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HLINSKO SE DOČKALO
DOPRAVNÍHO TERMINÁLU

V PÁTEK 28. ČERVNA byl slavnostním přestřižením pásky otevřen Dopravní terminál Hlinsko v Nádražní ulici. Realizací této investice za více než 46 milionů korun (cca 41 milionů dotace) získává město
Hlinsko poprvé v historii plnohodnotné autobusové nádraží.
Součástí je i parkoviště pro 80 automobilů, stání taxislužby, místa K+R či rekonstrukce Nádražní ulice
a napojení na vlakové nádraží.

Město Hlinsko podpořilo provoz
prodejny smíšeného zboží
v městské části Srní. Rozhodla o
tom rada města. Provozovatel totiž
vykazuje v této provozovně
dlouhodobě ztrátu a reálně hrozilo
uzavření prodejny.
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Slovo starosty
Znáte to.
Některý
měsíc
zmizí
v kalendáři
ani nemrknete,
aniž by došlo
k něčemu zvlášť zajímavému.
No, červen letošního roku
z mého pohledu úplně obyčejný
nebyl. Alespoň tedy v našem
městě. Minimálně proto, že
jsme v Hlinsku jednu významnou investiční akci zahájili a
druhou dokončili. To se opravdu nestává „každý den“.
V prvním případě je to výstavba
nového přírodního koupaliště a
ve druhém stavba moderního
dopravního terminálu s autobusovým nádražím a parkovištěm.
Obě stavby v součtu za více než
80 milionů korun spolu na první pohled nemají nic společného. Je to však jen zdání, společný mají totiž základ. Obě jsou to
investice, které významně
zlepší občanskou vybavenost
města a nepochybně zvýší jeho
prestiž. Jak dlouho se mluvilo o
stavbě autobusového nádraží?
Šedesát let? Jsem proto velmi
rád, že se projekt podařilo nejen
nakreslit, ale i realizovat právě
nyní. A koupaliště? To je podobný příběh. O obnově různými způsoby se hovořilo posledních třicet let. V případě této
akce mne těší, že jsme našli potřebnou odvahu k realizaci a
hlavně že jdeme cestou přírodního koupání bez chemie.
Bez investic do občanské vybavenosti, bez přípravy nových
stavebních parcel nebo bez nabídky vzdělání by Hlinsko svoji
pozici pouze ztrácelo. A to nikdo
z nás rozhodně nechce!
Milí sousedé z Hlinska i celého
našeho regionu, přeji Vám
krásné léto. Přeji Vám úspěšný
červenec a děkuji za podporu.
Miroslav Krčil
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Starosta Miroslav Krčil byl zvolen předsedou
představenstva společnosti VaK Chrudim
Valná hromada společnosti Vodovody a kanalizace Chrudim
zvolila na svém jednání 4.6.
2019 nové představenstvo i dozorčí radu. Valná hromada dále
schválila účetní závěrku společnosti za rok 2018 i návrh na
vypořádání hospodářského výsledku (zisk 2,49 mil Kč). Zástupci akcionářů, starostky a
starostové měst a obcí se též
shodli na změně stanov – rozšíření předmětu podnikání a snížení počtu členů dozorčí rady z
devíti na sedm členů.

ZE ŠESTI USPĚLI
ČTYŘI KANDIDÁTI
Představenstvo společnosti má
podle stanov pět členů. Valná
hromada volila celkem ze šesti
kandidátů. Podporu získali čtyři
z nich: starosta Hlinska Miroslav Krčil, starosta Slatiňan
Ivan Jeník, starostka Luže Veronika Pešinová a starosta Heřmanova Městce Josef Kozel. Pá-

tý člen představenstva zvolen
nebyl. Jedno místo tak zůstalo
zatím neobsazené. Během následného jednání nově zvoleného představenstva byli zvoleni do čela starosta Hlinska
Miroslav Krčil – předseda a starosta Slatiňan Ivan Jeník – místopředseda.
„Děkuji všem kolegyním a
kolegům za důvěru. Podpory si
velmi vážím. Zvolení vnímám
především jako závazek do budoucna a zároveň jako ocenění
práce celého předcházejícího
představenstva i dozorčí rady.
Chci pokračovat v dobré spolupráci. Není to totiž jen o jednotlivci, důležitý je celý tým,“
řekl Miroslav Krčil.

INVESTICE DO
CELÉHO REGIONU
Starostky a starostové i těch
nejmenších měst a obcí jsou pro
hlineckého starostu rovnocennými partnery.

Hlinecký folkový
Špekáček bude!

Přátelé, příznivci Hlineckého
folkového Špekáčku! Ano, i letos pro vás připravujeme vámi i
námi oblíbený festival. Chceteli si letošní léto obohatit o nové
nezapomenutelné zážitky, zapište si do diáře: 9.-10. srpen –
Hlinecký folkový Špekáček.
Víme, že máte festival rádi,
připravili jsme proto pro vás
hned dva dny plné folku a dobré
zábavy. První den se můžete
těšit na písničky od Foot railu,
Tonyho Jocha, či Pavlíny Jíšové.
Během soboty budou hrát Nezmaři, Do větru, Strunovrat,
Žamboši, Epy de mye, Robert

Křesťan a Druhá tráva a v neposlední řadě Spolektiv. Jak
čtete, program bude velice pestrý a my se už moc těšíme, jak si
ten víkend s vámi všemi užijeme! Akce se koná na letním
parketu Cihelka, který nabízí
zázemí pro diváky i účinkující v
jakémkoliv počasí.
K našemu festivalu už neodmyslitelně patří dražba batikovaných trik, dětské hřiště pro
špunty i lanová prolézačka pro
děti školního věku.
V plné polní bude nastoupen
nejen grilovací tým, ale i kuchař
s jeho výtečným gulášem.

„V tomto směru nedělám žádné
rozdíly. Nyní bychom měli pokračovat v nastaveném trendu
efektivního hospodaření, investic a komunikace. Budu prosazovat, abychom i nadále investovali do rozvoje a zlepšování infrastruktury v celém regionu podle toho, jak bude potřeba a ne podle toho, jak velký
balík akcií dané město či obec
drží,“ zdůrazňuje hlinecký starosta Krčil.
Z deseti navržených kandidátů
na člena dozorčí rady byli zvoleni valnou hromadou starosta
Seče Marcel Vojtěch, starosta
Třemošnice Miroslav Bubeník,
místostarosta Hlinska Zdeněk
Eis, starosta Proseče Jan Macháček, starosta Včelákova Jan
Pejcha, starosta Nasavrk Milan
Chvojka a chrudimský zastupitel Jan Haase. Do čela dozorčí
rady byli zvoleni Marcel Vojtěch
– předseda a Miroslav Bubeník –
místopředseda.

ZÁJMY OBČANŮ
NA PRVNÍM MÍSTĚ
Podle hlineckého starosty musí
být VaK Chrudim silnou a stabilní společností, aby mohl být
silným partnerem vůči provozovateli Vodárenské společnosti
Chrudim.
„Příkladem je fakt, že se nám
daří inkasovat od provozovatele
každý rok vyšší nájemné, které
obratem investujeme do našich
sítí a přitom prakticky nedochází ke zvyšování ceny vodného a stočného pro obyvatele.
Cílem je pro nás tedy především
zajistit stabilitu dodávek pitné
vody i bezproblémový odvod
odpadních vod – zkrátka efektivní chod vodárenské soustavy
v regionu v zájmu všech občanů, a to nejenom Chrudimi nebo Hlinska, ale i obyvatel těch
nejmenších obcí,“ uzavřel Miroslav Krčil.
Zdroj: VaK Chrudim, a.s.

Město podpořilo prodejnu v Srní
Město Hlinsko podpořilo
provoz prodejny smíšeného
zboží v městské části Srní. Rozhodla o tom rada města. Pro letošní rok jsme odsouhlasili
částku 50 tisíc korun.
Provozovatel, Jednota Hlinsko, totiž vykazuje v této provozovně dlouhodobě ztrátu a
reálně hrozilo uzavření prodejny. Uvědomujeme si, že dostupnost služeb i v menších
sídlech jako je například naše
Srní, je velmi důležitá. Jistě,
mnozí mají možnost si autem
obstarat potřebné nákupy a
služby. Ovšem zdaleka ne
všichni a za všech okolností.

Navíc prodejna v obci je podle
našeho názoru kromě jiného
také místem, kde si lidé nejenom nakoupí, ale také se potkají a popovídají. Jde tedy i o
důležitý prvek společenského
života. Proto jsme podporu
schválili.
Obecně jsem přesvědčen o
tom, že služby na venkově je
třeba podporovat. A zejména
stát by měl v tomto směru vyvinout potřebnou aktivitu a
nesnažit se o opak. Nejde přitom jen o obchody jako v Srní.
Jsou to například pošty, školy,
dopravní dostupnost a další.
Miroslav Krčil, starosta

Výsledky voleb v Hlinsku do
Evropského parlamentu
Volební účast byla 25,78 %.
Pořadí stran (10 nejúspěšnějších):
1. ANO 2011 24,72 % – 499 hlasů
2. KDU-ČSL 12,68 % – 256 hlasů
3. ODS 10,85 % – 219 hlasů
4. KSČM 9,76 % – 197 hlasů
5. Česká pirátská strana 9,66 % –

195 hlasů
6. SPD T. Okamury 9,11 % – 184
hlasů
7. Koalice STAN a TOP 09 7,58 %
– 153 hlasů
8. ČSSD 5,99 % – 121 hlasů
9.-10. HLAS 1,73% – 35 hlasů
9.-10. ANO, vytrollíme europarlament 1,73 % – 35 hlasů
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Stavba biokoupaliště začala
Ve středu 5. června jsme předali zhotoviteli areál bývalého
koupaliště. Práce na výstavbě
nového koupacího biotopu začaly prakticky okamžitě. Dodavatelské sdružení firem má na
realizaci celkem 340 dnů.
Dnes jsou kompletně odstraněny staré budovy a probíhají
terénní práce. Celková vodní
plocha budoucího biotopu má
být zhruba 2 200 m². Z toho
brouzdaliště pro nejmenší návštěvníky bude mít přes 400
m², podobně jako plocha pro
neplavce. Plocha pro plavce je
naplánována na zhruba 1 300
m². Čistící biologie bude rozložena na ploše cca 1 500 m².
Celý areál je koncipován jako
oddychová a rekreační zóna
města i celého regionu.
Miroslav Krčil, starosta

Tak jsme se dočkali – ptačí budka
v Resslovce ožila

Nedávno jsme v Hlineckých
novinách psali o online přenosu
z ptačí budky, kterou vyrobili
naši žáci při pracovních činnostech. V kabelové televizi
byla reportáž o budce v době,
kdy tam nesměle začala létat na
občasné návštěvy sýkora modřinka.
Nyní můžeme říci: „Dočkali
jsme se!“ V průběhu jedenácti
dnů snesla sýkorka 10 vajíček,
na kterých seděla asi celkem
jedenáct dní. Ve středu 8. května na státní svátek okolo šesté
hodiny ranní se vyklubalo první

mládě. Během dne se vyklubalo
celkem osm mláďat a s menším
časovým odstupem se vylíhla
ještě zbývající dvě mláďata. To
znamená, že ze všech snesených vajíček se vylíhla mláďata.
I když se oba rodiče snažili
všechna mláďata krmit, velmi
studené a deštivé počasí komplikovalo shánění dostatku potravy. To mělo za následek, že
byla vyvedena pouze dvě mláďata.
S prvním vylíhnutým mládětem se však vyskytl jeden technický problém, který nás mrzí.

Přiznáváme, že nás velmi těší
veliký zájem našich spoluobčanů (máme pozitivní odezvy i
z jiných krajů naší republiky),
ale počet připojení způsobil
technické problémy. Hned jsme
to řešili s naším poskytovatelem internetového přenosu,
který nám však sdělil, že počet
připojení je tak veliký, že to
technika nezvládá. A zasahovat
do technologie umístěné
v budce v době hnízdění jsme
nemohli. Měli jsme obavy, aby
samička hnízdo neopustila. Dění v budce jsme každodenně
fotografovali a ty nejzajímavější
záběry jsme umístili na naše
webové stránky v podkategorii
Budka. Snímky jsou chronologicky uspořádané. Chtěli
bychom také poděkovat za příznivé ohlasy a poděkování za
zvyšování přírodovědného
vzdělávání. Máme radost, že
naše úsilí bylo odměněno tímto
zajímavým pozorováním. Viděli
jsme také přírodní zákony, které jsou nesmlouvavé. Budeme
se těšit na další zahnízdění a
budeme si přát, aby sýkorky
měly příznivější podmínky a
hlavně dostatek hmyzu pro svá
mláďata.
ZŠ Resslova Hlinsko

Letní kino
Letní kino je nabité českými i
zahraničními oblíbenými tituly
jak pro dospělé, tak i pro děti
V letošním roce nastane malá
změna v umístění kina z parkoviště u MFC na zahradu za
Domem dětí a mládeže. Plocha
bude vhodná jak pro umístění
laviček, tak i pro případné rozložení dek. Kavárna v MFC bude
otevřená po celou dobu promítání. V případě špatného počasí
se promítání přesune do vnitřních prostor kinosálu. Vstupenky na jednotlivá promítání
se budou prodávat pouze na
místě v den konání kina. Čas
promítání je plánovaný na 21.15
a poslední promítání v srpnu od
20.30 hodin. Celý program letního kina najdete na našich
stránkách www.mfc-hlinsko.cz.

Nabídka
pronájmu
Město Hlinsko nabízí od 1. srpna 2019 pronájem nově vybudovaných prostor občerstvení v
areálu integrovaného dopravního přestupního terminálu v
Nádražní ulici v Hlinsku.
Celková plocha 14,55 m², z toho
občerstvení 10,60 m², zázemí
(úklid, WC) 3,95 m².
Minimální cena za pronájem
činí 800 Kč za měsíc bez služeb
spojených s užíváním prostor.
Nabídky podávejte nejpozději
do pondělí 15. července 2019 do
17 hodin v zalepené obálce
označené heslem „Občerstvení
– terminál“ do podatelny MÚ
Hlinsko, Adámkova 554, Hlinsko.
Bližší informace poskytne odbor investic a městského majetku MÚ Hlinsko, tel.: 469 315
328, 469 315 337. (red)

Výzva o pomoc
Městské muzeum a galerie
Hlinsko hledá historické fotografie z hlineckých místních
částí Blatno, Čertovina, Chlum a
Srní.
Poskytnuté fotografie budou
použity pro připravovanou publikaci historických fotografií.
muzeum@hlinsko.cz
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Legiovlak – pojízdné interaktivní muzeum na
kolejích – navštíví od 16. do 21. července Hlinsko
Legiovlak, pojízdné muzeum
na kolejích Československé obce legionářské, připomíná boje
československých legií za samostatný stát. Souprava historických vagonů, která vznikla za
podpory Ministerstva obrany
ČR a mnoha dalších institucí,
projede do roku 2020 celou
Českou republiku a Slovensko.
V současnosti se Legiovlak
skládá ze 13 zrekonstruovaných
vagonů, jakými se desetitisíce
čs. legionářů přepravovaly napříč Ruskem po Transsibiřské
magistrále v letech 1918–1920.
Připomíná, že vznik Československé republiky a první léta
jejího života stály na životech a
odvaze legionářů, kteří s myšlenkou samostatného státu Čechů a Slováku bojovali prakticky po celém světě, na všech bojištích první světové války a po
jejím skončení dále nasazovali
životy ať už v bojích s Poláky či
Maďary o hranice nového státu,
tak s ruskými bolševiky na daleké Sibiři. Ve dnech 16. až 21.
července navštíví také Hlinsko.
Legiovlak představuje naši
vojenskou historii nejen široké
veřejnosti, ale zaměřuje se především na školní mládež, které

je více než sto let stará historie
poněkud vzdálená. Expozice
Legiovlaku je přístupná zcela
zdarma každý všední den od
8:00 do 18:00 hodin a o víkendech od 9:00 do 19:00 hodin.
Komentované prohlídky s průvodcem jsou zdarma a opakují
se v pravidelných hodinových
intervalech. Každý návštěvník
Legiovlaku může na místě zjistit, jestli měl legionáře mezi
svými předky. Posádka v Plukovní prodejně dokáže hledat

konkrétní osoby v databázi,
kterou se i díky návštěvníkům
daří doplňovat o fotografie, dokumenty, vzpomínky i hmotné
předměty z pozůstalostí. Od výjezdu Legiovlaku v roce 2015 se
takto podařilo doplnit na 15
000 záznamů legionářů.
Historické vagony Legiovlaku
jsou zrekonstruovány tak, aby
věrně odpovídaly dobovým reáliím a návštěvníkům co nejblíže přiblížily podrobnosti z
legionářského života a jejich

boje. Soupravy legionářských
vlaků byly totiž kasárna na kolejích a legionáři se museli postarat o vše sami a ještě v pohybu. Běžný příbytek vojáků
představuje tzv. těpluška až pro
30 mužů, která ostře kontrastuje luxusnímu salonnímu vozu
pro důstojníky a generály. Návštěvníci si mohou prohlédnout
další vagony ze života legionářů
například vůz polní pošty, nejspolehlivější prostředek komunikace na celé tehdejší Sibiři,
„létající“ sanitní vagon, vozy
s kovářskými či krejčovskými
dílnami. Způsob boje legionářů
pak přiblíží improvizovaný
obrněný vůz, který je po zuby
vyzbrojený kulomety a zbrusu
novou replikou ruského polního kanonu ráže 76 mm, či plošinový vůz, na kterém je naložen 7,5 cm horský kanon vz. 15,
který vyrobila plzeňská Škodovka a letos se jej podařilo získat z Itálie.
Další zázemí představuje
štábní vagon pro plánování
operací, či plošinové vozy
s materiálem včetně historické
polní kuchyně. Další informace
najdete na webu www.legiovlak.cz.

A tak šel čas aneb Narozeniny ve Sluníčku…
V pátek 14. 6. proběhl v Multifunkčním centru v Hlinsku
další z profilových pořadů Pohybového studia Sluníčko. Celý
pořad byl výjimečný tím, že
„sluníčková“ Míša Sodomková,
slavila patnáctou sezonu, ve
které vede děti a mládež k pohybu. Celý program byl takovou
velkou narozeninovou oslavou.
Děti i rodiče předvedli neskutečných 26 vystoupení, ve kterých o nápaditost, nasazení i
nadšení dětí nebyla nouze.
Pořadem provázela úžasná
moderátorka Katka Kábelová a
ředitel SVČ Jiří Hrabčuk, kteří
připravili pro Míšu a děti
spoustu překvapení. K vidění
byla krásně zpracovaná prezentace s fotografiemi, jako
průřez historií Sluníčka. Poté se
projekce vysunula a za ní se
objevilo šest dospěláků, býva-

lých sluníčkových dětí, kteří
zatančili jedno z tehdy nejúspěšnějších vystoupení „MiniHawai“. Bylo úžasné sledovat
dojatou Míšu i všechny ostatní
v sále.
Dalším překvapením byla video zdravice modelky a přítelkyně Míši – Terezy Maxové. S
touto skvělou osobností se poznala díky Ocenění Nadace Terezy Maxové, které získala.
Profilový pořad navštívilo
několik vzácných hostů, kteří se
postupně vystřídali na pódiu a
popřáli celému Sluníčku mnoho
dalších tanečních let a úspěchů.
Krásnou odměnou pak bylo
osobní pozvání choreografa
Petra Čadka na soukromý taneční workshop a i více než 100
keramických sluníček, které
Míša sbírá, od každého dítka.
Všechny děti byly poté od-

měněny pohárem, dětským
šampaňským a obrovským
dortem, který je již tradicí každého pořadu. Poděkování patří
všem dětem, rodičům, kteří
vzorně reprezentují nejen Sluníčko a SVČ, ale také Město
Hlinsko. Za letošní, opět veleúspěšnou soutěžní sezonu, zís-

kalo Sluníčko 58 pohárů a medailových umístění, a to ze
soutěží po celé ČR. Zúčastnilo se
také několika festivalů, kde získalo i několik speciálních cen
poroty.
Všem přejeme krásné a pohodové léto…
SVČ Pohoda a Pohoda Cool
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VZNIK LÁZEŇSKÉ STEZKY spojující Hlinsko,
Studnice a Svatojánské Lázně
Fotopříběh
Níže naleznete fotoseriál,
který vám přiblíží vznik naší
nové hlinecké oddychové trasy.
Část této stezky byla v loňském roce rekonstruována, a to
podle historické mapy a stávající katastrální mapy. Touto
stezkou vedla historická starokupecká cesta, která spojovala
Čechy a Moravu. Hrála tak významnou roli v životě zdejších
obyvatel již od pradávna. Kvůli
zemědělskému využití, byla
však na dlouhou dobu rozorána
a její někdejší existenci připomínal jen osamocený křížek
uprostřed polí. Ten dnes po
dlouhých jednáních naleznete
znovu na této stezce. Loni v říjnu zde bylo společnými silami
obyvatel a přátel Hlinska vysázeno ke stému výročí republiky
45 lip, které jednou budou opět
zelenou alejí a krásným krajinným prvkem.

Na Lázeňské stezce jsou
umístěny čtyři přístřešky, na
kterých si můžete odpočinout a
pokochat se zdejší krajinou.
Stezka je vybavena i pěti informačními panely, které vznikly
ve spolupráci s hlineckým muzeem a galerií. Novou cestu,
přístřešky i cedule financovalo
město Hlinsko za podpory Pardubického kraje. Na panelech se
dozvíte něco o historii města, o
kupecké cestě a jiných zajímavostech.
Petra Plisková, TIC Hlinsko

ALEJ SVOBODY. Zasazeno bylo 45 lip 28. října 2018.

OZNAČENÍ LIP cedulkami 3. června 2019.

INSTALACE 10. června 2019.

SLAVNOSTNÍ OTEVŘENÍ 14. června 2019.

KOMENTOVANÁ VYCHÁZKA 14. června 2019.
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Plánování sociálních služeb
na Hlinecku
Číslo projektu:
Z.03.2.63/0.0/0.0/16_063/0006501
Projekt realizuje Místní akční skupina Hlinecko, z.s., další informace najdete na webových stránkách
www.mashlinecko.cz
díl osmnáctý:
MATEŘSKÉ CENTRUM HLINEČÁNEK
Mateřské centrum Hlinečánek (dále jen „MC
Hlinečánek“) je nezisková organizace, která vznikla
na konci roku 2004 díky iniciativě několika maminek.
V Hlinsku jde o jedinou organizaci, která zaměřuje
svou činnost na aktivity pro rodiny s nejmenšími
dětmi - cílovou skupinou jsou děti od 0 do 7 let.
Cílem MC Hlinečánek je co nejvíce usnadnit a
zpříjemnit maminkám jejich mateřství. Organizace
poskytuje prostor pro aktivní trávení volného času
rodičům s malými dětmi. Umožňuje vzájemný
kontakt maminek, nabízí vzdělávací aktivity pro
rodiče a aktivity, které podněcují rozvoj dětí
(činnosti zaměřené na rozvoj jemné i hrubé
motoriky dětí a rozvoj řeči, smyslu pro rytmus a
hudbu, sociální rozvoj dětí).
Program je pestrý a probíhá několikrát týdně
v dopoledních i odpoledních hodinách. Stěžejní
jsou pravidelné akce: volná herna, herna
s programem (angličtina, výtvarná dílna, herna
s písničkou, říkadly), cvičení pro maminky a děti,
cvičení s miminky. Jednou měsíčně probíhají
setkání pro zájemce o nošení dětí v šátku či
v nosítku. Centrum nabízí též programy pro
nastávající maminky ve formě cvičení s porodní
asistentkou a předporodních kurzů. Pro
novopečené maminky zajišťuje laktační poradkyni.

Konají se zde i jednorázové akce jako např. besídky,
karnevaly, dětské dny, burzy oblečení, kurzy aj.
Rodiče s dětmi, kteří si chtějí jen tak posedět a
pohrát, mohou využít hernu se spoustou
zajímavých hraček.
Provozní doba: dle aktuálního měsíčního programu
(webové stránky, Facebook, Hlinecké noviny)
Kontakty:
adresa: Mateřské centrum Hlinečánek, Lidického
1213, 539 01 Hlinsko
tel.: 728 460 403
email: hlinecanek@email.cz
www.hlinecanek.cz
Facebook:
www.facebook.com/materskecentrum.hlinecanek

MATEŘSKÉ CENTRUM KROUNA – MaCeK
Mateřské centrum Krouna (dále jen MaCeK) je
organizace, která vznikla na podzim roku 2013 jako
jediná v obci poskytuje služby rodinám s nejmenšími
dětmi (nejčastěji ve věku 0 až 4 roky). MaCeK se
nachází v prostorách Základní a mateřské školy
v Krouně, jejíž prostory od počátku svého působení
využívá.
Cílem centra je přispívat k prevenci sociálního
vyloučení a izolaci matek. Aktivity probíhající
v centru směřují také k celkovému rozvoji dětí
(např. rozvoj motoriky, řeči), podpoře při
navazování sociálních vazeb (rozvoj sociálních
dovedností), příprava na dobré zvládnutí
pozdějšího nástupu do mateřské školy.
MaCeK nabízí program v podobě různých her,
písniček, říkanek, jednoduchých pohybových,
výtvarných aj. aktivit pro děti.

Hlavními aktivitami jsou volná herna, cvičení s dětmi
a tvořivá dílna. Volná herna nabízí návštěvníkům
centra k dispozici zajímavé hračky, dětská odrážedla,
kočárky, různé druhy stavebnic, dětský domeček a
bazének s balonky.
V našem mateřském centru se pravidelně
setkáváme každé úterý. Společně vyrábíme, tvoříme
výtvory, které jsou zaměřené na kreativitu maminek
se svými dětmi. Pravidelně se protáhneme na
dětské říkanky, zpíváme nevynecháme ani oblíbené
cvičení s padákem. Díky zájmu dětiček a maminek
máme také pravidelné cvičení s dětmi nazvané
„Skotačeníčko“, které se koná pravidelně každé
pondělí od 16 hodin v přístavbě školy. Cvičení je
koncipované tak, aby ho zvládly děti již od 1 roku.
Mimo pravidelné úterní setkávání pořádáme také
jednorázové akce pro rodiny a veřejnost např. výlety,
karnevaly, dětské dny, bazárek oblečení hraček dále
drakiádu, světýlkovou procházku s lampionky,
relaxační odpoledne pro maminky, odpoledne
s keramikou, přednášky, besedy apod.).
Provozní doba:
každé úterý od 8:00 do 12:00 hod.
Kontakty:
adresa: MaCeK při ZŠ a MŠ Krouna,
Krouna 303, 539 43 Krouna
tel.: 607 280 575
email: MC.Krouna@seznam.cz
Web:www.mc-krouna.webgarden.cz/
Facebook: www.facebook.com/MCKrouna
Dle
Dostupných
informací
zpracovala
Mgr. Lenka Sodomková,
odborná
garantka
plánování sociálních služeb v ORP Hlinsko

Komunitní plán sociálních služeb pro území ORP Hlinsko byl vytvořen
Komunitní plán sociálních služeb a souvisejících aktivit pro správní obvod
Hlinska byl v rámci Operačního programu zaměstnanost vytvořen. Do jeho
tvorby se od září 2017 postupně zapojili zástupci poskytovatelů soc. služeb,
obcí, pracovníci ORP Hlinsko i veřejnost.
Ve Strategické části plánu nastavili členové pracovních skupin 3 prioritní
oblasti : 1/ Senioři a osoby se zdravotním postižením, 2/ Rodiny s dětmi,
děti a mládež, 3/ Osoby v nepříznivé sociální situaci, osoby ohrožené
sociálním vyloučením a sociálně vyloučené.
Pro tyto prioritní oblasti bylo stanoveno 8 cílů, z nichž 3 byly stanoveny jako
průřezové pro všechny oblasti. Směřují k podpoře a stabilizaci sociálních
služeb, k podpoře opatření, která budou řešit bezbariérovou dostupnost
sociálních služeb, veřejných budov a veřejných prostranství a ke zvýšení
nabídky vhodného bydlení.
Pro seniory a osoby se zdravotním postižením byly stanoveny 2 cíle, které

se zaměřily na zkvalitňování služeb a zlepšení jejich dostupnosti, dále ke
zvýšení možností sociální integrace a destigmatizace osob se zdravotním
postižením.
Pro děti a rodiny byl stanoven cíl směřující ke zvýšení nabídky a dostupnosti
služeb a aktivit pro rodiny, děti a mládež.
Pro osoby v nepříznivé sociální situaci a osoby ohrožené sociálním
vyloučením byly v rámci procesu plánování stanoveny 2 cíle, které se
zaměřily na posílení humanitární pomoci pro tyto osoby/např. služby
potravinové banky/ a na podporu integračních aktivit těchto osob.
Finální verze Komunitního plánu bude do konce září projednána
v zastupitelstvech všech 22 obcích správního území obce s rozšířenou
působností Hlinska.
Jiřina Leinweberová, koordinátorka Plánu soc. služeb MAS Hlinecko
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ZUŠ Hlinsko a soutěže ve školním roce 2018 – 2019
Výsledky v soutěžích, školní rok 2018/ 19
Okresní kola
Krajská kola

Jak jsem slíbil v minulém vydání Hlineckých novin, rádi
bychom vám předložili kompletní výčet úspěchů v soutěžích MŠMT vypsaných pro Základní umělecké školy v České
republice. Nejprve mi dovolte
malý komentář. Účast v těchto
soutěžích nepatří k povinnostem škol, jejich pedagogů ani
žáků. Když se však ohlédneme
za rokem právě minulým a za
léty jemu předcházejícími, zjistíme, že Základní umělecká
škola v Hlinsku je vlastně každoročním účastníkem těchto
klání. A nejsou to účasti v soutěžích jen žáků a učitelů z oboru
hudebního, ale celé školy, tedy i
oboru výtvarného. Na tomto
místě bych rád poděkoval pedagogům, kteří neváhají dát
k dispozici mnoho hodin své
práce navíc svým žákům a škole
vůbec. Výsledky, které dále

prezentujeme, jsou pak nejen
důkazem, že to za tu námahu
stálo, ale že práce s dětmi v naší
škole je na dobré profesní
úrovni a učitelé ji dělají s nadšením. Aby mohlo býti dosaženo mimořádných výsledků
v uvedených soutěžních kláních, musí se v ideálním bodě
potkat mnoho důležitých faktorů. Šikovné a talentované dítě
je jistě nejdůležitější základ
úspěchu, ale bez mimořádné
píle a kvalitního vedení učitele
by to jistě nebylo nic platné.
Musíme být tedy šťastni, že
právě na půdě ZUŠ Hlinsko se
tyto důležité faktory tak často
potkávají.
O mimořádných úspěších
akordeonové třídy paní učitelky
Markéty Břízové na poli mezinárodních soutěží jsme již hlineckou veřejnost informovali a
její žáci nechybí ani ve výčtu

HRA NA AKORDEON
1./0. kategorie: Antonín Sitař –
1. cena s postupem
1./I. kategorie: Mikuláš Jírů –
1. cena s postupem
1./II. kategorie: Daniela Váňová –
1. cena s postupem
1./IV. kategorie: Lucie Pudilová –
1. cena
2./I. kategorie: Akordeonové duo
(D. Váňová, L. Pudilová) – 1. cena
KOMORNÍ HRA S PŘEVAHOU
SMYČCOVÝCH NÁSTROJŮ
1./II. kategorie: Houslové duo
(A. Sitařová, J. Ptáček) – 1. cena s
postupem
4./III. kategorie: Komorní trio
(A. Židková, E. Kramperová, V. Bříza) – 1. cena s postupem
KOMORNÍ HRA S PŘEVAHOU
DECHOVÝCH NÁSTROJŮ
a/II. kategorie: Klarinetové trio
(A. Jírů, B. Beranová, J. Tlustý) –
1. cena s postupem
e/II. kategorie: Žesťové kvarteto
(S. Břeňová, T. Ondráček, M. Kropáček, F. Hromádko) – 2. cena
e/IV. kategorie: Žesťové kvarteto
(J. Myška, F. Netolický, D. Bíško, J.
Zdražil) – 2. cena

úspěchů soutěží ZUŠ, tedy
v České republice. I zde dokázali
mladí akordeonisté, Antonín
Sitař a Daniela Váňová získat tu
nejvyšší metu, 1. cenu v ústředním kole soutěže ZUŠ. Dalšími
pedagogy, kteří jsou podepsaní
pod úspěchy našich žáků jsou:

HRA NA AKORDEON
1./0. kategorie: Antonín Sitař –
1. cena s postupem
1./I. kategorie: Mikuláš Jírů –
1. cena s postupem
1./II. kategorie: Daniela Váňová –
1. cena s postupem
KOMORNÍ HRA S PŘEVAHOU
SMYČCOVÝCH NÁSTROJŮ
1./II. kategorie: Houslové duo
(A. Sitařová, J. Ptáček) – 1. cena
4./III. kategorie: Komorní trio
(A. Židková, E. Kramperová, V. Bříza) – 1. cena
KOMORNÍ HRA S PŘEVAHOU
DECHOVÝCH NÁSTROJŮ
a/II. kategorie: Klarinetové trio
(A. Jírů, B. Beranová, J. Tlustý) –
2. cena
Ústřední kola
HRA NA AKORDEON
1./0. kategorie: Antonín Sitař –
1. cena
1./I. kategorie: Mikuláš Jírů –
3. cena
1./II. kategorie: Daniela Váňová –
1. cena

Ondřej Kozderka za oddělení
smyčcové, Jaromír Dostál za
oddělení nástrojů dechových
dřevěných a Ondřej Jehlička za
nástroje dechové žesťové. Jim
všem patří velký dík.
Petr Klas,
ředitel ZUŠ Hlinsko

Pohádky v letním období pod širým nebem
na Betlémské návsi
Každým rokem je zvykem
uspořádat na Betlémské návsi
podvečer s pohádkou.
Nebude tomu jinak ani letos.
Připravili jsme si pro nejmenší
4 středeční divadelní představení. Začínat budeme vždy od 17
hodin. Vstupné pro děti zdarma,
dospělí 50 Kč. Prodej vstupenek
se uskuteční na místě. Pokud by
nás překvapilo špatné počasí,
pohádku zahrajeme ve vnitřních prostorech Multifunkčního centra.
Středa 10. července – JAK BYLO, KDYŽ NEBYLO…
SemTamFór Slavičín
Je už to tak na světě zařízeno

a každý z nás to dobře zná.
O čem je řeč? O úplně obyčejných věcech, jako je strach z
bouřky, k čemu je dobrý oheň,
proč je dobré mít střechu nad
hlavou apod. To všechno nám,
malým a bojácným, dokáže
spolehlivě objasnit leckterý dospělý v našem okolí. Ale jak to
bylo kdysi dávno, když se na
světě objevil první člověk, a byl
na všechno úplně sám? Přijďte
se podívat na příběh starý, jako
lidstvo samo, příběh pro malé i
velké.

Prahy
Matěj se vydá do světa a začne sloužit na statku.
Podle písničky Když jsem já
sloužil to první léto, se setkává
se zvířátky na statku a s každým
zažije kousek příběhu.

Středa 24. července – KUDY
CESTA DO POHÁDKY?
Liduščino divadlo Roztoky u

Středa 21. srpna – RÁKOSNÍČEK A JEHO RYBNÍK
Divadlo Scéna, Kuřim

Středa 14. srpna – POHÁDKY
PANA POHÁDKY
Agentura KK, Olomouc
Vtipné zpracování známých
pohádek O Budulínkovi a O
Červené Karkulce zkušeného
autora Jiřího Středy.

Za mlhou hustou tak, že by se
dala krájet je rybníček Brčálník.
Na první pohled vám může připadat docela obyčejný, ale už na
ten druhý zjistíte, že se v něm
dějí podivuhodné věci.
Bydlí tam totiž Rákosníček.
Roztomilý zelený skřítek sršící
nápady. Vyrazte s námi do jeho
světa, plného hravosti, humoru
a písniček, vyrazte s námi za
Rákosníčkem.
Všechna pohádková představení jsou vhodná pro děti od 3
let. Přijďte si s celou rodinou
užít krásný prázdninový podvečer s pohádkou!
MKK Hlinečan
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Z hlineckého gymnázia až na Sibiř

Ve dnech 25. 5. – 30. 6. jsme se
zúčastnili studentské konference přidružených škol UNESCO v ruském ChantyMansijsku. Pozvání dostali jeden učitel a student. Celá konference probíhala ve světově
známém biatlonovém centru a
tématem bylo zachování naší
planety a kulturního dědictví
pro další generace. Moc jsme se

těšili, protože už jen pobývat
v nejbohatším městě západní
Sibiře v době bílých nocí musí
být nezapomenutelný zážitek.
Chtěli jsme, aby naši hostitelé i
další účastníci konference si
zapsali naši delegaci do svých
vzpomínek. Studentka Aneta
měla připravenou prezentaci o
České republice a zajímavém
ekologickém projektu našeho

gymnázia, připravili jsme i velký výstavní panel a samozřejmě
jsme nezapomněli na dárky a
kulturní představení v lidovém
kroji na slavnostní zahájení celé
akce. A jak to vše dopadlo?
V Moskvě nám kvůli bouřce
uletělo letadlo, a protože do
Chanty-Mansijska létají jen
jednou denně, nestihli jsme
bohužel slavnostní zahájení. Za
to se nám naskytla obrovská
příležitost prohlédnout si
Moskvu během 24hodinového
čekání na další letadlo. Kreml,
Rudé náměstí, chrám Krista
Spasitele nebo super moderní
Citi centrum opravdu stály za
prohlédnutí.
A už jsme na místě, pořadatelé nás čekají na letišti, na pohyblivém pásu vyhlížíme naše
kufry, ale marně. Že by další
komplikace? Jojo, je to tak.
Kufrů jsme se sice během pobytu nedočkali, ale vše nám vynahradila přátelskost delegací

z různých států, krásná krajina
a velice bohatý program. V průběhu konference studenti, tedy
i naše studentka, vystoupili
s prezentacemi zajímavých
projektů, měli možnost se navzájem poznávat a navazovat
nová přátelství. Určitě budou
všichni vzpomínat na videohovor s kosmonauty, či ukázku
létání bezpilotního letounu
nebo návštěvu vědeckovýzkumného institutu. Nemůžeme také zapomenout na muzeum mamutů, prohlídku města nebo návštěvu divadla a samozřejmě na kouzelnou krajinu
soutoku řek Ob a Irtyš. A naopak, ani na nás ostatní nezapomenou. Především díky příjemnému vystupování naší
studentky a její výborné znalosti ruského jazyka. Děkujeme
za skvělé zážitky.
Dr. Dagmar Kantůrková a
Aneta Pintová, Gymnázium
K. V. Raise a SOU Hlinsko

Na Resslovku přijeli v květnu kamarádi z Lešna
Třetí týden v květnu nás přijeli navštívit kamarádi z polského Lešna. Tři učitelé a patnáct žáků ze základní školy
Podstawowa N.2 v Lešně dorazili ve středu večer. Po přivítání
v naší škole odjeli se svými českými přáteli a jejich rodiči domů, kde byli čtyři dny ubytováni.
Druhý den ráno navštívili
naši školu a zúčastnili se třech
vyučovacích hodin. Odpoledne
jsme s nimi vyrazili do sklárny
v Karlově nedaleko Žďáru nad
Sázavou, kde nás zruční skláři
seznámili se svým uměním. Viděli jsme výrobu drobných
skleněných předmětů a poté
jsme se kochali v místnosti, kde
jsou vystaveny nejrůznější výrobky ze skla jako vázy, mísy,
svícny, těžítka a spousta dalších
drobných či naopak mohutných
uměleckých výtvorů. Pokračovali jsme do Jihlavy, kde si
všechny děti užily tři hodiny
v zábavném parku Robinson.
V pátek ráno jsme se vypravili
na exkurzi do hlinecké mlékárny a poté jsme vyrazili na celodenní výlet na Macochu. Po
obědě v tamním hotelu Skalní
mlýn jsme vyjeli malým turis-

tickým vláčkem ke vchodu do
jeskyně. Průvodce nás provedl
podzemím a seznámil nás
s rozličnými jeskynními útvary.
Po výstupu z tmavé jeskyně se
před námi otevřel obrovský
prostor obehnaný skalami a
zelení, který na nás dýchl až
„božskou“ atmosférou. Také
projížďka na loďce v jeskyni
byla kouzelná. Před odjezdem
jsme ještě dorazili lanovkou na
místo, kde jsme se mohli podívat shora do hluboké propasti.
Dětem i vyučujícím se tento
výlet velmi líbil. Cestou domů si
všichni v autobuse vyprávěli
své zážitky a těšili se na večer,

který společně trávili v hostitelských rodinách.
V sobotu se na Betlémě konal
Májový jarmark. To byla příležitost, kde mohli naši polští kolegové a žáci zhlédnout historickou část města. Někteří si také koupili drobné suvenýry na
památku. Autobusem jsme se
poté přesunuli na Veselý Kopec.
Prošli jsme se po skanzenu, pořídili poslední fotografie a po
vydatném obědě v restauraci U
Kováře Matěje jsme se připravili
na loučení. To proběhlo na nedaleké louce na kopci. Všem
dětem byly rozdány balónky
nafouknuté heliem. Děti si sa-

mostatně či ve skupinách přivázaly k balónkům papírky, na
které napsaly svá přání a sny, a
společně jsme je pustili do oblak. Po návratu k autobusu na
nás čekalo loučení, které se u
mnohých dětí neobešlo bez slziček. Chlapci a děvčata se loučili s přáním, že se snad brzy
opět uvidí. Všechny polské děti i
učitelé si z Resslovky odvezli
pěkné dárky, jež pro ně vlastnoručně vyrobili naši žáci a zaměstnanci školy.
Celý program, který jsme pro
naše a polské žáky a jejich učitele připravili, splnil veškerá
očekávání. Dle průběžných i
následných reakcí jsme poznali,
že se našim polským přátelům u
nás moc líbilo a že by se s námi
opět rádi setkali. Domluvili
jsme se, že v budoucnu naplánujeme další společné aktivity,
na které se již nyní velmi těšíme.
Rádi bychom poděkovali
všem, kteří se na organizaci celé
akce podíleli. Nemalý dík patří
rodičům našich žáků, kteří se o
polské děti po celou dobu pobytu perfektně starali.
ZŠ Resslova Hlinsko

červenec | 2019

Nabídka podzimních
programů
v Multifunkčním
centru
Sobota 7. září – RC MODELY
KAMIONŮ V AKCI
parkoviště u MFC (v případě
deště se akce přesouvá do
vnitřních prostor)
Pondělí 16. září od 19 hodin –
Léčivé divadlo Gabriely Filippi – Benefiční činoherní hudební představení „ANASTASIA“
Nevšední příběh lásky, ve kterém se setkávají lidé dvou světů.
Úspěšný městský podnikatel a
žena, která žije uprostřed přírody. Ze setkání těchto tvou lidí
se narodí nejenom syn, ale také
hluboké a čisté poselství pro
šťastný život na Zemi. Tato akce
se koná ve spolupráci s Fokus
Vysočina, z. ú., v rámci Týdnů
pro duševní zdraví.
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Vzpomínky
Dne 5. června 2019 jsme si
připomenuli nedožitých 100 let
paní Boženy MALÉ z Hlinska.
Bohužel už 9 let není mezi námi.
Kdo jste ji znali, vzpomeňte s námi.

telských inspirací. GO TO THE
USA!

Zd. Dvořáková,
dcera s rodinou

Čtvrtek 17. října od 19 hodin –
Roman Horký a skupina KAMELOT
Turné k novému albu „Země
tvých dlaní“. Kamelot nejen
představí nové písně, ale také
zahraje své největší časem prověřené hity. Zároveň Roman
Horký uvede a představí první
čtyři díly svého jedinečného
edukačního projektu „Kytarová
dílna RH“.

Těžko se s tebou loučilo,
těžko je bez tebe žít,
láska však smrtí nekončí,
v srdci tě stále budeme mít.
Dne 23. 6. 2019 tomu byly tři roky,
co nás navždy opustila naše maminka,
paní Marie VOHRADNÍKOVÁ z Hlinska.

Středa 11. prosince od 19 hodin – DASHA a Pajky Pajk
Martina Kumžáka

Stále vzpomínají
dcery s rodinami.

Pátek 20. září od 18 hodin –
VESELÁ TROJKA PAVLA
KRŠKY
Legendární hudební skupinu z
televize Šlágr VESELOU TROJKU
Pavla Kršky uvidíte a uslyšíte na
vlastní oči a uši opět po roce v
Hlinsku v Čechách!
Čtvrtek 26. září od 19 hodin –
SEJDEME SE S CIBULKOU
Populární televizní a rozhlasový
moderátor, publicista a bavič
Aleš Cibulka vystoupí společně
se svými hosty v zábavném pořadu. V sále Multifunkčního
centra vystoupí Ivanka Devátá,
Václav Kopta a známý italský
zpěvák Andrea Andrei.
Pondělí 7. října od 18 hodin –
Ukradená země (cesta napříč
USA) – Jiří Kolbaba
Při neobvykle dlouhé cestě z
New Yorku na západní pobřeží a
zpět do New Yorku navštívíme
známá i neznámá města, ale
zejména fantastické Národní
parky jihozápadu USA. Vzdáme
hold několika chrámům americké divočiny, hrdinným indiánům – kterým byla tato země
ukradena – i méně známým fenoménům současné Ameriky.
USA – cestovatelsky velmi
vděčná země – nabídne nová
zamyšlení a množství objevi-

Dne 22. července 2019 si připomínáme
nedožité 100. narozeniny
pana Vladimíra HAVLA z Hlinska.
Děkujeme všem, kdo s námi
vzpomínkou uctí jeho památku.
Syn a dcera s rodinou

Poděkování
Charismatická, osobitá a nezaměnitelná......
Dasha patří mezi naše nejobsazovanější muzikálové zpěvačky
a herečky, je držitelkou Ceny
Thálie za rok 2010 a vystupuje
jako sólistka Moondance Orchestra Martina Kumžáka. Během koncertu zazpívá své oblíbené skladby všech žánrů od
popu přes funky, soul až k muzikálovým melodiím. Dokonalý
zážitek zaručí též výběr skvělých hudebníků, kteří Dashu
doprovodí.
Předprodej na některé z akcí byl
již zahájen na našem rezervačním portále www.mfchlinsko.cz . MKK Hlinečan

Děkujeme všem přátelům a známým
za projevenou účast a květinové dary
při posledním rozloučení
s panem Lubomírem FREIEM.
Manželka a děti

Prázdninová soutěž České televize
Déčku chřadnou barvy! Hmyzáků, kteří o barvy pečují, je málo,
protože duhová země každým dnem roste. Náš svět ani Déčko se
bez hmyzáků prostě neobejdou, a tak je skvělé, že chceš Déčko
rozbzučet! Jedno z míst, kde je možné obdržet soutěžní heslo, je
v Turistickém informačním centru na Betlémě.
Více o soutěži na www.rozbzucdecko.cz
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Výtvarné Hlinecko představuje Luďka Marolda
LUDĚK MAROLD / 1865–1898
22. června – 8. září 2019
kurátorka: PhDr. Šárka Leubnerová
Jubilejní 60. výstava Výtvarného Hlinecka představuje
tvorbu Luďka Marolda, jedné z
nejvýraznějších osobností českého umění konce 19. století.
Toto období, které Francouzi
nazývají Fin de siècle, přineslo
osobitou duchovní atmosféru,
nové umělecké styly, jež zahrnovaly secesi, symbolismus,
naturalismus i ornamentální
dekorativismus, ale také nová
témata, zaměřující se především na kypící život moderního
velkoměsta. Marold jako geniální kreslíř s bystrým pozorovatelským talentem se stal jedním z nejpůsobivějších výtvarných interpretů této epochy. Po
pražských a mnichovských studiích získal roku 1889 stipendium do Paříže, která jej zcela
uchvátila a zásadním způsobem
ovlivnila jeho následnou tvorbu. Už roku 1890 byl považován
za jednoho z nejlepších ilustrátorů pařížských módních časo-

pisů. V jeho talentu se pojila
spontánnost, cit pro barvu i
obrovská výtvarná zručnost,
díky které dokázal zvláště v
technice akvarelu mistrovsky
zachytit bohatý život pařížských budoárů, ale i čilý ruch v
kavárnách, na ulicích, i intimní
chvíle v soukromí. Po návratu

do Prahy roku 1897 získal Marold objednávku na malbu panoramatu Bitvy u Lipan pro
Výstavu architektury a inženýrství, kterou dokončil jen půl
roku před svou nečekanou
smrtí ve věku pouhých třiatřiceti let.
Monografická výstava v hlinecké galerii představuje vedle
prací v oleji především jeho
akvarelovou tvorbu, a to díky
zápůjčkám z řady institucí. Návštěvníci mají ale možnost
zhlédnout i méně známá díla ze
soukromých sbírek.
K výstavě Luďka Marolda se
uskuteční také komentovaná
prohlídka s kurátorkou PhDr.
Šárkou Leubnerovou, a to v sobotu 10. srpna od 14 hodin.
U příležitosti 60. ročníku Výtvarného Hlinecka se v hlineckém muzeu koná výstava 60
LET: PLAKÁT A FOTO. Šedesátiletá historie výstav Výtvarného Hlinecka je představena
prostřednictvím autentických
plakátů a fotografií. Všech 60
originálních plakátů v dobovém
rámování je v expozici doplněno fotografickým exkursem do

historie této unikátní výstavy.
Obě výstavy jsou otevřeny
denně kromě pondělí od 9 do 12
a od 13 do 17 hodin.
www.mmghlinsko.cz
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Centrum Jana XXIII.

Knihovna

Pondělí: Bohoslužba 7.30 – 8.15 h; Cvičení Pilates dospělí 18.45 –
19.45 h (paní Semerádová)
Úterý: Bohoslužba 7.30 – 8.15 h; Cvičení Pilates dospělí 18.45 – 19.45
h (paní Semerádová)
Středa: Bohoslužba 7.30 – 8.15 h; Cvičení Pilates dospělí 18.45 –
19.45 h (paní Semerádová)
Čtvrtek: Bohoslužba 7.30 – 8.15 h; Cvičení Pilates dospělí 18.45 –
19.45 h (paní Semerádová)
Pátek: Bohoslužba 7.30 – 8.15 h; Cvičení Pilates dospělí 18.45 – 19.45
h (paní Semerádová)
Sobota: Bohoslužba 7.30 – 8.15 h
Neděle: Bohoslužba 7.30 – 8.15 h
Prázdninový program – více informací na www.cj23.cz, FB: Centrum Jana XXIII.

Prázdninová půjčovní doba od 1.7. do 31. 8.
Oddělení pro dospělé
Oddělení pro děti
Po 8 – 12, 13 – 17
13 – 17
Út 8 – 12
9 – 12
St ZAVŘENO
ZAVŘENO
Čt 8 – 12, 13 – 17
9 – 12, 13 – 15
Pá 8 – 12
9 – 12
So ZAVŘENO
ZAVŘENO
Tel. 469 311 263
www.knihovna.hlinsko.cz

Tel. 469 311 197

Kameničky
do 31. srpna
GALERIE ANTONÍNA SLAVÍČKA

Kino

Otevřeno: Út – Ne 10 – 12, 13 – 17 h
– budova bývalé fary –

DOVOLENÁ 1. 7. – 31. 8.
Letní kino – zahrada za Domem dětí a mládeže
9. úterý
21.15 Hotel Transylvánie 3: Příšerózní dovolená
11. čtvrtek
21.15 Úsměvy smutných mužů
16. úterý
21.15 Grinch
18. čtvrtek 21.15 Ženy v běhu
23. úterý
21.15 Raubíř Ralf a internet
25. čtvrtek 21.15 Bohemian Rhapsody
30. úterý
21.15 Asterix a tajemství kouzelného lektvaru
1. srpna
6. srpna
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21.15 LOVEní
21.15 Čertí brko

Sobota 20. července od 14 h
TRAKTOR, ALKEHOL, METAL
JAN a další.

Cihelka Blatno
Sobota 27. července od 20 h
MORČATA NA ÚTĚKU
+ NOUZOVÝ REŽIM
2. – 3. srpna
STUDNICE FEST
Wohnout, Skyline, Dukla Vozovna a další.

Kostel P. Marie
Neděle 7. července od 9 h
LES PETITS CHANTEURS
DU MONT-ROYAL
Koncert kanadského pěveckého
sboru. Umělecký vedoucí
Andrew Gray.

4. srpna – 1. září
JAROSLAV SODOMKA
Výstava obrazů.
Otevřeno: Út – Ne 10 – 12, 13 – 17 h
– budova obecního úřadu –
Sobota 27. července
XIV. ROČNÍK SOUTĚŽE V POŽÁRNÍM ÚTOKU
– letní parket u Krejcara –

Vstupné 60/100 Kč.

Areál pivovaru

do 28. července
MARKÉTA ADÁMKOVÁ
Výstava obrazů.

Vojtěchov hřiště
Pátek 19. července od 18.30 h
MORAVSKÝ VEČER
Hudebně degustační večer v
doprovodu cimbálové muziky
Slovácko mladší. Po cimbálovce
od 23 h následuje reprodukovaná hudba. Grilované kýty,
teplé uzené a klobásy, moravské koláče, lahvová a stáčená
vína, pivo, moravská pálenka.
Pořádá Vinotéka Pod Kovárnou.
Předprodej Vojtěchov 46.
Tel.: 773 198 312.
Vstupné 150 Kč včetně sklenky
vína na přivítanou.

Skatepark
Sobota 13. července od 13 h
BIKES & BOARDS
3. ročník skate a bmx závodů.
Doprovodný program a občerstvení zajištěno.

Léto na Betlémě
Středa 10. července od 17 h
JAK BYLO, KDYŽ NEBYLO
Divadlo SemTamFór Slavičín
Jak je to na světě zařízeno a každý z nás to dobře zná.
Vstupné: děti do 12 let zdarma, dospělí 50 Kč,
prodej vstupenek na místě.
Pátek 12. července od 16 h
KONCERT SOUDOBÉ KŘESŤANSKÉ HUDBY
S KÁZÁNÍM EVANGELIA
Pořadatel Církev Oáza Praha. Vstupné zdarma.
Středa 24. července od 17 h
KUDY CESTA DO POHÁDKY?
Liduščino divadlo Roztoky u Prahy
Matěj se vydává do světa a začne sloužit na statku. Podle písničky
Když jsem já sloužil to první léto se setkává se zvířátky na statku a
s každým zažije kousek příběhu. Vstupné: děti do 12 let zdarma,
dospělí 50 Kč, prodej vstupenek na místě.
2. – 3. srpna od 10 h
DNY DŘEVA PROVONĚNÉ LEVANDULÍ
Vyřezávání soch motorovou pilou SPEED CARVING, pohádka, divadlo, soutěže, dřevěný a levandulový jarmark, předvádění dřevěných řemesel. Vstupné dobrovolné.
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Muzeum v přírodě Vysočina

Galerie

VESELÝ KOPEC

do 8. září
60. VÝTVARNÉ HLINECKO
LUDĚK MAROLD
Projekt Výtvarného Hlinecka podpořený Pardubickým krajem
představí tvorbu jedné z nejvýraznějších osobností českého umění
konce 19. století.

20. a 21. července od 9 do 17 h
VESELOKOPECKÝ JARMARK
Pozvaní řemeslníci z celé České republiky přijedou na Veselý Kopec
nabídnout své výrobky a někteří z nich i předvádět jejich zhotovení. Kulturní program: po oba dny budou zpívat Pouličníci z Tábora,
v sobotu 20. 7. vystoupením potěší dětský FS Groš z Dolní Rožínky
a v neděli 21. 7. zahraje dechový kvintet Mrákotínka.

PROŠLI ZDEJŠÍ KRAJINOU
Stálá expozice malířů Hlinecka se zaměřuje především
na krajinomalbu.

VESELÝ KOPEC PATŘÍ DĚTEM A JEJICH RODIČŮM
5. 7. až 7. 7. –Včelí stezka, příležitost dozvědět se od místních včelařů zajímavosti o chovu včel* 13. a 14. července – keramická dílnička
s výtvarnicí Věrou Luňáčkovou* 27. a 28. 7. – tradiční textilní techniky, dílnička s výtvarnicí Terezou Kalinayovou.

Otevřeno: Út – Ne 9 – 12, 13 – 17 h včetně svátků

Návštěvní doba: od úterý do neděle v době od 9 do 18 h.
Muzeum
****
do 8. září
60 LET: PLAKÁT A FOTO
Šedesátiletá historie výstav Výtvarného Hlinecka bude představena prostřednictvím autentických plakátů a fotografií.
Expozice: Nejstarší historie, školství, spolky, oděv a textilní výrobky, zaniklá a živá řemesla – hrnčířství, hračky, sklo,
rodina Adámkových.

BETLÉM HLINSKO
do 15. září
BETLÉM – 30 LET NOVÉHO ŽIVOTA
Výstava připomene cestu k záchraně části betlémských domků,
které jsou dnes součástí památkové rezervace lidové architektury.
Pickův dům č. p. 178.

Otevřeno: Út – Ne 9 – 12, 13 – 17 h
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

Studnice
7. července až 4. srpna
VÝSTAVA PRO JANU
Kateřina Kynclová,
Vojtěch Vaněk
Otevřeno: Út – Ne 10 – 12, 13 – 16
h
– výstavní síň bývalé školy –
Pátek 19. července od 21 h
NOČNÍ HASIČSKÁ SOUTĚŽ
Zábava s kapelou 5x ZAVŘEL.
– letní parket -

Dřevíkov
Pátek 5. července od 14 h
SETKÁNÍ
HARMONIKÁŘŮ
Sobota 27. července
od 20 h
VSM HRADEC KRÁLOVÉ
(Š. Vavříková
s country kapelou)
-areál letního parketu-

Rváčov
Trhová Kamenice
do 1. září
TEN UMÍ TO
A TEN ZAS TOHLE
Lidé z Trhové Kamenice prezentují své koníčky.
Otevřeno:
Út – Ne 10 – 12, 13 – 16 h
–muzeum-

do 18. srpna
VÝSTAVA OBRAZŮ MALÍŘŮ
VYSOČINY
P. Dalecký, Z. Šalamoun,
J. Stehno, V. Pilař a další.
Fotografie – J. Jareš a práce
klientů DSS Slatiňany.
Otevřeno: Út – Ne 9 – 12,
13 – 17 h
-velký sál hostince-

EXPOZICE MASOPUSTNÍCH OBCHŮZEK
A MASEK Z HLINECKA
V domku č. p. 362 jsou vystaveny dokumenty věnované zápisu
masopustních obchůzek z Hlinecka do světového nehmotného
dědictví UNESCO. Můžete si zde prohlédnout množství historických i současných fotografií masek, stejně jako originální masky
z Blatna, Hamrů, Studnice a Vortové. Součástí expozice jsou i promítané dokumenty, výtvarná dílna pro děti a speciální programy
pro školy.
ŽIVÁ HISTORIE, speciální program pro školy a veřejnost
Podrobnosti k bohaté nabídce programů naleznete na
www.betlem-hlinsko.cz v oddíle Živá historie. Na programy je
nutné objednat se předem.
Návštěvní doba: od úterý do neděle od 9 do 17 h, polední přestávka
od 12 do 12,30 h.
Muzeum v přírodě Vysočina, Příčná 350, 539 01 Hlinsko, tel. a fax
469 326 415 – správa; E-mail: vysocina@nmvp.cz
Betlém Hlinsko – 469 311 429 (průvodci), Veselý Kopec –
469 333 175 (průvodci).
Oficiální webové stránky: www.vesely-kopec.eu
a www.betlem-hlinsko.cz.

Chrudimsko z nebe
Pohledem, který je vlastní jen ptákům a letcům, si nyní můžete
vychutnat krásy okresu Chrudim při listování knihy s leteckými
fotografiemi v ruce. V knize uvidíte unikátní letecké pohledy na
celý okres, zajímavé jsou pohledy na rybníky, vodní nádrže, pískovcové skály, vyhlídkové věže, pasoucí se koně a okouzlující je
rybník u Miřetic, který pomaloval mráz.
V Hlinsku je kniha k zakoupení u pana Horáčka v knihkupectví
Pegas na Dvořákově nábřeží.

14 | Hlinecké noviny
Soukromá inzerce
Koupím chalupu nebo dům k trvalému bydlení, zahrada výhodou.
Tel.: 737 669 542.
Nutně hledám byt. S opravami počítám. Balkon výhodou. Dohoda
jistá. Tel.: 739 747 258.
Hledám podnájem garsonky nebo sam. pokoje. Tel.: 721 141 335.
Prodám starší funkční televizi LG, levně. Tel.: 721 876 816.
Prodám palivové smrkové dřevo, řezané v 1 metru. Kubík za 600
Kč. Tel.: 721 876 816.
Prodám hi-fi věž. Nabízím přivýdělek ženě mezi 40 a 60 lety, doprovod, procházky. Tel.: 776 239 445.
Prodám palivové dřevo. Tel.: 723 168 123.
Pronajmu rodinný dům 5+1 se zahradou v Hlinsku.
15 000 Kč/měsíc bez režií. Tel.: 776 666 440.
Koupím starší židli na kolečkách s opěradlem pro nemocnou paní.
Tel.: 728 162 295.
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Kam za sportem

MTB maraton

Tenis
20.7.-21.7. Soutěže jednotlivců ČTS
27.7.
Soutěže jednotlivců ČTS
3.8.-4.8. Soutěže jednotlivců ČTS

9.00
9.00
9.00

dorostenky
babytenis
starší žákyně

Bazén
PROVOZNÍ DOBA BAZÉNU A SQUASHE OD 1. 7. DO 1. 9.
Po – Pá
9.00 – 21.00
So, Ne
10.00 – 19.00
Ceny: dospělí 30 Kč/1 hod., děti do 15 let – 20 Kč/1 hod.
Tel.: 608 042 627.
Rezervace squashe na telefonu 608 042 627.
Pátek 5. 7.

10.00 – 19.00

Od 8. 7. do 28. 7. bude plavecký bazén z důvodu údržby uzavřen.

Karate

Miloslav Zdražil složil zkoušku
na jeden z nejvyšších technických stupňů v karate vyskytujících se v České republice 6.
DAN (japonsky ROKU DAN).
Tuto obtížnou zkoušku složil u
japonského velmistra (shihana)
Takeji Ogawy, který je držitelem
nejvyššího technického stupně
v KARATE-DO.
Všechny srdečně zveme na tréninky, kontakt na nás je na
stránkách http://www.karatehlinsko.mzf.cz.

19. – 21. července
MISTROVSTVÍ ČR MTB XCO
Finálový závod ČP a mistrovství ČR závodu horských kol.
– skiareál sjezdovkaSobota 3. srpna od 11h
MTB MARATON 2019
„HLINECKÝ HŘEBEC“
8. ročník závodu horských kol na tratích 43 a 62 km.
Start a cíl – skiareál sjezdovka.

Olšinky
Sobota 13. července od 8.30 h
MEMORIÁL F. AKRMANA
A J. KUDLÁČKA
22. ročník turnaje neregistrovaných tenistů – dvouhra.

Pozvánka na hlinecký
půlmaraton a osmičku
Pořadatel: Maraton klub Hlinsko
Kdy: sobota 31.8. v 11 hodin
Kde: Start – stadion v Olšinkách
Přihlášky: předem on-line do
31.7. na http://hlineckypulmaraton.webnode.cz
Prezentace: v den závodu od 9
do 10:30 hodin
Startovné: platba při prezentaci
Hlinecký půlmaraton – do 31.7.
300 Kč (startovní taška, jídlo,
medaile, tričko), na místě 300
Kč (startovní taška)
Hlinecká osmička – do 31.7.
200 Kč (startovní taška, medaile, tričko), na místě 200 Kč
(startovní taška)
Trať půlmaratonu – jeden
velký okruh 21,1 km (85% asfalt,
15% polní cesta)
Hlinsko – Studnice – Košinov –
Vortová – Hamry – Hlinsko.
Každý km značen žlutou barvou.
Trať osmičky – jeden malý
okruh 8 km (77% asfalt, 23%
polní cesta)
Hlinsko – Studnice – Hamry –
Hlinsko. Každý km značen
oranžovou barvou.
Občerstvení: 7,8 km, 12,8 km,
18,5 km (společně s osmičkou),
v cíli

Kategorie:
Hlinecký půlmaraton – muži
do 39 let, 40-49, 50-59, 60-69,
70 let a starší, ženy do 34 let, 3544, 45 let a starší
Hlinecká osmička – muži a ženy bez rozdílu věku
Vyhlášení výsledků a předání
cen bude po doběhu všech
účastníků, výsledky budou zveřejněny na internetu.
Ceny – první tři závodníci v kategorii obdrží ceny dle možností
pořadatele, na závěr tombola.
Kontakt na ředitele závodu:
Josef Leszkow, Rokycanova 901,
Hlinsko. Tel.: 702 382 594, email: pepa.leszkow@seznam.cz,
web: https://mk-hlinsko.webnode.cz
Čtyřicátý ročník závodu bude
s největší pravděpodobností od
MK poslední.
V Maraton klubu je hodně členů mimo Hlinsko a ostatní nemají zájem spolupracovat přijít
pomoci při závodech ani se přijít podívat.
Pokud by měl někdo zájem pokračovat v závodech,rádi pomůžeme a poradíme.
Josef Leszkow, ředitel závodu

Velká krása
ze zeleniny

V carvingu, dekorativním vyřezávání ovoce a zeleniny, je v
České republice možné závodit
na třech různých soutěžích pořádaných v rámci carving cupu.
Po úspěchu na soutěži Gastro
Hradec se Diana Peškeová rozhodla zúčastnit také Melounového šampionátu konaného 13.
6. v Třebíči. V rámci přípravy
Diana absolvovala další zdokonalovací kurz v carvingovém
studiu L. Procházky (vítěze světové kuchařské olympiády
2004). Zadáním Melounového
šampionátu byla předem vyřezaná květinová kompozice složená z 15-20 květů, které musely být tvořeny minimálně třemi
různými druhy. Pro svoji kompozici s názvem Zahradní večírek Diana použila vodní meloun, okurky, lilek, bílou ředkev
a červenou řepu. Do Hlinska se
jí podařilo přivézt opět stříbrnou medaili. Pavel Peške
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Mistrovství České republiky horských kol
se poprvé pojede v Hlinsku
Je to vůbec poprvé, co se tato
prestižní akce, kterou je mistrovství republiky, koná v Pardubickém kraji.
Mistrovství se uskuteční 19. –
21. července v okolí sjezdovek v
hlineckém SKI areálu. V pátek
se pojede závod štafet, v sobotu
fanoušky čekají závody dětí a
mládeže a muži v kategorii expert a masters. V neděli pojedou
kadeti, junioři a ženy a nejlepší
mužští závodníci ve velkém finále. Trať vede v okolí sjezdovek a jeden okruh má cca 4 km,
je technicky náročná ve sjezdu i
výjezdu. Závodníky čeká převýšení 160 m, jeden okruh zdolají
za cca 12 -14 minut.
“Myšlenka na pořádání takto
prestižní akce se zrodila před
více než 25 lety a tradice pořádání závodů horských kol je v
Hlinsku již zavedena. Klub CK
MTB Maraton Hlinsko prokázal
pořadatelskou kvalitu, finanční
zajištění závodu a zajištění tratě“, vyjádřil se předseda představenstva CK MTB Maraton,
z.s. Petr Svoboda. Akce je financována svazem cyklistiky, městem, partnery i samotným klubem. Závod bude natáčet Česká
televize a bude možné jej
zhlédnout v záznamu.
Diváci se mohou těšit na nej-

TISKOVÁ KONFERENCE ze dne 13. června k MČR horských kol – na fotografii zleva Petr Svoboda, Filip Adel,
Jakub Kučera a starosta Miroslav Krčil.

lepší závodníky a závodnice z
České republiky, mezi kterými
by neměli chybět i olympionici
Jaroslav Kulhavý, Jana Škarnitzl
a Ondřej Cink. Přijedou i závodníci, kteří v Hlinsku již absolvovali cyklokrosové závody.
Startovat bude přibližně 800
závodníků.

Nábor nových členů

Tenisový klub Hlinsko pořádá
nábor nových tenistů. Nábor je
určen pro ročníky 2012, 2013 a
2014. Na kontaktu níže si lze
domluvit trénink (i během

prázdnin), kde
si děti vyzkouší základy
tenisu a další
dovednosti.
Tenisovou raketu vám půjčíme. Akce je
realizována za
podpory Pardubického kraje.
Kontakt: Wasserbauerová
Tereza, Tel.: 736 416 883
Email: tereza.wasserbauerova@seznam.cz

Závodit budou také dva závodníci, kteří svoji cyklistickou
kariéru zahájili v Hlinsku, Filip
Adel (Superior Velsbike Team) a
Jakub Kučera (Expres CZ – Scott
Team Kolín). Oba se na závod
těší a zvou všechny příznivce
cyklistiky, aby dorazili na tuto
skvělou a jedinečnou událost.

V rámci doprovodného programu se návštěvníci mohou
těšit na besedy a autogramiádu
známých sportovních osobností, dopravní hřiště, dětskou
chill out zónu, koutek zdravého
životního stylu, triky na kolech
a fotokoutek.
Převzato z www.ihlinsko.cz

Republikové finále Odznaku
všestrannosti
V pondělí 20. 5. se v Moravské Třebové uskutečnilo krajské kolo
Odznaku všestrannosti olympijských vítězů. Na krajské kolo se
probojovalo celkem 16 škol ze čtyř okresů. Žáci bojovali v šesti disciplínách – skoku dalekém, sprintu na 60 m, hodu kriketovým
míčkem, sed-lehách, shybech a běhu na 1 000 m nebo driblingu
s basketbalovým míčem. O krajské přeborníky soutěžila družstva i
jednotlivci. Fantastického úspěchu dosáhli žáci ZŠ Kameničky,
kteří v konkurenci 16 družstev skončili na skvělém 2. místě a zajistili si tak postup na finále. Družstvo ve složení Veronika Adámková,
Šárka Mikulášová, Tereza Brázdová, Zuzana Řezníčková, Ondřej
Petrlík, Vít Kamarád, Adam Broža a Martin Jakub Pešek si vybojovalo postup před Gymnáziem Moravská Třebová.
Dle slov pana učitele Pavla Nováka je účast družstva takto malé
školy na Republikovém finále malým zázrakem a věří, že se v konkurenci 40 škol ČR neztratí.
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