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JARMARK SE SNĚHEM PŘIVOLAL VÁNOCE

ZA MINUTU DVANÁCT, před platností nových vládních opatření, se podařilo letos na Betlémě uspořádat Mikulášsko vánoční jarmark. Předvánoční atmosféru mezi roubenými chaloupkami dokreslilo
sněhové nadělení, které se během dne spustilo z nebe a nesmělo chybět ani rozsvícení nazdobeného
vánočního stromu.

Hlinsko otevřelo novou sportovní
halu, která je jednou z největších
investic města v posledních letech.
Více na str. 2

PŘÍŠTÍ ČÍSLO VYJDE:

7. ledna 2022

Slovo starosty

Ztratíme-li
rovnováhu,
obvykle to
končí rozbitým kolenem nebo
třeba odřeným nosem.
Zkrátka nějakým karambolem.
Bohužel, teď ztrácíme rovnováhu jako společnost. Už dlouho
se na nás valí samé nedobré
zprávy a připadá mi, že čelíme
mnohem většímu karambolu,
než je odřené koleno. Rovnováhu tedy potřebujeme vyrovnat. Adventní čas je k tomu
podle mne ideální příležitostí. A
začít můžeme každý u sebe.
Třeba, že nebudeme druhé nesmyslně obviňovat, ale naopak
budeme ohleduplní. Že se zkusíme navzájem poslouchat. Že
vezmeme rozum do hrsti. Důležité je také snažit se a umět
připravit a prožívat hezké věci.
Důležité je vyvážit rovnováhu
úspěchem. A proto si moc vážím
toho, že jsme právě na začátku
adventu u nás otevřeli novou
sportovní halu. Jde o největší
investici našeho města za posledních deset let. Po stavbě
dopravního terminálu, koupacího biotopu, nové infrastruktury pro rodinné domy a mnoha
dalších investic je to další milník. A hlavně, je to úspěch
Hlinska! Je to radost a úspěch
občanů a obyvatel našeho regionu. Velmi děkuji všem, kteří se
na něm podíleli. Přeji Vám všem
krásný advent, hezké Vánoce a
nezapomínejme, že je to čas,
kdy se plní sny a přání. Mimochodem, už nějaké máte? Pokud ano, nepochybuji o tom, že
se Vám splní. A pokud jste si
zatím ještě nic nepřáli, je možná právě teď ta pravá chvíle.
Přeji si také, abychom poslední
měsíc roku prožili bez karambolů. Mějte úspěšný prosinec a
děkuji za podporu.
Miroslav Krčil
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Hlinsko otevřelo sportovní halu za téměř 100
milionů korun

Hlinsko otevřelo novou
sportovní halu, která je jednou z
nejvýznamnějších investic
města v posledních letech.
Pro město je otevření víceúčelové sportovní haly v hodnotě
zhruba 100 milionů korun jedním z velkých milníků.
„Je to velká radost a hlavně
úspěch Hlinska. Vedle například
nového dopravního terminálu,
koupacího biotopu nebo infrastruktury pro 80 nových rodinných domů je to za posledních deset let největší investice,
kterou jsme realizovali. Výstavbou řešíme dva dlouholeté problémy. Jednak jsme potřebovali
zlepšit zázemí pro naši Základní
školu Resslova, a pak také vytvořit funkční a moderní prostředí pro pořádání sportovních
akcí a důstojné prostředí pro
sportovní oddíly. Jedná se například o futsalisty, florbalisty,
ale i další kluby, které dnes bohužel musely často dojíždět do
jiných měst,“ řekl starosta
města Miroslav Krčil s tím, že do
rozvoje občanské vybavenosti
investovalo Hlinsko v posledních sedmi letech téměř půl
miliardy korun.
„Je jednoznačně dobrou

zprávou, že se podmínky pro
sport dětí, ale i široké veřejnosti
zlepšují a není tak nutné dojíždět do jiných měst v regionu. Je
tak možné ke sportu obecně
přilákat více dětí, což je obzvláště v poslední době nesmírně důležité. Blahopřeji občanům Hlinska k tak modernímu zázemí pro sport i základní
školu a oceňuji rozhodnutí zastupitelů realizovat tuto investici. Je to další významný počin
samosprávy vedené mým kolegou Miroslavem Krčilem,“ řekl
při slavnostním otevření haly
hejtman Pardubického kraje
Martin Netolický.
Součástí nově vybudovaného
komplexu jsou kromě samotné
sportovní haly také nové centrální šatny pro základní školu,
dvě nové třídy a další zázemí
pro školu včetně technického
zázemí.
Sportovní hala má dvě tribuny pro 260 sedících diváků,
dalších zhruba 100 míst je tzv.
na stání.
Dále nechybí občerstvení a
hala díky svým technickým parametrům i vybavení splňuje
parametry pro pořádání vyšších
sportovních soutěží. (red)
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VRACÍME DO HLINSKA
ODBORNÉ ŠKOLSTVÍ!
VŠEOBECNÉ VZDĚLÁNÍ I MLÉKAŘ I TRUHLÁŘ I ELEKTRIKÁŘ

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

STŘEDNÍ VZDĚLÁNÍ
S VÝUČNÍM LISTEM
Výrobce potravin (Mlékař)
Elektrikář
Truhlář

Gymnázium (osmileté, čtyřleté)

DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
24.11.2021
2.12.2021

pro zájemce o gymnaziální obory vzdělání
pro zájemce o učební obory vzdělání

PŘÍPRAVNÉ KURZY
na přijímací zkoušky od ledna/února 2022

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

Adámkova třída 55
539 01 Hlinsko

www.gymhlinsko.webnode.cz
Gymnázium K. V. Raise, Hlinsko,
Adámkova 55
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Podpora vzdělávání v roce 2021
I přes komplikace způsobené
epidemiologickou situací se
nám v letošním roce podařilo
realizovat několik aktivit
podporující vzdělávání.
Díky projektu MAP ORP Hlinsko II se mohla na Hlinecku
uskutečnit široká paleta aktivit pro podporu vzdělávání. Po
celý rok jsme organizovali akce
dlouhodobého i krátkodobého
charakteru, v on-line režimu či
prezenčně. Zaměřili jsme se na učitele, ředitele, rodiče, veřejnost,
střediska volného času a hlavně na děti a žáky našich škol.

STAVEBNICE I BUDKY
Po školách i střediscích volného času cestovala naše sdílená 3D tiskárna. Mezi školami docházelo i k výměně pomůcek na podporu
diagnostiky předškolních dětí s názvem Klokanovy kufry.
Školy obdržely stavebnice Teifoc, díky níž mohou vytvářet věrnou
zmenšeninu reálných staveb z cihel a malty. V podobném duchu
jsme v mateřinkách pracovali se stavebnicemi dřevěnými.
Školky se na jaře účastnily soutěže a získaly ptačí budky.
Na základních školách probíhaly kurzy přírodních věd, kdy si děti
udělaly malý diskurz do světa velké vědy za pomocí mikroskopů a
zábavných chemických pokusů.
Obdobně si mohly vyzkoušet poctivé včelařské řemeslo.
Díky naší rodilé mluvčí a Městské knihovně Hlinsko mohly děti
konverzovat na Anglických středách s rodilou mluvčí, tato aktivita
se dále přesunula do Mateřského centra Hlinečánek. Spolu s advokátní kanceláří poskytujeme školám právní poradenství. Zformovali jsme skupinu informatiků, která pod odborným vedením posouvá své digitální dovednosti a reaguje na nové nároky a trendy v
rozvoji výuky informatiky. Realizovali jsme celkem pět soutěží s
důrazem na čtenářské, matematické, logické, digitální i polytechnické dovednosti a na rozvoj kreativity.
Pozadu nezůstávala ani podpora regionálního povědomí, prostupující většinu našich činností. Pořádali jsme celkem 25 jednorázových vzdělávacích akcí pro všechny zapojené skupiny. On-line nebo i prezenčně vystoupilo několik předních odborníků, např.
PaeDr. Lidmila Pekařová, PaeDdr. Zdeněk Martínek, Mgr. Světlana
Vyhlídalová a další. Námi organizovaných seminářů a webinářů se
dohromady účastnilo více jak 500 lidí.
Děkujeme všem, kteří se nějakým způsobem podíleli na podpoře
vzdělávání i těm, kdo využili naši nabídku. Budeme se těšit na další
spolupráci.
Tyto aktivity jsou realizovány v rámci projektu financovaného z
OP VVV s názvem Místní akční plán rozvoje vzdělávání ORP Hlinsko II s registračním číslem CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0009503.
MAS Hlinecko
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Vzpomínky
Dne 17. listopadu 2021 tomu
byly 2 roky, co nás opustil můj
milovaný syn Jenda BOSÁK.
Dne 15. ledna 2022 to bude
1 rok, co nás opustil můj
milovaný syn Jirka BOSÁK.
Těžko se s Vámi loučilo, těžko je
bez Vás žít.
S láskou vzpomíná maminka a všichni, co Vás měli rádi.

Slza v oku, v srdci žal, co drahé bylo nám – to osud vzal…
Dne 27. listopadu 2021 uplynuly 4 roky od úmrtí pana
Karla PEŠKA.
Kdo jste ho znali, vzpomeňte s námi.
Vzpomíná dcera Stanislava s rodinou

Dne 1. prosince 2021 uplynul rok od náhlého
odchodu pana Mgr. Vladimíra SEVERINA.
Stále vzpomíná zarmoucená rodina
a ostatní příbuzní

Dne 2. prosince 2021 uplynulo už
dlouhých 8 let, kdy nás navždy opustil náš
milovaný manžel, tatínek a dědeček pan
Stanislav TLAPÁK z Hlinska.
Kdo jste ho znali a měli rádi, věnujte mu
prosím tichou vzpomínku.
S láskou v srdci stále vzpomínají a nikdy
nezapomenou manželka Marie, dcera Dana
s rodinou, syn Stanislav a ostatní příbuzní.

V tichém zármutku oznamujeme všem přátelům a známým, že
řady Hlinečáků opustila paní Milada MIKEŠKOVÁ.
Zemřela v sobotu 13. listopadu 2021 ve věku 82 let.
Všichni, kdo jste ji znali a měli rádi, vzpomínejte s námi.
Poslední rozloučení na přání zesnulé proběhlo v úzkém
rodinném kruhu.
Zarmoucená rodina.

Pozdrav hlineckých duchovních
Vážení spoluobčané, milí
přátelé,
vstoupili jsme do adventu,
doby čekání na příchod Božího
světla do temnot světa. Přejeme
vám, abyste navzdory všem
starostem a omezením prožili v
adventu i o Vánocích radost a
pokoj, který s narozením Božího
syna do světa vstupuje.
Do nového roku vám vypro-

šujeme, ať toto světlo prozáří
všechny temnoty a do situací,
které jsou před vámi, přináší
lásku, víru a naději.
Pokud máte něco, s čím
bychom vám mohli pomoci,
můžete se obrátit na kohokoli z
nás. Vaši faráři a kazatelé.
Naděje Čejková, Jiří Malý,
Marian Sokol, Rudolf Špaček,
Petr Vtípil

Křesťanské církve zvou na ekumenickou adventní bohoslužbu.
Bude se konat 6. prosince 2021 v
18 hodin v Husově sboru Církve
československé husitské (vedle
Lidlu). Setkání doprovodí zpěváci
Taizé. Uprostřed rozdělování
společnosti dejme prostor křesťanským tradicím a hodnotám
vedoucím k solidaritě a ke spolupráci. Budeme se řídit aktuálními
protiepidemickými opatřeními
pro bohoslužby. Naděje Čejková
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Pořadatelé Benefičního plesu předali finanční
dary v rekordní hodnotě 380 000 Kč
Dne 27. října 2021 proběhlo v
Hotelu Styl u hlinecké sjezdovky předávání finančních darů z
Benefičního plesu, který se konal 7. 3. 2020. Na úvod zazněla
slova Ing. Pavla Dufka, předsedy
organizace PROVAS, z.s., která
plesy organizuje: „Za dobu konání plesů se nám podařilo rozdat přes 1,5 mil Kč. V dnešní den
se rozdá 380 000 Kč, za což děkujeme lidem, co nás podporují
– naše rodiny, kamarádi, přátelé, kteří pomáhají s organizací
plesu, a samozřejmě i všem
partnerům a sponzorům, Městu
Hlinsko i Pardubickému kraji,
bez kterých by to nešlo.“
Částka 380 000 Kč byla rozdána mezi jednotlivce s handicapem i mezi neziskové spolky
a organizace starající se o péči o
zdravotně znevýhodněné občany. Obdarovaných bylo celkem osmnáct, rozdělovaly se
částky od 10 000 do 25 000 Kč.
Generálním partnerem plesu
byla stejně jako v předešlých
letech firma PZP Merlin pana
Pavla Jirmáska.
Na předávání byl přítomen i
starosta města Hlinska. „Ještě
jednou bych chtěl pozvednout
celkovou vybranou částku 1,5
milionu korun, zaslouží ještě

jeden potlesk. Jsem rád, že vás
tady všechny vidím a chci vám
popřát do příštího období pevné zdraví a věřím, že se v budoucnu zase ples podaří uskutečnit,“ uvedl Miroslav Krčil.
Ke slovu se pak dostaly obdarované organizace. Za Speciální školu praktickou při ZŠ Ležáků hovořila zástupkyně ředitele Jana Kavalírová: „Dary jsme
od vás začali získávat od roku
2015 a už máme celkem 65 tisíc
korun. To je úžasné, děkujeme.
Za tyto dary jsme nakoupili dětem kompenzační pomůcky a
jelikož do naší školy přicházejí

děti s čím dál tím těžším postižením, dnešní prostředky chceme použít na komunikační a
kompenzační prostředky, aby
se žáci během hodin nejen učili,
ale mohli se také rozvíjet.“
Jako další hovořila ředitelka
Domova seniorů Drachtinka a
zástupkyně Centra denních
služeb Motýl, Miroslava Kábelová: „Moc děkuji, že se Domov
seniorů Drachtinka a Centrum
denních služeb Motýl mohou
zúčastnit tohoto slavnostního
okamžiku, moc si vážím toho,
že jsou mezi námi osoby, pořádající akci, která pomáhá lidem,

kteří tu pomoc opravdu potřebují. Vy pomáháte nám,
abychom mohli zlepšovat naši
kvalitu práce.“
Finanční dar dostala i organizace Fokus Vysočina, středisko Hlinsko. „Moc děkuji organizátorům a všem sponzorům
za podporu, které se našim klientům dostává již od začátku
pořádání Benefičního plesu. Finance jsme použili na nejrůznější volnočasové aktivity, pořídili jsme i automobil, který
zjednodušil dojíždění za našimi
klienty do jejich přirozeného
prostředí,“ uvedla zástupkyně
organizace Jana Horynová.
Na závěr mluvila zástupkyně
svazu tělesně postižených v
Hlinsku, Renata Plíšková. „Moc
děkujeme, že nás už od roku
2013 podporujete, pořizujeme za
to výlety pro děti, hračky, pořádáme nejrůznější akce. Jsem ráda, že nyní díky panu starostovi
máme už trvalou klubovnu a
doufám, že v ní už zůstaneme.
Přeji, ať se vám daří.“
Benefiční plesy a finanční
sbírky pořádá spolek PROVAS,
jehož členové jsou Pavel Dufek,
Milan Kosek a Radek Černý.
Tým PROVAS, z.s.

I v galerii můžete být SAMI V LESE
V pátek 10. prosince bude v
městské galerii v 17 hodin zahájena aktuální zimní výstava.
Své výtvarné dílo zde bude prezentovat mladý umělec Tomáš
Honz a výstava ponese podtitul
SÁM V LESE. Tomáš Honz
(*1989) je výtvarník a cestovatel, jehož tvorba zavedla po celé
Evropě a Asii. Přednost dává
práci přímo v plenéru a často
tak činí navzdory počasí a nepohodlí, které by většinu lidí
odradilo. Tomáš vystudoval
Akademii výtvarných umění v
Praze, ale také čínskou malbu a
kaligrafii na Tchaj-wanu a ilustraci ve Spojených státech.
Dříve pracoval jako návrhář
konceptů v zábavním průmyslu, ale po vážné nehodě skončil.
Od té doby je jeho hnací silou
silná touha zůstat nezávislý a

pracovat na vlastních projektech. Tomáš je hluboce fascinován tím, co ho obklopuje.
Věří, že být umělcem (zejména
malířem) je nejlepší záminkou
k prozkoumání světa a jeho
vztahu k němu. V tomto duchu
cestuje jak po celém světě, tak
po své rodné zemi. Vybaven

skicářem, olejovými, nebo vodovými barvami zachycuje náměty, které podněcují jeho
zvědavost. Někdy zdánlivě náhodně, jindy systematičtěji. Jeho obrazy jsou provedeny sebevědomými a výraznými tahy
štětcem. Výrazné světlo, harmonické barvy, smysl pro ticho

a tajemno, to vše jsou další
znaky jeho práce. Mezi náměty
nalezneme například motivy z
krajiny Chrudimska, nebo
městských zákoutí Chrudimi,
pražského Žižkova, či gotické
Kutné Hory. Dále také malby z
autorových cest po zahraničí –
ze Středomoří a Tchaj-wanu.
Tomášovo dílo se nachází ve
veřejných institucích v České
republice i v soukromých sbírkách po celém světě.
Výstava potrvá od 11. prosince
2021 do 30. ledna 2022. Otevřeno bude vždy od úterý do pátku
mezi 9. a 12. a 13. a 16. hodinou.
V sobotu a neděli pak pouze
odpoledne od 13 do 16 hodin. Ve
dnech 24., 25. a 31. 12. a 1.1. bude
zavřeno.
tomashonz.com
www.mmghlinsko.cz
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Podzimní aktivity ZUŠ Hlinsko a další
mezinárodní úspěchy akordeonistů

Jak jsme se už zmínili v minulém článku o úspěších akordeonistek, byly žákyně ZUŠ
Hlinsko ze třídy paní učitelky
Markéty Břízové, Lucie Pudilová
a Daniela Váňová, po skvělém
výkonu na soutěži v západočeských Dobřanech nominovány, aby reprezentovaly Českou
republiku na světové soutěži
CMA (Confederation Mondiale
de l´Akordeon). I tentokráte
byly naše žákyně, v této soutěži
nabité ostrou mezinárodní
konkurencí, dobře vidět. Da-

niela Váňová skončila v kategorii Classic do 14 let při šedesáti účastnících na 43. příčce a
Lucie Pudilová v kategorii
Varieté/Jazz/World Music získala skvělou sedmou pozici.
Lucie Pudilová, která na CMA
reprezentovala ještě naši ZUŠ, je
v současnosti již studentkou
pardubické konzervatoře a my
bychom jí chtěli popřát mnoho
dalších úspěchů na její cestě za
profesionální kariérou.
Pokračujme však ve výčtu
úspěchů akordeonové třídy pa-

Den prevence posedmé

Co je rizikové chování? Jaká
úskalí se skrývají v dopravě?
Jaké jsou poruchy příjmu potravy? Co je zdravý životní styl?
Jak poskytnout první pomoc?
Na tyto a mnoho dalších otázek dostali žáci hlineckého
gymnázia odpovědi. V pátek 1.
října se totiž po nucené roční
odmlce konal Den prevence.
Žáci se seznámili i s prací vězeňské služby, s podmínkami
trestní odpovědnosti a také s
tím, jak si počínat v případě nezaměstnanosti nebo insolvence.
Spoustu úkonů a dovedností si
vyzkoušeli a prožili si i nepříjemné situace.
Den prevence by se nemohl

uskutečnit bez organizací a
subjektů, které zajistily odborné vedení jednotlivých bloků.
Byly to např. MP Education, s. r.
o., Centrum podpory veřejného
zdraví Praha, Dům světla Praha,
Anabell Praha, Acet Chrudim,
Laxus Pardubice, Věznice Pardubice, SKP Centrum Hradec
Králové, za hlinecké subjekty
např. Fokus Vysočina, PPP
Hlinsko, AK Pavliš, Autoškola
Doležán a další. Jejich přízně si
velmi vážíme, patří jim naše
uznání a velký dík. A už teď se
těšíme na další shledání.
RNDr. Věra Freiová, školní
metodik prevence, Gymnázium K. V. Raise a SOU, Hlinsko

ní učitelky Markéty Břízové. Na
přelomu letošních měsíců září a
října se v italském městě Castelfidardo konal mezinárodní
festival akordeonů PIF Castefidardo Accordion International
Price Castelfidardo. Tento velký
svátek akordeonistů ve městě
akordeonů je každoročně provázen i soutěžním kláním. Žákyně ZUŠ Hlinsko, vedené svou
učitelkou, opět nepřijely s
prázdnou. Eliška Mikulová získala v kategorii do 12 let 3. cenu
a Daniela Váňová v kategorii do
15 let 4. cenu. Své dojmy a podrobnosti o soutěži v Castelfidardu, popsala paní učitelka
Břízová v článku, který společně
s fotografiemi najdete na webu
školy www.zushlinsko.cz a na
facebooku. Ale to stále ještě
není vše!
V závěru měsíce října 2021 se
letos v Praze konečně zase
mohly uskutečnit Mezinárodní
akordeonové dny. Nás už snad

ani nepřekvapí, že na tomto, již
8. ročníku, byly opět nepřehlédnutelné žákyně ZUŠ Hlinsko. Svými bravurními výkony
získaly skvělá umístění. Eliška
Mikulová v kategorii do 11 let
Zlaté pásmo, Barbora Švecová v
kategorii do 13 let Stříbrné
pásmo a Daniela Váňová v této
kategorii získala Zlaté pásmo.
Je jisté, že takovými úspěchy,
ještě v tak nelehké době, se v
současnosti může pochlubit jen
málokterá ZUŠ v naší zemi.
Všem žákyním a především jejich učitelce, paní Markétě Břízové, patří velké díky za skvělou
reprezentaci ZUŠ Hlinsko, města Hlinska a celé republiky.
Naše žáky můžete vidět a slyšet v sále základní umělecké
školy ve dnech 14. a 16. prosince, kdy vystoupí na vánočních
koncertech školy.
Přeji vám klidné dny a pevné
zdraví Petr Klas,
ředitel ZUŠ Hlinsko

Vánoční nabídka Turistického
informačního centra

V obchodech je vánoční nálada, lidé shání pro své bližní
dárky a i my v informačním
centru pro vás také máme tipy
na dárky, které mohou udělat
radost pod stromečkem.
Prvním tipem jsou hrnečky s
vánoční tématikou, přesněji s
motivem betléma, kostela a
sněhuláků. Hrnečky jsou o objemu 0,3 a 0,6 l za 165 a 195 Kč.
Dalším tipem jsou dřevěné
ozdoby – větší kulaté s motivem
kostela a chaloupky za 30 Kč a
menší kulaté s motivem perníku a třetí ve tvaru stromku,
obojí za 25 Kč. Ozdoby mohou
udělat radost nejen na vánočním stromku, ale jako dekorace
v okně nebo součást dárku.
Z hrnečků jsme pro vás nově
připravili balíčky. Doplnili jsme

je medovými produkty a čaji.
Rádi balíček na přání zabalíme.
Poslední novinkou jsou betlémy. Velký vystřihovací Hlinecký betlém v ceně 260 Kč
zobrazuje domky z památkové
rezervace Betlém. Balení obsahuje tři archy s lidovými stavbami a figurkami, velikost betlému je š. 70 cm, v. 20 cm, hl. 30
cm. Složený Hlinecký Betlém si
můžete prohlédnout v našem
TIC, kam nám ho zapůjčilo
Městské muzeum a galerie. Dále
máme v prodeji menší dětský
betlém za 160 Kč, betlém s perníkovým motivem za 180 Kč a
dva malé betlémy za 70 Kč jen
tak na stůl pro radost. Betlémy
jdou jednoduše složit.
Kromě těchto vánočních věcí
u nás zakoupíte celou řadu knih
– např. Sakrální stavby, Hlinsko
včera a dnes, Stoleté lyže nebo
novou knihu od pana Plašila
Rekapitulace (k dostání jsou
stále i kalendáře na rok 2022 za
bezkonkurenční cenu 80 Kč).
Budeme se těšit na vaši návštěvu u nás v TIC na Betlémě.
TIC Hlinsko
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Divadelní abonmá na jaro 2022
Drazí divadelní předplatitelé,
již loni jsme všichni doufali, že
letošní vánoční čas bude jiný a
hlavně lepší. Bohužel situace je
taková, jaká je. Přesto věříme,
že se svět vrátí již brzy do normálu, a proto přicházíme s nabídkou divadelních představení
v rámci Abonmá – jaro 2022.
NA POSLEDNÍ CHVÍLI
Agentura Harlekýn Praha
Úterý 22. února od 19 h
S anglickým humorem řeší
povedený tatínek velký malér.
Londýnský taxikář si dvacet
let užívá tajně života se dvěma
manželkami. S jednou má syna
Gavina a s druhou má dceru
Vicki. Mladí se seznámí na internetu a chtějí se poznat. Jejich
otec se jim v tom snaží se svým
přítelem Stanleyem narychlo a
s vypětím všech sil zabránit.
Výsledkem je veletok neuvěřitelných typicky cooneyovských
zmatků a improvizací.
Hrají: Václav Vydra, Josef
Carda/Martin Zahálka, Jana
Boušková/Zuzana Slavíková,
Vlasta Žehrová/Kamila Špráchalová, Karolína
Vágnerová/Barbora Vágnerová,
Daniel Kadlec/Miroslav Sabadin, Miloslav Mejzlík/ Martin
Hruška
CHLAP NA ZABITÍ
Agentura Pantheon Production Praha
Čtvrtek 3. března od 19 h
Francouzská komedie o tom,
jak se profesionální zabiják
stane obětí sebevraha.
Když se setká nekompromisní nájemný zabiják s nesmělým
ztroskotancem, který se snaží
spáchat sebevraždu, může to na
první pohled vypadat jako
snadná práce. Opak je však
pravdou.

Hrají: Miroslav Vladyka, Filip
Blažek, Michal Slaný, Alžběta
Staňková, Zdeněk Rohlíček, Pavel Dvořák
ŠUMAŘ NA STŘEŠE
Městské divadlo Mladá Boleslav
Středa 23. března od 19 h
Světový muzikál o tradicích a
lidské touze po štěstí.
Mlékař Tovje žije se svou ženou Goldou a svými pěti dcerami poklidným životem, než nadejde okamžik vdavek. A v tu
chvíli nastupuje zápas židovské
tradice s lidskou přirozeností. A
navíc počátek 20. století znamená pro vesnici Anatěvku období velkých změn. Vše se dá
zvládnout jenom s pověstným
židovským humorem.
Hrají: Lukáš Jurek, Eva Reiterová, Magdalena Jirounková,
Jaroslava Košková, Lucie Končoková, Tereza Blažková, Ema
Semiánová, Karolína Frydecká,
Milan Ligač, Jan Hofman, Roman Teprt, Milan Koníček, Petr
Prokeš, Petr Bucháček, Radim
Madeja, Ivo Theimer, Ivana
Nováčková, Veronika Bajerová,
Otakar Jílek, Lucie Matoušková,
Jaroslav Janovský, Václav Hanzl,
Pavel Nedvěd, Ondřej Lechnýř,
Dáša Bělanská

SHERLOCK V NESNÁZÍCH
Východočeské divadlo Par-

dubice
Úterý 5. dubna od 19 h
Brilantní komedie s detektivní zápletkou v prostředí tajemné usedlosti na samotě.
Proslulý americký herec, legendární představitel divadelního Sherlocka Holmese, pořádá ve svém novém sídle na
Štědrý den večírek s kolegy.
Prostřednictvím seance na něm
chce zjistit, kdo po něm při posledním představení vystřelil a
kdo zavraždil vrátného v divadle. Jeho důmyslná venkovská
usedlost je plná nevídaných
technických vynálezů, které mu
pátrání usnadňují někdy více a
někdy méně.
Hrají: Jan Musil, Jindra Janoušková, Radek Žák, Romana
Chvalová, Ladislav Špiner, Eliška Lásková, Ludmila Mecerodová, Veronika Malá
DOBROU NOC, MAMI Divadlo Ungelt Praha
Květen – termín bude
upřesněn
Jessie se rozhodla. Zbývá už
jen vše svěřit matce…
Strhující psychologické drama, které v roce 1983 získalo
Pulitzerovu cenu.
Dramatický text má umožnit
divákovi prožít s postavami na
jevišti příběh. V našem případě
příběh matky a dcery během
jednoho sobotního večera. Namísto pravidelné manikúry,
kterou matka od dcery očekává,
přichází dcera s rozhodnutím,
které změní životy jich obou.
Hrají: Taťjana Medvecká, Lucie Štěpánková
Do abonentního předplatného jsme zařadili 5 divadelních
her. Cena za jednu abonentku
činí 1 750 Kč. Divadelní představení zakoupené bez před-

platného 430 Kč.
Výměna abonentek (současných míst) proběhne v úterý 7.
prosince od 15 do 18 hodin v
kanceláři Multifunkčního centra v 1. patře u Lenky Linhartové
(731 151 774).
Ve čtvrtek 9. prosince od 10
hodin uvolníme do prodeje neobnovené rezervace všem novým zájemcům. Prodej potrvá
do čtvrtka 16. prosince do 15
hodin. Abonentky budou v
tomto termínu k vyzvednutí
pouze v Turistickém informačním centru na Betlémě.
Od pátku 17. prosince 2021 od
14 hodin se začnou prodávat
vstupenky na jednotlivá představení.
Na duben se nám povedlo
zajistit i divadlo na volnou kasu.
Představí se nám v něm Anna
Polívková.
PROSLOV
Divadlo Bolka Polívky Brno
Pondělí 11. dubna od 19 hodin
Pohybový one women standup Anny Polívkové, který vznikl
ve spolupráci divadla Bolka Polívky s divadlem La Fabrika. „Je
možné najít slova odhalující
tajemství vesmíru, zázrak stvoření, smysl života?“ Anna se o to
pokusila… Chtěla by říci
všechno… Změnit svět… Zachránit lidstvo… Podaří se jí to?
Hrají: Anna Polívková
Vstupné 250 Kč.
Děkujeme vám za vaši podporu v této složité době a přejeme vám krásné prožití svátků
vánočních v kruhu svých blízkých. Do nového roku 2022 pro
nás všechny hlavně zdraví a
štěstí.
MKK Hlinečan

Anketa Alej roku má hlineckého soutěžícího
Hlasování
V letošním roce má Hlinsko v
této anketě také svého zástupce, a to Alej Svobody, která byla
vysázena při příležitosti 100.
jubilea založení samostatného
Československa dne 28.10.2018.
Nachází se na Lázeňské od-

dychové stezce, která vede z
Hlinska do Studnic. Alej vede po
obnovené starokupecké cestě,
která spojovala Čechy a Moravu.
Budeme rádi, pokud si naleznete čas a darujete svůj hlas
místnímu zástupci a tím se do
ankety zapojíte. Pokud máte
naši hlineckou alej rádi a chcete, aby uspěla mezi nominova-

nými alejemi z celé republiky,
můžete tak učinit na těchto
webových stránkách:
www.alejroku.cz do 11. 1. 2022.
Celý příběh o obnovení historické cesty a další informace o
soutěži a o aleji jsou uvedeny
také na výše uvedeném odkaze.
TIC Hlinsko
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Studenti hlineckého gymnázia
v Evropském parlamentu
Po několikaměsíční koronavirové pauze se mohou návštěvníci
znovu podívat do Evropského parlamentu ve Štrasburku. V rámci
akce EYE2021 (European Youth Event) této možnosti využili tři
studenti Gymnázia K.V. Raise v Hlinsku. Tato možnost se jim naskytnula díky jejich aktivitám nad rámec školních povinností v
mládežnické organizaci Mladí demokraté. Zmíněná organizace se
zaměřuje na edukativní a poznávací semináře, simulace a zájezdy
do mnoha evropských i českých institucí.
„Na tuto akci jsme se dostali díky pozvání od europoslanců, které
zde nechci zmiňovat kvůli apoličnosti, organizace mladí demokraté vše zorganizovala, naplánovala a zrealizovala“ dodává Adam
Pullmann.
Dne 8. října trojice studentů (Ladislav Vašek 4.C, Adam Pullmann
4.C a Vojtěch Nosek 4.C) vyrazila v nočních hodinách se skupinkou
dalších zájemců o návštěvu z České republiky a zamířili směr
Francie. V ranních hodinách následujícího dne se studenti zúčastnili zmíněné akce, která zahrnovala exkurzi v Evropském parlamentu, účast na simulaci plenárního zasedání mladých lidí napříč
Evropskou unií či účast na několika diskuzních seminářích. Studenti zde diskutovali s odborníky a se svými vrstevníky, kteří pocházeli ze všech koutů Evropské unie.
„Bylo skvělé se zúčastnit diskuse s vrstevníky z jiných zemí a diskutovat o problémech dnešní doby, velice mě překvapilo, jak se liší
názory lidí napříč státy unie,“ dodává Ladislav Vašek.
Exkurze byla ukončena následující den edukativní prohlídkou historického jádra Alsaska a ochutnávkou tradiční alsaské kuchyně.
Ladislav Vašek
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Poděkování za vánoční strom
Touto cestou bychom chtěli
poděkovat Simoně a Pavlovi
Valoškovým z Kladna čp. 27 za
poskytnutí vánočního stromu.
Smrk od pátku 26. listopadu
zdobí prostor hlineckého Betléma. (red)

Předání poháru Eurorebus pro ZŠ

Ve středu 20. října došlo k oficiálnímu předání putovního Poháru
Eurorebus pro nejúspěšnější základní školu 26. ročníku do držení
Základní školy a Mateřské školy
Kameničky. Tato škola dokázala
pod vedením Mgr. Pavla Nováka
vyhrát podruhé v historii. Předání
se konalo v tělocvičně vítězné školy
za účasti mnoha žáků, kteří k triumfu přispěli.
Mezi vybranými republikovými finalisty prokázali své znalosti tito
žáci: Renata Brázdová, Zuzana Řezníčková, Tereza Brázdová, Denis
Boguaj, Adam Broža, Gábina Mikulášová, Eliška Cimburková,
Zuzana Svobodová, David Netolický, Tomáš Popelka, Anežka Brožová a Tadeáš Smola. Dle slov
pana učitele Nováka je cíl pro rok
2022 jasný – obhájit republikové
prvenství v této geograficky vědomostní soutěži. ZŠ Kameničky
Jménem Svazu postižených dětí Hlinecka děkuji všem našim sponzorům, bez kterých bychom ne-

rozměr 4,7 x 7 cm

Poděkování sponzorům

mohli pořádat akce pro naše děti. V prosinci budeme pořádat besídky Mikuláše a Vánoční posezení.
Touto cestou přejeme všem našim sponzorům a nejen jim hodně štěstí a zdraví v roce 2022.
Jsou to tito sponzoři – Město Hlinsko, Městys Trhová Kamenice, obec Vortová, pan Jirmásek PZP Merlin, pan Libor Jindřichovský, pan Luděk Puchýř, Ing. Robert Vokáč, MUDr. Eva Konývková, autodoprava Josef Novák, pan Lukáš Musial, pan Miroslav Kyncl – Jatky Český Dvůr, pan Radek Černý, paní Daniela Domáčková, paní Lucie Donátová, Peklo Čertovina, paní Šindelářová – Jednota, pan Pavel Dufek,
paní Secká – ozdoby, pan Erik Sýkora.
Dne 27.10.2021 proběhlo předávání sponzorského daru od spolku PROVAS. Moc děkujeme.
Renáta Plíšková, předseda STP dětí

OBUV TEXEVO

Poličská 342,
Hlinsko
www.texevo.cz

KOLEKCE ZIMA 2021
- zdravotní obuv certifikovaná IQC Zlín
- trekking + softshell shoes
- moto fashion shoes
- steel excentric young styles
- oděvy brandit
- sportovní obuv
- kabelky,peněženky, batohy
výhodné ceny!!!

DĚKUJEME ZA VAŠI NÁVŠTĚVU

èištìní OBUV CERTIFIKOVANÁ IQC Z
-ZDRAVOTNÍ
kobercù
-TREKKING + SOFTSHELL SHOES + LOGO
a èalounìného
-MOTO
FASHION SHOES
nábytku
-STEEL
EXCENTRIC YOUNG STYLES
pro domácnosti
i firmy
-ODĚVY BRANDIT + LOGO
Kontakt: 777 13 16 13
-SPORTOVNÍ OBUV
vivere@hlinecko.cz
www.vivere.cz
-KABELKY,PENĚŽENKY,BATOHY
VÝHODNÉ CENY !!
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Získejte atraktivní plat,
nadstandardní pracovní podmínky
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PØÍHODA s.r.o.
KDO JSME A O CO USILUJEME

Jsme støednì velká rodinná
ﬁrma úzce specializovaná na výrobu
distribuèních vzduchotechnických
potrubí ze speciálních tkanin.
V Hlinsku zamìstnáváme zhruba 180 lidí,
dalších více než 60 pracuje v dceøiných ﬁrmách
v Èínì, Mexiku, Indii a Polsku. Ve svém oboru
patøíme jednoznaènì do svìtové špièky,
objemem výroby jsme zøejmì nejvìtší.

Nepotøebujeme dotace ani
korupèní pomoc politikù, spoléháme
výhradnì na tvoøivost a peèlivou práci
našich lidí.
Za 27 let existence jsme vybudovali silný tým,
který se nezalekne velkých výzev. Letos jsme
investovali do automatických strojù, abychom
usnadnili namáhavou práci a zvýšili kapacitu
výroby.

PØÍHODA s.r.o., Za Radnicí 476, Hlinsko

www.prihoda.com

Naše výrobky
používají spoleènosti
Nestlé, Amazon, Saudi
Aramco, Tesla, Walmart,
Procter & Gamble, Coca
Cola, Siemens a stovky
dalších.

Chceme
pokraèovat v budování
znaèky Pøíhoda, aby se
stala celosvìtovì první
volbou pøi øešení distribuce
vzduchu.

Hledáme nové kolegy na pozice:
Marketér
se zodpovìdností za zpùsob prezentace ﬁrmy a výrobkù
Graﬁk
pro vizuální zpracování ﬁremních materiálù

Kromì uchazeèù o uvedená místa se rádi seznámíme s lidmi, kteøí sdílí naše hodnoty a chtìli by s námi
spolupracovat. Uvítáme zejména technicky vzdìlané vysokoškoláky ideálnì zamìøené na TZB (není podmínkou).
Životopisy prosíme na adresu director@prihoda.com.
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MC Hlinečánek
Pondělí
od 8 do 12 h – herna s tvořením (vstupné 40 Kč/rodina)
od 13 do 14.40 h – hrátky s angličtinou (nutná rezervace)
od 17.30 do 19.30 h – předporodní kurz s porodní asistentkou
Úterý
od 9 do 11 h – herna s písničkou (vstupné 40 Kč/rodina)
od 14.30 do 15 h – cvičení s miminky 3 – 9 měsíců
od 15 do 15.30 h – cvičení s dětmi 9 – 12 měsíců
od 15.30 do 16 h – cvičení s dětmi 12 -18 měsíců
od 15.55 do 16.45 – cvičení pro děti od 3 let
od 17 do 17.45 h – cvičení pro maminky s dětmi
od 17.45 do 19 h – cvičení pro těhotné s porodní asistentkou
(cena lekce 70 Kč)

prosinec| 2021
Centrum Jana XXIII.
Pondělí: Výuka zpěvu s Monikou Maškovou 10 – 17 h (obj. předem
na tel. 724 568 602); Cvičení Pilates dospělí 17.15 – 19.30 h (paní Semerádová)
Úterý: Bohoslužba 8 – 9 h; Výuka zpěvu s Monikou Maškovou 10 –
17 h; Modlitební setkání 18 – 19 h
Intervalový trénink – 19.15 – 20.15 h
Středa: Výtvarná dílna pro dospělé 14 – 16.30 h; Výtvarná dílna s
Janou 17 – 18.30 h – každá sudá středa; Intervalový trénink – 19.15 –
20.15 h
Čtvrtek: Cvičení Pilates dospělí 17.15 – 19.30 h
Pátek: Bohoslužba 8 – 9 h

Čtvrtek
od 8 do 11 h – volná herna (vstupné 40 Kč/rodina)
od 15.30 do 16 h – angličtina s Pam (nutná rezervace)
od 16.30 do 17.30 h – kurz Malá technická univerzita
Pátek
od 8.30 do 9.30 h – cvičení s dětmi 18 měsíců a více
od 9.30 do 10.30 h – cvičení maminek s dětmi
od 9 do 12 h – 1x měsíčně setkání dvojčátek (vždy druhý pátek v
měsíci)
od 15 do 17 h – setkání maminek – volná herna (vstupné 40
Kč/rodina)
Další připravované aktivity
Pondělí 6. 12 od 9.30 h – Beseda s pracovníky ÚP
Středa 8. 12. od 14 h – Dítě na srdci – ukázky úvazů
Středa 8. 12. od 17.15 h – Spontánní tanec – taneční meditace pod
vedením lektorky D. Breberové
Laktační a Individuální poradenství dle dohody.
Bližší info na hlinecanek@email.cz, tel 728 460 403,
www.hlinecanek.cz, nebo na Facebooku. Změna vyhrazena.

Kino
7. úterý
13.30
Karel – Bio Senior
Dokumentární film ČR, 127 minut, P, vstupné 60 Kč.
17. pátek
18.00
Spider – Man: Bez domova
Dobrodružný film USA, dabing, 149 minut, P , vstupné 140 Kč.
18. sobota 19.00
Známí neznámí
Dobrodružný film USA, dabing, 149 minut, P, vstupné 140 Kč.
28. úterý
16.00
Zpívej 2
Animovaná komedie USA, dabing, 110 minut, vstupné 120 Kč děti,
140 Kč dospělí.
29. středa
18.00
Eternals
Dobrodružný akční film USA, dabing, 168 minut, 12-N, vstupné 120
Kč.
30. čtvrtek 19.00
Šťastný nový rok 2
Komedie ČR, 93 minut, P, vstupné 150 Kč.
Předprodej a rezervace vstupenek – TIC Hlinsko/Betlém 731 697
418, pokladna MFC nebo www.mfc-hlinsko.cz. Vstupenky lze platit
i kartou.

Sobota: Bohoslužba 16.30 – 17.30 h
Neděle: Bohoslužba 8 – 9 h; Spolčo dívek 13 -15 let 17.30 – 19 h
Aktivity mimo harmonogram
Sobota 11. prosince od 9 do 15 h – výtvarná dílnička II.
Úterý 21. prosince od 15 h – posezení s koledou
Neděle 26. prosince v 17 h – vánoční koncert „Hvězdy nade mnou“ v
podání skupiny Michael a Girl´s Voices
Více informací na www.cj23.cz, FB: Centrum Jana XXIII.
Program je odvislý od vládních nařízení.

Knihovna
Oddělení pro dospělé

Oddělení pro děti

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

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

PŮJČOVNÍ DOBA O VÁNOČNÍCH SVÁTCÍCH
Oddělení pro dospělé
Po 20. 12. 8 – 12, 13 – 17
Út 21. 12. 8 – 12, 13 – 17
Stř 22.12. 8 – 12, 13 – 17
Čt 23. 12 8 – 12
24., 25. 12. ZAVŘENO
Po 27. 12. 8 – 12, 13 – 17
Út 28. 12. 8 – 12, 13 – 17
Stř 29. 12. 8 – 12, 13 – 17
Čt 30. 12. 8 – 12, 13 – 17
31. 12., 1. 1. 2020 ZAVŘENO

Oddělení pro děti
13 – 17
9 – 12, 13 – 15.30
13 – 17
9 – 12
ZAVŘENO
9 – 12, 13 – 15
9 – 12
9 – 12, 13 – 15
ZAVŘENO
ZAVŘENO

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

Tel.: 469 311 197

Orlovna
Neděle 19. prosince od 14 h
ZAVŘELOVI MUZIKANTI
Vstupné 120 Kč. Předprodej: TIC– 731 697 418.

prosinec| 2021
Multifunkční centrum
Pátek 10. prosince od 19 h
Zakončení Kurzu tance a společenské výchovy
Podzim 2021
Veřejnosti bude povolen vstup za přísných epidemiologických
opatření dle pokynů vlády ČR.
Pondělí 13. prosince od 17 h
Zastupitelstvo města Hlinsko
Veřejnost je srdečně zvána.
Úterý 14. prosince od 19 h
Dokud nás milenky nerozdělí
Pantheon Production Praha
Brilantní situační komedie plná zvratů a záměn o tom, kolik milenek je zapotřebí ke zkáze jednoho dlouholetého manželství.
Divadelní představení je v rámci abonmá podzim 2021.
Vstupné 430 Kč.
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Muzeum v přírodě Vysočina
VESELÝ KOPEC
do 5. prosince od 9 do 16 h
VÁNOCE NA VESELÉM KOPCI
Program přibližující tradiční zimní zvyky.
VÍTE, ŽE ….
Výstava ve statku z Mokré Lhoty přibližující jevy zapsané na Seznam nemateriálních statků tradiční lidové kultury Pardubického
kraje.
MASOPUSTNÍ OBCHŮZKY Z HLINECKA
aneb Deset + jedna let světovým kulturním dědictvím
Výstava ve statku z Mokré Lhoty věnovaná významnému fenoménu lidové kultury Hlinecka, který byl v roce 2010 zapsán na seznam
světového dědictví UNESCO.
Návštěvní doba:
Do 5. 12. denně od 9 do 16 hodin. Od 6. 12. zavřeno.

Připravujeme na leden
Úterý 11. ledna od 19 h
Princové jsou na draka
Talk show Aleše Cibulky s hosty Ivanou Andrlovou a Janem Čenským. Vstupné 270 Kč.
Úterý 18. ledna od 19 h
Moje hra
Divadlo Kalich Praha
Moje hra je komedií o životě, jakkoli hlavnímu hrdinovi jeho život
právě protekl mezi prsty.
Divadelní představení je v rámci divadelního předplatné jaro 2020.
Vstupenky zůstávají v platnosti.
Více akcí a informací k uvedeným představením a rezervace vstupenek naleznete na www.mfc-hlinsko.cz

Hlinsko má medailistu
z Mistrovství ČR v YOYO
Dne 6. listopadu se po roční
pauze uskutečnilo v Praze, v divadle na Maninách, Mistrovství
ČR v YOYO pořádané CYA (Českou YOYO asociací).
Na startovní listině kategorie
„Trick List“ se objevil i Damien
Fořt z Hlinska. V nabité mezinárodní konkurenci obsadil
nádherné třetí místo za závodníky z Německa a Slovenské republiky.
Soutěž probíhala systémem
„náhlá smrt“, což v praxi znamená jedna chyba a konec.
Damienovi se podařilo probojovat až do závěrečného Tie
Breaku a právě jediná chybička
ho připravila o kov nejcennější.
Ke krásnému umístění blahopřejeme a přejeme mnoho
dalších úspěchů.
Petr Fořt

BETLÉM HLINSKO
8. prosince až 2. ledna
BETLÉM VÁNOČNÍ
Vyzdobené roubenky přiblíží vybrané svátky zimního období.
Možnost prohlédnout si lidové betlémy ze sbírek muzea.
EXPOZICE MASOPUSTNÍCH OBCHŮZEK A MASEK Z HLINECKA
V domku č. p. 362 jsou vystaveny dokumenty věnované zápisu
masopustních obchůzek z Hlinecka do světového nehmotného
dědictví UNESCO. Můžete si zde prohlédnout množství historických i současných fotografií masek, stejně jako originální masky z
Blatna, Hamrů, Studnice a Vortové. Součástí expozice jsou i promítané dokumenty, výtvarná dílna pro děti a speciální programy pro
školy.
ŽIVÁ HISTORIE, speciální programy pro školy a veřejnost
Podrobnosti k bohaté nabídce programů naleznete na
www.betlem-hlinsko.cz v oddíle Živá historie. Na programy je nutné objednat se předem.
Návštěvní doba: Úterý až neděle od 8,30 do 16,00 hodin, polední
přestávka od 12,00 do 12,30 hodin.
26.12. otevřeno od 13,00 do 16,00; 31.12. od 8,30 do 16,00.
Zavřeno bude 24.12., 25.12. a 1.1.
Prosíme, sledujete webové stránky, kde se zveřejňují aktuální informace. Při návštěvě muzea je třeba dbát platných opatření s
ohledem na zamezení šíření nákazy COVID 19.
Muzeum v přírodě Vysočina, Příčná 350, 539 01 Hlinsko, tel. a fax
469 326 415 – správa; E-mail: muzeumvysocina@nmvp.cz
Betlém Hlinsko – 469 311 429 (průvodci), Veselý Kopec –
469 333 175 (průvodci). Oficiální webové stránky MP Vysočina:
www.nmvp.cz; www.facebook.com/veselykopechlinsko

Vánoční provozní doba TIC
Čtvrtek 23. 12. od 8 do 12 hodin
Pátek 24. 12. až neděle 26. 12. ZAVŘENO
Pondělí 27. 12. až čtvrtek 30. 12. od 8 do 16:30 hodin
Pátek 31. 12. až neděle 2. 1. ZAVŘENO
Redakce Hlineckých novin přeje svým čtenářům pohodové vánoční svátky a do nového roku hlavně pevné zdraví.
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Soukromá inzerce
Koupím gramofonové desky do své archivní sbírky. Nesbírám
vážnou hudbu, lidovky ani dechovky. Platba ihned v hotovosti.
Děkuji za nabídky. Tel.: 724 229 292, e-mail: Fiat1955@seznam.cz.
Koupím obrazy malířů Vysočiny: Červinka, Sodomka, Wagner,
Dvořák, Hanych, Lukášek, Bukáček, Sigmund, Vovsová, Macoun,
Porš, Jambor, Panuška, Bubeníček, Kaván, Fiala, Cína – Jelínek, Němec, Zezula, Odvárka, Balíček a další. Tel: 603 294 594.
Prodám svěrák, kovadlinu, el. svářečku, stojan na vrtačku, vrtačky,
sadu Gola klíčů, kleště různé, kladiva, sady vrtáků.
Tel.: 723 965 091.
Prodám nerezová kolena ke kotli – 2 ks, průměr 150 mm,
cena 200 Kč/ks. Tel.: 603 945 453.
Koupím garáž v Hlinsku za Penny marketem nebo za ZŠ Ležáků.
Tel.: 607 522 336.
Prodám dámské sjezdové boty, vel 39-40. Cena dohodou. Tel.: 606
276 046.
Prodám dřevěné venkovní dveře, pravé, šíře 90 cm, částečně prosklené. Cena dohodou. Tel.: 725 652 954.
Prodám mák modrý a kmín. Tel.: 728 189 093.
Prodám rotoped Kettler Paso 309. Cena dohodou. Tel.: 775 001 304.
Koupím garáž a menší byt v Hlinsku. Tel.: 792 368 447.
Prodám český česnek – modrý paličák, cena 150 Kč/kg a českou cibuli. Tel.: 720 102 472.
Prodám kávovar za 200 Kč; zvětšovák zn. Opemus za 200 Kč.
Tel.: 776 777 105.
Koupím staré pohlednice do roku 1945. Stačí SMS, zavolám.
Tel.: 608 420 808.
Prodáme z pozůstalosti včelařské věci – např. medomet, el. vařečka, rozehřívačka past. medu apod. Tel.: 737 445 764.
Prodám 2místnou infrasaunu, vhodná do bytu, velmi málo používaná. Cena 17 000 Kč. Tel.: 606 143 532.

Nevíte, co darovat?

Kupte poukázku
na brýle!

K novým brýlím dostanete dáreček
Optika Petříkovi
Dvořákovo nábř. 269, Hlinsko
Tel.: 736 535 055

www.optika-petrikovi.cz
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Kam za sportem
Volejbal muži – Krajský přebor I. třídy – Gymnázium Hlinsko
So 11. 12. SKO Hl. A – TJ Sokol Kerhartice
10.00 a 13.00
Lední hokej
So 4. 12. Hl. – Polička
Ne 5. 12. Hl. – Lanškroun
So 11. 12. Hl. – Pelhřimov
So 18. 12. Hl. – Litomyšl
So 8. 1.
Hl. – Pardubice
So 8. 1.
Hl. – Polička/Lanškroun
So 8. 1.
Hl. – Žďár nad Sázavou

9.30/11.30
9.00/11.00
17.00
9.00/10.30
9.00/11.00
9.30/11.30
17.00

žáci
4. tř./5.tř.
junioři
4. tř./5. tř.
4. tř./5. tř.
2. tř./3. tř.
junioři

Bazén
PROVOZNÍ DOBA PLAVECKÉHO BAZÉNU
Po
Út – St
Čt

15.00 – 21.00
15.00 – 21.00
15.00 – 18.00
18.00 – 20.00 – cvičení pro ženy
Pá
6.30 – 7:45 16.00 – 21.00
So, Ne
10.00 – 19.00
Ceny: dospělí 40 Kč/1 hod., děti do 15 let – 30 Kč/1 hod.
Tel.: 608 042 627.
6.30 – 7.45
6.30 – 7:45

PLAVÁNÍ PRO SENIORY
– každé pondělí od 13 do 14 hodin
– cena 70 Kč/hod. – v ceně je zahrnuto 20 minut cvičení
+ 5 minut. whirlpool + volné plavání
PROVOZNÍ DOBA SAUNY
Po
zavřeno
Út
15.00 – 21.00 – ženy
St, Pá
15.00 – 21.00 – muži
Čt
15.00 – 20.00 – ženy
So
13.00 – 19.00 – společná
Ne
zavřeno

Nominace na cenu Sportovec roku
můžete posílat již nyní
Ve středu 16. února 2022 od 18 hodin se v Kulturním klubu ve Skutči uskuteční slavnostní předávání cen ankety Sportovec roku. Vyhlašovatelem ankety je Sportovní unie Chrudimska ve spolupráci s
Městem Skuteč a agenturou Sport Action s.r.o., přičemž partnery
jsou další města regionu – Chrudim, Hlinsko, Heřmanův Městec,
Slatiňany, Chrast, Luže, Ronov nad Doubravou, Seč, Třemošnice a
Nasavrky.
Přestože rok 2021 je nejen pro sportovce vzhledem ke známým
skutečnostem složitý, může se „chrudimský region“ pochlubit výbornými výkony a výsledky talentovaných sportovců i sportovních
týmů. Letošní sezona byla pro mnohé z nich mimořádně úspěšná.
Náš region se však může pochlubit i mladými nadějemi, jejichž
jména zatím nejsou tolik známá, ale o mnohých z nich zcela jistě v
budoucnu ještě uslyšíme. Ocenění Sportovec roku jsou rovněž poděkováním výjimečným osobnostem, které chrudimský region
často zviditelňují v České republice i za jejími hranicemi. Anketa
Sportovec roku má také ke zdravému pohybu motivovat nejen děti
a mládež, ale i dospělé.
Nejen sportovní organizace, ale i široká veřejnost může posílat návrhy nominací v těchto kategoriích: dospělí, mládež do 19 let, trenéři, družstva, handicapovaní sportovci, veteráni, fair play, síň slávy, dále také v kategorii krajánek a vesnická TJ. Nominace bude
zpracovávat Sportovní unie Chrudimska, která je pak předloží
hodnotící komisi. Nominace ve zmiňovaných kategoriích mohou
zájemci do 4. ledna 2022 zasílat jednoduchým způsobem přes
webové stránky https://chrudim.cuspce.cz/nejuspesnejsisportovci/ nebo listovní poštou na adresu: Sportovní unie Chrudimska, V Průhonech 685, 537 03 Chrudim.
Sportovní unie Chrudimska

Republikové finále OVOV

SQUASH
Po – Pá
8.00 – 20.00
So – Ne
10.00 – 19.00
Rezervace na telefonu 608 042 627.
PROVOZNÍ DOBA BĚHEM VÁNOČNÍCH SVÁTKŮ
BAZÉN

SAUNA

Čt 23. 12.
10 – 19
13 – 19 – ženy
Pá 24. 12.
ZAVŘENO
So 25. 12.
ZAVŘENO
Ne 26. 12.
10 – 19
ZAVŘENO
Po 27. 12.
10 – 19
ZAVŘENO
Út 28. 12.
10 – 19
13 – 19 – ženy
Stř 29. 12.
10 – 19
13 – 19 – muži
Čt 30. 12.
10 – 19
13 – 19 – ženy
Pá 31. 12.
ZAVŘENO
So 1. 1. 2022 13 – 19
ZAVŘENO
Ne 2. 1. 2022 10 – 18
ZAVŘENO
Po 3. 1. 2022
ZAVŘENO
V neděli 1. 1. 2022 – plavání zdarma.
Od úterý 4. 1. 2022 provoz dle platné provozní doby.

www. hlinsko.cz

Na začátku září 2021 se žáci ze
Základní školy Kameničky zúčastnili Republikového finále
Odznaku všestrannosti olympijských vítězů. Po obtížném
loňském školním roce byla
škola Kameničky vybrána ne z
okresních a krajských kol, ale
na základě úspěšnosti z předchozích tří let.
Do družstva byli vybráni tito
žáci: Ludmila Žampachová,
Zuzana Svobodová, Adéla
Pavlíčková, Anežka Brožová,
Jakub Novák, Adam Broža,

Martin Jakub Pešek a Tomáš
Pešek. Ze všech výkonů sportovního desetiboje stojí za
zmínku nejlepší výkon ve skoku
přes švihadlo Jakuba Nováka ze
všech sportovců ročníku 2011.
Pan učitel Pavel Novák doufá, že
v roce 2022 bude opět možnost
si vybojovat postup na Republikové finále přes okresní kolo,
které bude pořádat na konci
dubna 2022 a kde jsou zvány
všechny školy okresu Chrudim.
ZŠ Kameničky
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Invelt Rally Pačejov 2021

Mistrovství ČR rally historických automobilů pokračovalo
dalším dílem společně s velkým
mistrákem – soutěží Invelt
Rally Pačejov ve dnech 1. – 3.
října. V kompletní sestavě se na
14-ti rychlostních zkouškách v
okolí západočeských Horažďovic představila celá česká rallyová špička – Jan Kopecký bývalý
tovární jezdec Škody a mistr
světa, Václav Pech s WRC Ford
Focus, Filip Mareš, Honza Dohnal se zapůjčeným autem Peugeotem 306 maxi od Sebastiana Loeba. O body do tabulky
mistrovství České republiky zde
bojovalo mimo jiné 15 vozů kategorie Rally2, v nichž jasnou
dominanci mělo třináct speciá-

lů ŠKODA Fabia R5. Letos dorazila velká jména, jako například
pozvaná legenda Francois Delecour, bývalý vicemistr světa.
Ve čtvrtek začali seznamovací
jízdy hned od rána. Rychlostní
zkoušky byly nádherné a těžké,
úzké asfaltky lemované křovím,
mnoho horizontů.
V sobotní sekci čtyř rychlostních zkoušek se dvěma průjezdy se po startovní rampě začínalo první rychlostní zkouškou na obávaném „Muničáku“,
kde lesní cestičky okořeněné
rozbitou šotolinou na úvod
prověří odvahu posádek. A hned
tady hlinecko – holetínská posádka Miloslav Zavřel – Martin
Vtípil na voze Škoda 130 L/A
dojela jinou posádku s technickými problémy a ve zvířeném
prachu trefila velký kámen,
který rozhodil geometrii přední
nápravy. Naštěstí se dalo pokračovat a po další RZ byl servis,
kde se rychle opravovalo. Následovala série čtyř RZ a při
druhém průjezdu „Muničáku“

se jezdeckou chybou povedlo
trefit stejný kámen jako poprvé.
Ostatně tento kámen „dalo“
mnoho posádek. Opět v servisu
probíhalo seřizování geometrie,
aby následné dvě RZ již proběhly v klidu, byť začínaly vadnout přední tlumiče. Velký servis před odevzdáním auta do
uzavřeného parkoviště probíhal
již za tmy a zde se krom nezbytné kontroly auta dořešila
geometrie. Etapu uzavřel Miloslav Zavřel a Martin Vtípil na 29.
místě absolutně v mistrovství
ČR historických aut (HA).
Nedělní etapa se třemi úseky
se dvěma průjezdy rozdělených
servisem přinesla chladné ráno,
což se projevilo na problémech
v první RZ, kdy nedostatečně
zahřáté gumy špatně držely grip
a posádka zažila horkou chvilku
hned ve druhé zatáčce po startu.
Naštěstí se auto udrželo na cestě, ale klidu to nepřidalo. Na
konci RZ již bylo znát, že tlumiče začínají výrazně vadnout. V
následující RZ rozhozená kon-

centrace znamenala další dvě
jezdecké chybičky při odbočení
a ztrátu cenných vteřin. Posádka se rozhodla neriskovat a
tempo přizpůsobit stavu tlumičů a tak konečné 26. místo absolutně a 6. ve třídě znamenalo
další cenné body do Mistrovství
republiky HA.
V konečném pořadí sezony
2021 v Mistrovství České republiky rally historických automobilů obsadil Miloslav Zavřel – Martin Vtípil celkově 22.
místo a 7. ve třídě.
Velké poděkování patří
sponzorům, bez kterých by
tento finančně náročný sport
nešel provozovat, – ABREX, Autoprodej Radek Černý, Autoopravna VM, Střechy Pavel Bureš,
Střechy Stanislav Černý, Autodoprava Petr Vtípil, Zednické
práce Tomáš Máša, Eurowellness Tomáš Drda, a poděkování
patří také mechaniku Martinu
Vyčichlovi a také za podporu v
rodinách. Miloslav Zavřel
a Martin Vtípil

Půjdeme den před Silvestrem k prameni řeky
Chrudimky?
Také v letošním roce připravují hlinečtí turisté 38. ročník
„Silvestra na Chrudimce“. Vloni
to nevyšlo, uvidíme, jestli letos
k nám bude osud příznivější a
den před Silvestrem, 30. prosince, se budeme moci k prameni Chrudimky vypravit. Akci
připravujeme ve spolupráci s
Městským úřadem v Hlinsku,
firmou Dalu, Lesy České republiky a CHKO Žďárské vrchy.
Pramen řeky Chrudimky se
nachází poblíž obce Paseky u
Chlumětína, kam přichází turisté z blízkého okolí, ale i ze
vzdálených míst. Přijďte odkudkoliv a na čemkoliv tak,
abyste k prameni přišli mezi 10.
až 15. hodinou. Pokud si nezvo-

líte vlastní trasu, můžete se z
Hlinska přidat k ostatním turistům. Sraz účastníků pěší trasy je v 11 hodin před ZŠ ul. Resslova. Jestli budou dobré sněhové podmínky, můžete jet na
lyžích po vlastní stopě. Kdyby se
vám nechtělo jít pěšky ani na
lyžích, můžete využít mimořádné autobusové linky, která

odjíždí ve 12:30 hod. ze zastávky
před sokolovnou. Při větším
zájmu pojede autobus dvakrát.
U Filipovského pramene panuje
předsilvestrovská uvolněná
nálada, která je dobrou příležitostí k přátelským setkáním
spojených s přáním si všeho
nejlepšího v roce 2022. U pramene bude zajištěn prodej medoviny a buřtů. Každý z účastníků obdrží pamětní list. Na
zpáteční cestu můžete využít
mimořádnou autobusovou linku, která odjíždí ze zastávky
Paseky u Chlumětína v 15:15
hodin.
Již po čtrnácté je tato akce
spojena s charitativní akcí „Novoroční čtyřlístek“, která na

přelomu roku probíhá na mnoha místech v republice. V roce
2019 se u pramene Chrudimky
vybralo rekordních 32 464 korun a už počtvrté se jednalo o
nejvyšší vybranou částku v
České republice mezi šedesáti
podobnými akcemi. Za vybrané
peníze se buduje už druhá desítka bezbariérových turistických cest pro vozíčkáře. Takže
pokud nám to Covid dovolí, vydejte se s kamarády k prameni,
a když přispějete alespoň dvacetikorunou, obdržíte odznak
Novoročního čtyřlístku. Máme
připraveno 1 400 odznaků a k
tomu ještě 2 000 pamětních
listů. Vladislav Bárta, Klub
turistů Hlinsko
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