvořivé dílničky
od 9.30 do 10.30 h – FITMAMI – cvičení s kočárky – probíhá
venku!
od 14.30 do 15.15 h – FITMAMI – cvičení pro miminka 3-6 m
od 15.15 do 16 h – FITMAMI – cvičení pro miminka 6-9 m
od 16 do 17 h – FITMAMI – cvičení pro miminka 9-12 m
Středa (lichá) od 13 do 14.30 h – SMS – středeční miminkovská
setkání
Středa
od 9 do 11 h – volná herna
od 15.30 do 16.30 h – hrátky s angličtinou (nutná rezervace)
od 17 do 18 h – cvičení pro těhotné s porodní asistentkou
Čtvrtek
od 9 do 11 h – volná herna
od 15.30 do 17 h – volná herna
od 17 do 18 h – hudební kroužek pro děti 3 – 6 let
Pátek
od 9.30 do 10.30 h – FITMAMI – cvičení pro maminky s dětmi
Mimořádný program
24. 4. – podpůrná skupina kojících maminek a nosící sraz
V průběhu dubna začne předporodní kurz.
Bližší info na hlinecanek@email.cz, tel 728 460 403, www.hlinecanek.cz, nebo na facebooku. Změna vyhrazena.
Rezervace a info FITMAMI 734 642 385, jondrova@fitmami.cz.

24. úterý
19.00
HASTRMAN
Romantický thriller ČR, 100 minut, 12-N, vstupné 120 Kč.
25. středa
19.00
V PASTI ČASU
Dobrodružný fantasy film USA s čes. titulky, P, vstupné 120 Kč.
27. pátek
19.00
DVĚ NEVĚSTY A JEDNA SVATBA
Komedie ČR, P, vstupné 130 Kč.
28. sobota
16.30
SHERLOCK KOUMES 3D
Animovaná komedie Velká Británie, P, vstupné 110 Kč děti/130
Kč dospělí.
28. sobota
19.00
DVĚ NEVĚSTY A JEDNA SVATBA
Komedie ČR, P, vstupné 130 Kč.
29. neděle

16.30

JO NESBO:
DOKTOR PROKTOR A VAN ČASU
Rodinný dobrodružný film Norsko, 95 minut, P, vstupné 90 Kč.
Předprodej a rezervace vstupenek – TIC Hlinsko/Betlém 731
697 418, pokladna MFC nebo www.mfc-hlinsko.cz.

Oáza vnitřní harmonie
Každé úterý a čtvrtek od 15 do 19 h – Antistresová terapie,
uvolnění těla i mysli (pouze na objednání). Naučíte se, jak vyprázdnit svoji hlavu od zbytečných zatěžujících myšlenek.
Každý čtvrtek od 6.15 do 7.15 h – Ranní naladění s hudbou a
pohybem. Určeno pro všechny věkové kategorie. Vstupné 70 Kč.
Objednání předem na tel.: 731 944 407.
Úterý 17. dubna a 24. dubna od 17.30 h – Kurz kreslení technikou Zentangle
Čtvrtek 19. dubna od 8.30 do 17.15 h – Léčivé terapie pro tělo i
duši
Čtvrtek 19. dubna od 17.30 h – Relaxační večer pro ženy
Relaxace, tvoření, meditace, masáže. Vstupné 100 Kč.
Sobota 21. dubna od 13.30 h do 16.30 h – Kurz Léčivá mysl –
jak si můžeme od některých problémů sami.
Pondělí 30. dubna od 8.30 h do 17.30 h – Léčivá terapie pro
tělo i duši
Všechny programy probíhají na adrese Poděbradovo nám. 45
(vedle prodejny Sam). Rezervace míst na programy na tel. č. 731
944 407.
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Sobota 7. dubna od 9 h
FESTIVAL TANEČNÍHO MLÁDÍ 2018
Celostátní přehlídku parketového tance v ČR – Mistrovství
České republiky SUT pořádá Taneční škola BOHÉMIA Chrast a
Svaz učitelů tance ČR. Postupová soutěž dětských, juniorských,
mládežnických a seniorských kolektivů v předtančení.
10. dubna – 17. května
JANA ŠTĚRBOVÁ – KOLEKCE MŘÍŽE
a ART QUILTY SKUPINY AQH
Vernisáž výstavy se uskuteční 10. dubna od 16.30 hodin.
Otevřeno: Po-Pá 8 – 15.30 hod. a při kulturních akcích dle
programu MFC.
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SLS Vysočina
VESELÝ KOPEC
Veselý Kopec je do zahájení návštěvnické sezóny dne 21. 4.
uzavřen.
21. dubna od 10 do 15 h
NENÍ BYLINA, ABY NA NĚCO NEBYLA
Zahájení návštěvnické sezóny programem, který bude věnován využití bylinek v lidové stravě, léčitelství i obyčejích. Prodej
bylinek, koření, sazenic a podobně. Výtvarné dílny a hra pro děti
i dospělé. Kulturní program: NS KOHOUTEK, Chrudim
Otevírací doba: Od úterý do neděle od 9 do 16 h.

Středa 11. dubna od 10 h
SOUTĚŽ V ARANŽOVÁNÍ KVĚTIN
Pořádá Územní sdružení Českého Zahrádkářského Svazu.
Čtvrtek 12. dubna od 19 h
JAKUB SMOLÍK
Koncert vyprodán
Sobota 14. dubna od 9 h
O POHÁR STAROSTY MĚSTA HLINSKA
Taneční soutěž choreografií z celé České republiky. Pořádá taneční studio RIDENDO.
Středa 18. dubna od 19 h
NA STOJÁKA!
Těšit se můžete na Ester Kočičkovou, Vojtěcha Záveského,
Petra Vydru a Arnošta Frauenberga.
Vstupné: 220 Kč v předprodeji, 250 Kč na místě.
Neděle 22. dubna od 19 h
SKUPINA SCREAMERS –TV UPOUTÁVKA – PRONÁJEM
Screamers jsou mistry parodie a nadsázky umělecky okořeněné o divadelní přesah. Představení jsou estetickým zážitkem postaveným na syntéze hereckého, baletního a pěveckého umění.
Umění female impersonatingu, bravurní improvizace a jevištní
kompozice. Vstupné 290 Kč.
Čtvrtek 19. dubna od 17 h
KROUŽKOVÁNÍ
Vystoupení kroužků při DDM Hlinsko.
Čtvrtek 26. dubna od 19 h
PÁTÁ DOHODA – JAROSLAV DUŠEK
Představení je již vyprodané.
PŘIPRAVUJEME NA KVĚTEN
Čtvrtek 3. května od 19 h
ŠTEFAN MARGITA & PRAŽSKÝ ORCHESTR QUATTRO
Koncert se pořádá v rámci
Pardubického hudebního jara
2018. Vstupné 550 a 490 Kč.
Pátek 11. května od 18 h
HLINEČANKA & MANŽELÉ
OSIČKOVI
Jarní koncert hlinecké dechové
kapely. Hosty večera manželé Osičkovi z Lanžhota.
Vstupné 110 Kč.
Více informací na www.mfc-hlinsko.cz.
Předprodej a rezervace vstupenek – TIC Hlinsko/Betlém 731
697 418, pokladna MFC nebo www.mfc-hlinsko.cz.

****
BETLÉM HLINSKO
do 15. dubna
VELIKONOCE NA BETLÉMĚ
Výstava ve všech roubených domcích, která přiblíží lidové velikonoční zvyky z období druhé poloviny 19. století do první třetiny 20. století. Ukázky kraslic, pečiva a dalších zvykoslovných
předmětů. Pracovní listy pro školy.
Po dobu výstavy otevřeno od úterý do neděle od 8,30 do 16 h,
polední přestávka od 12,30 do 13 h.
25. dubna až 6. června
VÝSTAVA PRACÍ VÝTVARNÉHO OBORU ZUŠ HLINSKO
Výstava v Pickově domě čp. 178.
EXPOZICE MASOPUSTNÍCH OBCHŮZEK
A MASEK Z HLINECKA
V domku č. p. 362 jsou vystaveny dokumenty věnované zápisu
masopustních obchůzek z Hlinecka do světového nehmotného
dědictví UNESCO. Součástí expozice jsou i promítané dokumenty,
výtvarná dílna pro děti a speciální programy pro školy.
ŽIVÁ HISTORIE, speciální program pro školy a veřejnost
Podrobnosti k bohaté nabídce programů naleznete na
www.betlem-hlinsko.cz v oddíle Živá historie. Na programy je
nutné objednat se předem.
Otevírací doba: Úterý až neděle od 8,30 do 16 h, polední přestávka od 12 do 12,30 h.
SLS Vysočina, Příčná 350, 539 01 Hlinsko, tel. a fax 469 326 415
– správa; E-mail: vysocina@npu.cz
Betlém Hlinsko – 469 311 429 (průvodci), Veselý Kopec –
469 333 175 (průvodci).
Oficiální webové stránky SLS Vysočina: www.vesely-kopec.eu
a www.betlem-hlinsko.cz.

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
Tel.: 469 311 197
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Soukromá inzerce
Sháním pronájem 3+1 bytu v Hlinsku pro starší manželský pár. Cena pronájmu dohodou, částečné
vybavení bytu je výhodou. Nutno mít přístup k parkovacímu místu. Možnost nastěhování je konec
dubna. Tel.: 608 722 093.
Prodám sedací soupravu (pohovka+2 křesla), starší ale nepoškozenou, barevně laděnou do hnědobéžového tónu. Tel.: 604 815 770.
Daruji za odvoz zachovalou obývací stěnu, šířka 4 m, barva hnědobílá, leštěný povrch.
Tel.: 777 721 938.
Koupím byt 2+1 nebo 2+kk v OV v Hlinsku. Prosím bez RK. Tel.: 724 357 476.
Prodám sadbu konzumních brambor, odrůda Princes. Tel.: 776 030 570.
Koupím garáž v Hlinsku. Tel.: 776 856 175.
Hledáme dlouhodobý pronájem bytu 2+1 nebo 3+1 v Hlinsku.
Jsme spolehlivá rodina a nájem platíme vždy včas. Předem děkuji
za nabídky. Tel.: 735 931 292.
Prodám sprchový masážní box, původní cena 15 000 Kč,
nyní 1 000 Kč. Tel.: 774 040 657.
Vyměním byt 3+1, zděný, v OV, za menší byt 1+1, 1+kk (nejlépe na
sídlišti). Tel.: 776 787 006.
Nechám za odvoz velké množství kamene, vhodné do základů
apod. Tel.: 774 040 657.
Prodám rodinný dům ve Slavíkově. Dvougenerační, podsklepený.
Dispozice 6+2, pozemek 982 m², včetně dvou garáží, které lze využívat jako dílnu. Cena dohodou. Tel.: 737 329 632.
Prodám levně novou nepoužitou aku vrtačku Meister 18 V + 2
baterie. Záruka 5 let. Tel.: 776 116 597.
Přenechám hrob v Hlinsku. Tel.: 732 780 155.
Hledám pronájem bytu 1+1, 2+1 v Hlinsku a okolí. Za nabídky
předem děkuji. Prosím kontaktujte mě na tel.: 777 993 357.
Důchodkyně hledá práci na úklid. Tel.: 776 787 006
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Hokejisté Hlinska ve špici krajské ligy
ročníku 2017/2018
Pohár jim předal starosta města

Rozhovor
Sezonu bych stručně charakterizoval jako úspěšnou říká
předseda klubu Radek Chlada
na otázku redakce, byť vstup
do ní nebyl jednoduchý. Nakonec po letech „zacinkaly“ u
A týmu bronzové medaile
škoda jen, že unikl postup do
finále soutěže mužů.
Těší nás zájem nových
adeptů o bruslení a lední hokej z řad mládeže z Hlinska a
celého hlineckého mikroregionu a postupný výkonnostní
růst hráčů přípravky a žáků.
Vysokou sportovní úroveň
měly naše turnaje, jak turnaj
mladších žáků U 12 – 45. MEMORIÁL DUŠANA ENTNERA,
tak turnaj žáků U 10 – MATULA CUP 2018, kde soupeři
Hlinska byla HC Slavia Praha,
SKLH Žďár n/S., Sršni Kutná
Hora.
Nejprve k dospělým… ti vám
zřejmě udělali největší radost.
Po základních dvou kolech jste
se pohybovali na 4. místě.
V další části, kdy se rozhodovalo
o nasazení pro play-off, jste se
vyhoupli do špice kraje na 3.
místo. To znamená před vítěze
soutěže, kterého již nyní známe
(M. Třebová). Následovalo playoff čtvrtfinále, pak i semifinále!
Jak to hodnotíte?

Již po minulé sezoně, kdy
jsme skončili na celkovém 5.
místě a vyhráli Pohár Vladimíra Martince, jsme si dali v
kabině za cíl další výkonnostní
růst. To se nám povedlo,
v základní části (4. místo) jsme
oproti minulým sezonám poráželi i týmy z vrchních pater.
Pro nás hranici úspěchu a neúspěchu neznamenalo pouze
play-off, ale vybojovat postup
v sérii čtvrtfinále hrané na 3
vítězná utkání do semifinále.
Choceň jsme jednoznačně porazili 3:0 na zápasy (7:1, 4:3,
7:6). Postup do semifinále mezi
4 nejlepší týmy ligy se tak podařil. Samozřejmě, že jsme věděli, že další úspěch je již dí-

lem jak sportovního umu, tak i
dávkou štěstí, zdravotního
stavu hráčů a jejich pracovních
povinností k možnosti nastoupit v utkání atd.
V semifinále s Moravskou Třebovou však již nemohl nastoupit nejlepší střelec týmu
Martin Havel, kterému soupeř
zranil rameno a tím ukončil
sezonu. To byla citelná ztráta,
nicméně tým bojoval a
v každém utkání dokázal být
zdatným soupeřem. Hokejovější soupeř však dokázal
smazat i dvoubrankové vedení
Hlinska, či vedení Hlinska ještě
10 minut před koncem utkání
a svůj postup potvrdil 3 výhrami a finále nám uteklo. Po
této sérii byla v týmu tak trochu ztráta motivace, protože
finále je finále, ale před námi
byla další výzva, a to duel
s Litomyšlí o 3. místo. Očekával
se velký boj, protože Litomyšl
v play-off vyřadila favorizovanou Chrudim a po té byla vyřazena v semifinále Č. Třebovou. První utkání skončilo nerozhodně 4:4, ve druhém tedy
musel domácí tým výrazně
zabrat, aby na něj nezůstala
nepopulární 4. příčka. To se
povedlo, tým neponechal nic
náhodě a vyhrál toto utkání
6:1 a mohl tak oslavit 3. místo.
Pohár a medaile jim předal
starosta města Miroslav Krčil.
Toto umístění lze hodnotit jedině jako úspěch, před sezonou by tomu jistě mnoho lidí
nevěřilo a brali by jej všemi
deseti.

Bilance sezony: celkem 38
utkání – 25 vítězství, 1 remíza,
12 proher. Nastřílené branky
218, to je průměr cca 6 branek
na zápas, což svědčí o střeleckých schopnostech týmu, a to
bylo divácky jistě zajímavé.
Jak tedy celkově hodnotíte
uplynulý ročník 2017/2018. Půjdete v příštím ročníku cestou
vlastních odchovanců a nebo se
zaměříte pro doplnění kádru
nákupem hráčů?

Při hodnocení celé sezony s
trenérem jsme se shodli na
tom, že za výkonnostním růstem stála ochota trénovat a
větší konkurence při rozšíření
týmu o 4 obránce a celou
útočnou řadu. To znamená
tým s 7-8 obránci, 12 útočníky
a 3 brankáři. Vyhnuli jsme se
tak situacím, kdy pracovní povinnosti či zranění a nemoci
oslabovaly tým a hráči tak
měli dostatek sil po celou dobu
utkání. Na dvě a půl pětky se
již dnes nedá mezi pěti nejlepšími týmy hrát.
Kvalita soutěže je v posledních ročnících vysoká a jde o
to sestavit tak kvalitní tým,
který může konkurovat řekněme první pětici týmů, která
je velice vyrovnaná. Jednou
cestou je hostování hráčů,
druhou vlastní odchovanci a
třetí kombinace dvou předchozích. My půjdeme tou třetí
cestou, chceme, aby tým byl
tvořen hlineckými hráči, kteří
však budou mít potřebnou
kvalitu, aktivní přístup

k tréninku a výraznou snahu
posouvat se výkonnostně dál,
ale i trpělivost. To předvádí
např. jednoznačně M. Zdražil –
v hledáčku jsou místní mladí
hráči Vojtěch Kekula, Roman
Bříza, Jiří Hamák, Jindra Bouška, Petr Sodomka, dále kmenovými hráči, kteří dojíždí ať
už ze Žďáru či Pardubic a budeme se snažit doplnit hráči
na hostování, kteří mohou týmu něco nového přinést.
V této sezoně jsme tým obměnili významně, ke zlepšení
došlo a chceme v tom pokračovat. Dnes již žádný tým nemá pouze vlastní klubové odchovance, protože to není
možné z pracovních a časových důvodů a z důvodu kvality hráčů. Některé týmy hrají
krajskou ligu s 90 % hráčů,
kteří nejsou odchovanci a
hostují, a diváků chodí na
utkání významně více než u
nás.
V kategorii dorostu jste měli
záměr postavit dva týmy mladší
a starší dorost v 1. regionální lize ČR, proč to nedopadlo?

Hlinsko nemá dostatek
hráčských zdrojů postavit dvě
kategorie z důvodů odchodu
hráčů do středních škol nebo
s ukončením jejich sportovní
činnosti. Naším záměrem to
však bylo, protože jsme chtěli,
aby mladší dorostenci měli
svoji věkovou kategorii a nemuseli hrát proti o 3 roky
starším hokejistům. To se nám
nepovedlo z důvodu, že partner, se kterým jsme dlouho
jednali, nakonec neměl dostatek hráčů, zároveň odešli do
jiných klubů či skončili
s hokejem. Po té jsme tedy sestavili pouze jeden tým staršího dorostu z místních hokejistů, který soutěž odehrál v
základní části na 6. místě z 10
účastníků, tuto část vyhrála
Třebíč a v další části soutěže
skončili místní dorostenci na
3. místě z osmi za Novým Bydžovem a Velkým Meziříčím.
Všichni hráči z této kategorie
budou moci pokračovat i
v dalším ročníku, a tak si
myslím, že půjdou opět o kousek výkonnostně nahoru.
Pokračování na str. 16
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Seminář sebeobrana proti noži

Kam za sportem
Fotbal
So 7. 4.
Ne 8. 4.
So 14. 4.
Ne 15.4.
So 21. 4.
Ne 22. 4.
So 28. 4.
So 5. 5.
Ne 6. 5.

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

Třebeš
14.00
Litomyšl
16.00
Lanškroun
9.30, 11.15
Holice
10.30
Ústí n. Orlicí
9.30, 11.15
Polička
16.30
Svitavy
9.30, 11.15
MFK Chrudim B 10.15
Kutná Hora
14.00
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ženy – divize C
A muži
st. a ml. žáci
dorost
st. a ml. žáci
A muži
st. a ml. žáci
A muži
ženy – divize C

Házená – 2. liga žen
So 15. 4. HK Hlinsko – TJ Sokol Opatovice n. L.
Ne 22. 4. HK Hlinsko – Draken Brno

13.00
13.00

Další sportovní události najdete
na stranách 10 a 11

Oddíl karate Hlinsko pořádal
11. 2. seminář Systémy pro
speciální jednotky Specnas sebeobrana proti noži, kterou má
tento systém bezkonkurenčně
nejlepší na světě. Tento seminář proběhl v hlinecké sokolovně. Sebeobrana v tomto
pojetí dokáže pracovat doko-

Žákovské kategorie 5. – 8. tříd
jsou základním kamenem ve
výchově, oba týmy mladších a
starších žáků hrají ligu žáků ČR.
Jak se vedlo jim?

V těchto kategoriích jsme se
se staršími žáky umístili na 4.
místě, byť je dělily od bronzové medaile v krajské lize jen 2
body, a to když Dynamo Pardubice prohrálo v M. Třebové
jediný zápas v sezoně. Mladší
žáci se umístili ve středu tabulky. V každém případě však
oba celky pracovaly v přípravě
poctivě se snahou dosáhnout
co nejlepších výsledků, tomu
podřídili s jejich trenéry i
prakticky celoroční přípravu.
Pro kluky jsme navíc rovněž
připravili za grantové podpory
města tradiční turnaj Memoriál D. Entnera. V obou týmech
jsou také individuálně vyspělí
hráči, kteří reprezentovali klub
v utkáních výběrů Pardubického kraje, či dojíždí na soustředění VTM pro talentované
hráče a jsou pod dohledem
trenérů z extraligových klubů.
Tito hráči pak mají šanci jít
do nejvyšší soutěže po absolvování 8. třídy základní školy.
V kategorii starších žáků M.
Trögner reprezentoval Pardubický kraj dokonce na Olympiádě mládeže jako jediný
hráč, který nebyl z Dynama

Pardubice, ve výběrech jsou
také A. Fiala a A. Bříza.
V kategorii mladších žáků M.
Černý, O. Vodvárka, T. Kavalír,
J. Švec, M. Bačkovský, M. Novák
a J. Plíšek.
Teď k těm nejmenším – hráčům
1. – 4. tříd a výuce bruslení. Tito
kluci nehrají do tabulek. Proč?
Jak tedy probíhá jejich soutěž? A
poslední otázka, jaký je zájem ze
strany rodičů a nových adeptů
hokeje?

Tyto kategorie máme co do
počtu týmů i dětí plně obsazeny. Pro příští sezonu chystáme ještě rozšíření o jeden tým.
Soutěž se nehraje do tabulek,
není žádný tlak na hráče, hrají
pravidelně všichni a hraje se

minihokej jen v jedné třetině
hrací plochy. Nesmí se hrát
kontaktně do těla. Soutěž se
hraje formou miniturnajů. Cílem je to, aby děti bavila především ta hra, aby na ně nebyl
vytvářen tlak v podobě, že
musí vyhrát, jak se říká za
každou cenu, či aby byly prosazovány jen některé děti. My
jsme na konci sezony navíc
uspořádali za podpory Lomu
Matula a grantu města a dalších sponzorů 8. ročník Matula
Cupu pro kategorii 4. tříd, který měl vysokou sportovní úroveň a hlinečtí získali stříbro.
To je nadějné a v konkurenci
Slavie Praha, Žďáru a Kutné
Hory velice slušný výsledek.

nale s pohybem útočníka a je
postavena tak, že čím agresivnější útok tím účinnější obrana. Tento seminář se setkal
s velkým zájmem a určitě ho
budeme opakovat. Naše webové stránky pro zájemce na
cvičení http://www.karatehlinsko.mzf.cz. Miloslav Zdražil

Co se zájmu rodičů a dětí
týče, pravidelně děláme nábory ve spolupráci s ČSLH
–TÝDEN HOKEJE – POJĎ HRÁT
HOKEJ (další bude v září), spolupracujeme se školami a zřejmě se také rozkřiklo, že se dětem pravidelně věnujeme
s veškerou možnou péčí, takže
v „základně“ máme stále dostatečný počet dětí, letos máme výrazný posun v počtu,
když v tomto týmu se učilo
bruslit více než 50 dětí. Od
svazu máme k zapůjčení i
brusle či přilby. Dětem se ve
výuce pravidelně věnuje 3 – 5
školených trenérů. Po zvládnutí bruslařských dovedností
zapůjčujeme pro první rok
kompletní výstroje zdarma
dětem, které chtějí hrát hokej
a rodiče tak nemusí investovat,
když si nejsou zcela jistí, zda
jejich dítě u tohoto sportu vydrží.
Na závěr chci poděkovat
všem sponzorům a městu, vedení městských sportovišť za
podporu, trenérům a vedoucím
týmů, které beru za patrioty
HC Hlinsko za jejich obětavou
dobrovolnickou práci a čas
strávený ve prospěch hlinecké
mládeže. Po krátké přestávce
však již 3. května začne příprava na další sezonu.
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