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JARMARK ZAHÁJIL ADVENT

ADVENT BYL V HLINSKU ZAHÁJEN MIKULÁŠSKO-VÁNOČNÍM JARMARKEM, který se konal na
Betlémě 30. listopadu. Překvapením pro návštěvníky byla účast živého velblouda, na kterém se mohli
příchozí svézt nebo alespoň se s ním vyfotografovat. Během jarmarku byla pro děti připravena mikulášská nadílka. Jarmark byl ukončen slavnostním rozsvěcením vánočního stromu. Děkujeme všem za
účast a přejeme krásné Vánoce.

S ohledem na blížící se konec roku
vás prosíme, abyste zkontrolovali,
zda máte uhrazený místní poplatek
za komunální odpad a místní poplatek ze psa.
Více na str. 2

PŘÍŠTÍ ČÍSLO VYJDE

8. ledna 2019

Slovo starosty
Milí spoluobčané,
díky
Vašim
hlasům
ve volbách a
následně díky
podpoře
kolegů zastupitelů
při ustavujícím zasedání zastupitelstva mám možnost pracovat pro naše město v pozici starosty i ve druhém funkčním
období.
Práci pro Hlinsko vnímám jako
službu. Vaši důvěru a tedy moje
zvolení starostou města nepovažuji za samozřejmost, ale je to
pro mne obrovský závazek. Věřím, že společně se všemi dalšími členy zastupitelstva dokážeme Hlinsko rozvíjet i v příštích čtyřech letech.
Přátelé, nyní nás ovšem čeká
závěr roku a s ním tradiční sváteční čas. Nejprve tedy období v
podobě adventních dnů a následně samozřejmě samotné
vánoční svátky – stromeček,
kapr, dárky a tak dále.
Určitě každý z nás mnohokrát
uslyší v příštích dnech od známých či kamarádů přání pohodových a klidných svátků. A
stejně tak i my sami nepochybně popřejeme naopak jim hezké
a šťastné Vánoce. Víte, je příjemné si vyměnit taková přání.
Podle mého názoru ale nestačí o
pohodě a klidu jen mluvit. To se
totiž potom stává prázdným
klišé. Důležité je ta slova naplnit
v praxi.
Osobně Vám všem proto přeji,
abyste nejenom slyšeli spoustu
milých přání, ale hlavně, abyste
dokázali poslední měsíc prožít
ve skutečné pohodě. A vlastně,
proč to nezkusit i v jiných měsících – třeba v lednu nebo v
dubnu? A nebo po celý rok, co
myslíte?
Děkuji za podporu. A mějte
úspěšný prosinec.
Miroslav Krčil
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Od 9. prosince se zcela změní
jízdní řád na trati 238
Přinese rozšíření nabídky
spojů, jejich mírné zrychlení a zpravidelnění.
Na trať mezi Pardubicemi a
Hlinskem se vrátí spěšné vlaky, které zde již byly s úspěchem provozovány v letech
2012 – 2013.
Po celý den i týden bude
každé 2 hodiny nabízeno spojení po celé trati z Pardubic do
Havlíčkova Brodu a opačně s
přestupem v Hlinsku v Čechách, přičemž na úseku Pardubice – Hlinsko v Čechách
půjde zpravidla o spěšné vlaky
vedené moderními jednotkami RegioShark a na úseku
Hlinsko v Čechách – Havlíčkův
Brod pak o osobní vlaky, na
nichž budou nasazeny známé
Regionovy.
Časové polohy spěšných
vlaků jsou nastaveny tak, že
mají v Pardubicích hl. n. krátké přestupní časy na vlaky
railjet z/do Prahy a na expresy
ze střední Moravy a na střední
Moravu. Díky tomu tak bude
možné např. z Hlinska do

Prahy cestovat již zhruba za 2
hodiny a to po celý den i týden, každé dvě hodiny.
Všechny vlaky mají obvykle
do 10 – 15 minut návaznosti v
Pardubicích-Rosicích nad Labem na vlaky do/z Hradce
Králové.
Tento základní dvouhodinový koncept bude doplněn
řadou dalších osobních vlaků
vedených mezi Pardubicemi a
Hlinskem v Čechách. V pracovní dny pak několik vlaků
pojede v celé trase Pardubice –
Havlíčkův Brod. Na úseku
Hlinsko – Havlíčkův Brod bu-

dou jezdit vlaky po celý den i
týden v pravidelném dvouhodinovém intervalu s přestupními návaznostmi v Havlíčkově Brodě na rychlíky Praha
– Brno i na osobní vlaky směr
Jihlava. V pracovní dny pak
bude ráno a odpoledne interval vlaků hodinový. Vzniká
také zcela nové večerní spojení, kdy bude možné do Hlinska denně přijet ve 22.55 vlakem s odjezdem z Havlíčkova
Brodu ve 22.08.
Objem změn je rozsáhlý,
takže nelze podrobně popisovat časové polohy jednotli-

Máte zaplacený poplatek za
komunální odpad a poplatek ze psa?

Vážení občané města Hlinsko,
s ohledem na blížící se konec
roku vás prosíme, abyste zkontrolovali, zda máte uhrazený
místní poplatek za komunální
odpad a místní poplatek ze psa.
Běžná splatnost sice byla u
poplatku ze psů do 31.3. 2018 a u
poplatku za komunální odpad
do 30.4. 2018, ale kdo ještě po-

platek neuhradil a uhradí ho do
konce roku, vyhne se tak nepopulárnímu vyměření nedoplatku platebním výměrem a navýšení částky o 50 %. To znamená, že do konce roku můžete
ještě zaplatit bez navýšení.
Dále připomínáme ohlašovací
povinnost při změnách trvalého
pobytu, a to u přistěhovaných, u
nově narozených dětí, dále i
v případě stěhování v rámci
města Hlinsko a při odstěhování do jiné obce. Doporučujeme i
odhlášení v případě úmrtí rodinného příslušníka. Ohlašovací
povinnost je dle obecně závazné vyhlášky č. 9/2017, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, pře-

pravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů, do 30 dnů ode dne, kdy nastala změna, a platební povinnost je potom do 15. dne následujícího kalendářního měsíce
po ohlášení.
U místního poplatku ze psů je
ohlašovací povinnost dle obecně závazné vyhlášky města
Hlinsko č. 10/2017, o místním
poplatku ze psů, do 15 dnů ode
dne změny. Poplatek se hradí za
psy starší více než tři měsíce.
Ohlašovací povinnost mají u
obou poplatků i ti poplatníci,
kteří jsou od poplatku dle
obecně závazných vyhlášek
osvobozeni. Jana Jirková,
Kancelář tajemníka MÚ

vých vlaků a je nutno se přímo
seznámit s novým jízdním řádem, který je dostupný na internetu. Od začátku prosince
je pak možno v pokladnách
zakoupit Regionální jízdní řád
za 18 Kč.
Závěrem je ještě nutno
uvést, že v současné době
probíhá u výrobce v Polsku
oprava jedné ze dvou motorových jednotek RegioShark,
která byla poškozena při střetu s traktorem na přejezdu
mezi Žďárcem u Skutče a
Hlinskem. Dokončení opravy
a následný návrat do provozu
lze očekávat koncem roku. Z
toho důvodu je možné, že v
prvních týdnech platnosti
nového jízdního řádu budou
na části vlaků místo RegioSharků nasazovány motorové jednotky Regionova, což
může vést k drobným zpožděním. Za uvedené potíže se
národní dopravce České dráhy
předem omlouvá.
Ing. Martin Hájek,
oborový specialista

Nabídka
pronájmu
Orlovny
Hledáte prostory vhodné
pro pořádání
různých kulturních akcí,
zejména plesů,
koncertů, divadelních
představení, výstav apod.?
Nabízíme možnost pronájmu
Orlovny. Pro bližší informace
kontaktujte Martina Sodomku
na tel. čísle 774 144 014 nebo na
e-mail orelhlinsko@seznam.cz.
Po předchozí domluvě si lze
prostory Orlovny prohlédnout.
Více informací najdete i na
stránkách www.orel-hlinsko.cz.
Těšíme se na vaši návštěvu.
Orel Hlinsko
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Výročí vzniku Československa
připomíná nově vysazená lípa
Na paměť důležitých událostí jsou v naší zemi tradičně
vysazovány stromy, aby předávaly svá poselství dalším
generacím. Na výročí vzniku
Československé republiky
jsou sázeny lípy republiky,
dříve pojmenovávané lípy
svobody. Lípa se stala oficiálním národním symbolem
roku 1848. Symbolem ochrany, pomoci a lásky pro svou
vůni, půvabnou korunu a
vlídný stín.
Rok stoletého výročí vzniku
samostatné Československé
republiky se stal vhodným
okamžikem pro výsadbu lípy
svobody i před budovou Základní školy Ležáků. Lípa byla
slavnostně vysazena v rámci
projektového dne, který se ve
škole uskutečnil ve středu 24.
října 2018.
Na tento den připravili zaměstnanci státního podniku
Lesy ČR pro naše děti řadu
aktivit z lesní pedagogiky – 7
stanovišť, na kterých plnily
různé úkoly, dozvídaly se za-

jímavosti o myslivosti, semenářství, pěstování lesa, o jednotlivých stromech, zvířatech,
práci v lese. Děti si vyrobily
dřevěný magnetek ve tvaru
zvířete, vyzkoušely si řezání
ruční pilkou, skládaly dřevěná
puzzle se stromy či zvířecími
rodinkami, dozvěděly se, jak
se sází v lese stromečky, těžkaly si jelení paroží apod.
Oslavy stoleté republiky
byly na naší škole zakončeny
výsadbou lípy velkolisté.

V průběhu výsadby seznámil
arborista Michal Kindl všechny přítomné s technologií výsadby a úpravami zasazovaného stromu. Poté se nad lípou poprvé rozezněla národní
hymna, kterou si hrdě vyslechli žáci společně s učiteli i
se zástupci města.
Velké poděkování patří
štědrým sponzorům, kteří
pomohli umocnit vážnost daného okamžiku. Naše lípa se
pyšní krásným pamětním ka-

menným listem vyrobeným v
Lomu Matula Hlinsko. Při
oslavách nechyběly ani tradiční bochníky chleba s vepsanými letopočty 1918 a 2018
od Pekařství Vacek Hlinsko.
Celou slavnost průběžně
zachycoval fotograf Radek
Pavlík, který dětem věnoval
umělecké fotky památných lip
Hlinska. Umělecké fotografie
se stanou ozdobou vestibulu
školy.
Žáci nezapomněli a pro
slavnostní dny ozdobili hlinecké lípy republiky tříbarevnou stuhou.
Tak se oslava roku 2018
propojila trikolorou s rokem
1998 a s rokem 1918, se jmény
vážených hlineckých občanů,
pana Josefa Tlustého a pana
Jaroslava Štorka.
Popřejme společně, aby se
lípy staly živými svědky
úspěšné budoucnosti naší republiky i města Hlinska.
Mgr. Romana Pažitná,
ZŠ Ležáků

FOKUS Vysočina může do terénu s novým autem
Hlavní náplní neziskové organizace FOKUS Vysočina, z.ú. je
pomoc lidem s duševním onemocněním v jejich přirozeném
prostředí. Společnost má své
středisko také v Hlinsku, a aby
vše fungovalo jak má, je třeba
mít také odpovídající vozové
vybavení. To v poslední době
nebylo na ideální úrovni, ale
nyní už sociální pracovníci organizace mohou za svými klienty novým automobilem.
„Naši zaměstnanci podporují
lidi s duševní nemocí v posílení
jejich samostatnosti a sebedůvěry tak, aby mohli vést plnohodnotný život podle svých
představ. A nutno dodat, že nový vůz byl velmi potřeba, většina služeb je totiž poskytována
především v terénu – tedy třeba
u klientů doma, nebo zkrátka

na místě, které jim je příjemné,“
vysvětlila vedoucí hlineckého
střediska FOKUSU Vysočina Jana Horynová.
Sociální pracovníci organizace totiž nepůsobí pouze v samotném Hlinsku, ale také v jeho širokém okolí.
„Naši klienti často žijí také
v okolních obcích. Naše spádová oblast se tak nachází v okru-

hu zhruba dvaceti kilometrů od
Hlinska,“ dodala Horynová.
A aby mohl FOKUS v Hlinsku
poskytovat kvalitní služby,
musel pořídit nový automobil.
Na jeho koupi se velkou měrou
podílel Pardubický kraj, značnou část potřebných financí
pak věnovali také dárci.
„Jmenujme například Nadaci
Agrofert s Tatrou Hlinsko, Léčivé divadlo Gabriely Filippi,
Spolek PROVAS nebo hlinecké
Zdravíčko,“ vypočítává vedoucí
střediska FOKUSU v Hlinsku.
Dárci, kteří na pořízení nového auta přispěli, tak ocenili
práci a přínos organizace, která
pracuje především s lidmi s duševním onemocněním. Připomeňme, že podle posledních
průzkumů má takovou osobní
zkušenost dokonce zhruba

každý pátý člověk v České republice.
„Ráda pomáhám. A FOKUS
Vysočina se věnuje lidem, kteří
tu pomoc potřebují velmi. Onemocnění, se kterými pracují,
nejsou snadná. Pro mnohé jsou
dokonce nerozklíčovatelná, a
tak se v této oblasti někdy lidé
bojí pomáhat. Byla bych moc
ráda, kdyby lidé pochopili, že
pomáhat můžeme úplně všude.
Že je to to nejkrásnější a vlastně nejdůležitější v našem lidském bytí,“ prozradila už dříve
v rozhovoru pro hlineckou televizi například herečka Gabriela Filippi.
Díky dárcům a možnosti pořídit nový automobil se pomoc
dostane k více lidem.
Jakub Janáček, PR manažer,
FOKUS Vysočina, z.ú.
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K prameni Chrudimky půjdou tisíce lidí
Den před Silvestrem je pro
hlinecké turisty už tradičně
spojen s jejich poslední letošní
akcí Silvestr na Chrudimce. Jedná se o turistickou tečku nejen
pro členy klubu turistů v Hlinsku, ale pravidelně se k prameni
Chrudimky vydávají i stovky
hlineckých občanů. Letos se
jedná o 35. ročník tohoto oblíbeného pochodu, který se pořádá 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 a můžete se k němu vydat z kteréhokoliv místa.
K prameni přichází turisté
z blízkého okolí, ale i ze vzdálených míst. V loňském roce bylo
u pramene rozdáno 1 770 pamětních listů, ale skutečná
účast byla ještě vyšší. Vydejte se
i vy na toto oblíbené místo tak,
abyste k prameni dorazili mezi
10. až 15. hodinou. Přijďte odkudkoliv a na čemkoliv. Pokud
si nezvolíte vlastní trasu, můžete se z Hlinska přidat k ostatním turistům. Sraz účastníků

pěší trasy je v 11 hod. před ZŠ
Resslova. Budou-li dobré sněhové podmínky, tak můžete jet
na lyžích. Sraz lyžařů je ve 12
hod. u klubovny klasického lyžování na Ratajích pod teplárnou. 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 popřáním si všeho nejlepšího v roce 2019. U pramene
bude zajištěn prodej medoviny

a buřtů. Každý z účastníků obdrží pamětní list, kvůli přesnějšímu zjištění počtu účastníků si
jej od pořadatelů vyžádejte. Na
zpáteční cestu můžete využít
také mimořádnou autobusovou
linku, která odjíždí ze zastávky
Paseky u Chlumětína v 15.15
hodin.
Již po dvanácté je tato akce
spojena s charitativní akcí „Novoroční čtyřlístek“, která na
přelomu roku probíhá na mnoha místech v republice. V loňském roce se u pramene Chrudimky vybralo rekordních 29
306 korun a už podruhé 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. Vydejte
se s kamarády k prameni a přispějte na dobrou věc. Když přispějete alespoň dvacetikorunou
dostanete odznak Novoročního
čtyřlístku a kalendář na rok
2019. Máme připraveno 1 000
odznaků a k tomu ještě 2 000
pamětních listů.
Klub turistů Hlinsko

Plánování sociálních služeb na Hlinecku
ÈÍSLO PROJEKTU: CZ.03.2.63/0.0/0.0/16_063/0006501
Projekt realizuje Místní akèní skupina Hlinecko, 2011. Služby zde bìžnì využívají klienti s
z.s., další informace najdete na webových èeským obèanstvím i cizinci (mùže se jednat o
stránkách www.mashlinecko.cz
cizince s jakýmkoli statusem pobytu). Klienti
mohou do poradny pøijít osobnì, nebo využít
díl tøináctý: Most pro o.p.s. –
telefonický, èi emailový zpùsob komunikace.
Do obèanské poradny v Hlinsku mùže pøijít
obèanská poradna a poradna pro
kdokoli ve vìku od 16 let výše.
cizince Hlinsko
Služby jsou poskytovány vždy bezplatnì
Poradna je nedílnou souèástí služeb, které a v pøípadì potøeby i anonymnì. Posláním
poskytuje organizace Most pro o.p.s. poradny je pomáhat lidem pøi øešení
Pardubice. Most pro o. p. s. je profesionální nepøíznivých životních situací, poskytovat
a stabilní organizace, která poskytuje kvalitní informace a rady, aby lidé netrpìli neznalostí
a vzájemnì navazující služby obèanùm, ale svých práv a povinností. Cílem je také
také cizincùm v mikroregionu Hlinecko. Služba samostatnost klientù a schopnost øešit
je poskytována pomocí dvou nejvýznamnìjších v budoucnu problém bez podpory.
složek, odborného sociálního poradenství dle Do obèanské poradny mùžete pøijít napøíklad
zákona è. 108/2006 Sb. a vzdìlávacích aktivit. s tìmito tématy k øešení: bytová problematika,
Obèanskou poradnu a poradnu pro cizince sousedské spory, pracovnìprávní vztahy,
v Hlinsku provozuje organizace již od roku pomoc s hledáním zamìstnání, sociální dávky,
rodinné vztahy, dluhové poradenství, tíživé
osobní a rodinné události a s dalšími.
Služba není urèena lidem, kteøí požadují
komerèní služby (napø. daòové, investièní),
nebo služby specializovaných odborných
poradcù (klinický psycholog, rodinných

poradce). V obèanské poradnì je pøítomna
sociální pracovnice, nikoli právník.
V jeden okamžik je pracovnice schopna se
vìnovat vždy jen jednomu klientovi, a proto
doporuèujeme sjednávat si osobní schùzku.
Poboèka se nachází v budovì radnice
a upozoròujeme, že pøístup není bezbariérový.
Most pro o.p.s. v Hlinsku dále organizuje
semináøe finanèní gramotnosti pro žáky
základních škol a pro seniory.
Provozní doba:
ST: 8:00 - 12:00, 12:30 - 17:00,
ÈT: 8:00 - 12:00, 12:30 - 15:00,
na osobní konzultaci je doporuèeno se
objednat.
Adresa poboèky Hlinsko:
Podìbradovo námìstí 1, budova Radnice
Telefon: 602 540 174,
E-mail: op@mostlp.eu
Web: www.mostlp.eu
Dle Dostupných informací zpracovala
Mgr. Lenka Sodomková, odborná garantka
plánování sociálních služeb v ORP Hlinsko.
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VZPOMÍNKA NA PADLÉ

Nenechávejte
podání žádostí
o granty na
poslední chvíli
Do 31. prosince 2018 lze na podatelně MÚ Hlinsko podávat
žádosti o programové dotace a
dále žádosti o půjčky z Fondu
rozvoje bydlení na území města
Hlinska na rok 2019. Upozorňuji, že 31. prosince 2018 bude
Městský úřad Hlinsko uzavřen.
Nenechávejte tedy podávání
žádostí na poslední chvíli.
Formuláře a potřebné informace najdete na www.hlinsko.cz v
záložce Úřad - Dotace a granty.
Případně volejte na tel. č. 469
315 341. Mgr. Dita Breberová

PF 2019

V SOBOTU 11. LISTOPADU proběhla v Srní u příležitosti 100. výročí ukončení 1. světové války pietní
akce u památníku spoluobčanům padlým v této válce. Věnec položil starosta Hlinska Miroslav Krčil.

Oznámení
Městský úřad Hlinsko bude ve dnech 24.-26.12., 31.12. a 1.1. uzavřen. Ostatní dny bude otevřeno dle běžné provozní doby. (red)

Očima hlinecké rodačky
Milí občané města Hlinska,
jako rodačka tohoto města se
s vámi chci podělit o setkání se
současným hlineckým starostou panem Miroslavem Krčilem.
Jmenuji se Miroslava Zajebalová a narodila jsem se v tomto
městě. Je mi 71 let, vdala jsem se
a odstěhovala do Náchoda, kde
již 40 let žiji. Do Hlinska se často vracím za blízkými známými.
Při jedné z posledních návštěv jsem se dozvěděla o problému, který se mě také dotýká.
Jelikož jsem se narodila na Betlémě, rozhodla jsem se jít na
schůzku s občany a s již zmiňovaným panem starostou.
Schůzka se měla týkat problému s výstavbou sociálního bytového domu v lokalitě „v podkostelí“. Jedná se o městský
parčík a přilehlý pozemek.
Řeší se tu spor narušit či nenarušit tak typický malebný ráz

města. Vždyť právě tato zákoutí
tvoří Hlinsko a tato stavba by
byla necitlivým zásahem. A
proto jsem sedla a napsala vám
hlineckým občanům i vám vážený pane starosto, zachovejte
si hlineckou tvář.
Všichni pamětníci si jistě se
mnou vzpomenou na bývalou
hospodu U Kozlů a ihned si vybaví, kde by tak případná třípodlažní budova měla stát.
U nás v Náchodě též řešíme
plno problémů a já věřím, že tak
jak je vstřícný náš pan starosta
Birke a pracuje pro lidi, tak pro
vás hlinecké občany bude pracovat zrovna tak vstřícný, příjemný a sympatický váš pan
starosta Miroslav Krčil.
S pozdravem a poděkováním
za zveřejnění.
Miroslava Zajebalová
(rozená Placrová)

Vážení spoluobčané, přejeme
vám do nového roku hodně
zdraví a spokojenosti v rodinném a profesním životě. Ať vám
rok 2019 přinese štěstí!
Redakce Hlineckých novin
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Divadelní abonentky – jaro 2019
Vážení předplatitelé,
pro tuto sezonu mají současní
držitelé abonentek předkupní
právo na stejná místa, která
měli v podzimní sezoně 2018
nebo si mohou vybrat z jiných
volných míst z jarní sezony
2019. Rezervace a výměna současných míst proběhne tentokráte přímo v Multifunkčním
centru v prvním patře, a to 11.
prosince 2018 (14-18 hodin) a
12. prosince 2018 (16-18 hodin).
Ve čtvrtek 13. prosince 2018 od
14 hodin uvolníme do prodeje
neobnovené rezervace všem
novým zájemcům o abonentky.
Cena abonentek za pět představení je 1 350 Kč (hlavní sál),
1 200 Kč (balkón).
Od 21. prosince 2018 se začnou prodávat vstupenky na
jednotlivá představení.

REKAPITULACE SYSTÉMU
PRODEJE ABONENTEK
Stávající držitele abonentek
1. fáze – 11. 12. 2018 (14 – 18
hodin), 12. 12. (16 – 18 hodin) – v
tomto období si mohou pouze
stávající držitelé abonentek
uplatnit své předkupní právo na
svá místa v sále, možnost zakoupení pouze v Multifunkčním centru Hlinsko.
Noví zájemci o abonentky
2. fáze – od 13. 12. 2018 (od 14
hodin) do 20. 12. 2018 – možnost zakoupení abonentek pro
nové zájemce. Neprodaná místa
z první fáze budou uvolněna do
prodeje. Možnost rezervace
míst na rezervačním systému
www.mfc-hlinsko.cz a poté
možnost vyzvednutí abonentek
pouze v Turistickém informačním centru.
Volný prodej na jednotlivá
představení
3. fáze – od 21. prosince 2018 –
spuštěn volný prodej vstupenek
na jednotlivá představení.
Vstupenky bude možné zakoupit na pokladnách TIC Hlinsko
nebo v MFC Hlinsko nebo přes
rezervační systém na www.mfchlinsko.cz.

JARNÍ ABONMÁ 2019
V rámci programu jarního divadelního cyklu vám nabízíme
pět představení. V jarním
abonmá kombinujeme divadla

různých žánrů, od komedií počínaje až po dramatická díla
konče. Snad si vybere každý
návštěvník.
Obraz Doriana Graye – Horácké divadlo Jihlava
Úterý 15. ledna 2019 od 19
hodin

hrává příběh pěti sester, do jejichž života zasáhla smrt majitelky nedalekého butiku.
Všechny jsou v podezření, protože okolo slídí Oscar Berthomieu, vyšetřující komisař nevšedních zvyků, který vyznává
ještě nejvšednější policejní
metody. Motiv může mít každá
z nich, ale alibi, zdá se, nemá
žádná.
Hoří, má panenko – Východočeské divadlo Pardubice
Úterý 9. dubna 2019 od 19
hodin

Autor: Oscar Wilde, dramatizace a režie: Pavel Šimák
Osoby a obsazení: Dorian
Gray – Jan Burda, Basil Hallward
– Zdeněk Stejskal, Henry Wotton – Lukáš Matěj, Sibyle Vaneová – Šárka Býčková (Čermáková) a dalších devět herců.
Příběh mladíka, který kvůli
své touze po nepomíjející kráse
a věčném mládí zaprodal svou
duši, přenesený do současného
prostředí „high-society“. Je kult
vystylovaného mládí a krásy
dnešní jedinou hodnotou? Jde
opravdu jen o to, jak si život
užít? Láska je přežitek, sbírání
zážitků je sexy.
Parfém v ohrožení – Divadlo Radka Brzobohatého –
Praha
Čtvrtek 28. března 2019 od 19
hodin

Autor: Bruno Druart, režie:
Jakub Nvota
Obsazení: Jana Švandová, Simona Postlerová, Valérie Zawadská, Romana Goščíková,
Vanda Károlyi/Jitka Smutná,
Lukáš Malínek, Lukáš Burián
Pět žen. Dva policisté. Jedna
mrtvola. Jeden luxusní parfém.
Hledá se vrah. Napínavá francouzská krimikomedie roze-

Autor: Jakub Zidulka
Obsazení: Lucie Zedníčková,
Dana Homolová, Anna Kulovaná a Martin Kraus
Tuto skvělou hru napsal pro
Fanny agenturu Jakub Zindulka.
V loňském roce jste mohli v
Hlinsku vidět divadelní hru
Manželský čtyřúhelník od stejného autora.
Hra je o vtazích mezi tchyní a
zetěm, snachou a tchyní, mezi
matkou a dcerou, synem a
matkou, mezi mladými manžely a konečně (a hlavně) mezi
tchyněmi samotnými.
Nenechte si ujít další řachandu, navíc okořeněnou duchařinou.
Krejčovský salon – Moravské divadlo Olomouc
Středa 12. června 2019 od 19
hodin

Autor: Miloš Forman, režie:
Petr Novotný
Obsazení: Zdeněk Rumpík,
Jindra Janoušková, Petr Dohnal,
Josef Pejchal, Milan Němec, Jiří
Kalužný, Jan Musil, Martin
Mejzlík a mnoho dalších. Vystoupí také živá kapela Škéřovanka.
Komedie o tom, jací jsme byli,
nás zavede do malého města,
jehož obyvatelé si jdou vyrazit
na bál dobrovolných hasičů.
Diváky čeká spousta úžasných
dobových hitů, postavy hry si
ale kromě tance užijí i neplánovaných problémů. Muži se
hádají se svými ženami, pijí
a perou se, předvádějí, dohadují
a podezírají. Připravená tombola je rozkradená, volba nejkrásnější dívky plesu je směšná
fraška a adeptky na miss se
stydí a utíkají… A k tomu všemu požár!
Tchyně na zabití – Fanny
agentura Praha
Úterý 14. května 2019 od 19
hodin

Autor: Jean Claude Grunberg,
režie: Mikoláš Tyc
Obsazení: Helena – Naděžda
Chroboková-Tomicová, Gisela –
Ivana Plíhalová, Paní Laurince –
Michaela Doleželová, Marie –
Daniela Klevetová Krahulcová,
Simona – Vendula Nováková,
Mimi -Natálie Tichánková, Leon – Václav Bahník a další.
Jsou padesátá léta dvacátého
století a Paříž se, stejně jako
zbytek světa, vzpamatovává z
hrůz nedávno skončené druhé
světové války. To platí i pro
malý krejčovský salon, jehož
majitelem je svérázný pan Leon, který se snaží vzdorovat sílící konkurenci, pochopit všudypřítomné sociální nepokoje a
postarat se o pět švadlen, pro
něž je mizerně placená práce v
salonu jednou z mála životních
jistot a radostí. Francouzská hra
z roku 1979 je ověnčená množstvím domácích i zahraničních
literárních cen.
MKK Hlinečan
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MMG Hlinsko – Oslavy 100 let republiky 2018
Stoleté výročí republiky si
Městské muzeum a galerie
Hlinsko připomíná po celý le-

konce rakousko-uherské monarchie, který předcházel začátku první světové války a následně vzniku ČSR.
Hlavní výstavou připravenou
ke zmiňovanému výročí pak
byla expozice Od výstřelu k republice v sále muzea, která po
celé léto připomínala období
první světové války a její dopad
na život na Hlinecku.

tošní rok.
Nejprve se program květnové
Muzejní noci věnoval tématu

Dalším tematickým projektem je Skautské století v Hlinsku, výstava představující v
muzeu uplynulých sto let od
založení hlineckého skautského
oddílu, rovněž v roce 1918.
Poslední akcí připravenou ke
stoletému výročí republiky byla
Prvorepubliková kavárna. Ta se
uskutečnila o víkendu 27. a 28.
října v předsálí muzea, kde byla
pro tuto příležitost stálá expozice rodu Adámků dočasně pře-

tvořena na kavárnu v duchu
první republiky.
Kavárna se setkala s velkým
ohlasem veřejnosti. Návštěvníci
mohli v rámci běžné prohlídky
muzea posedět v příjemném
prostředí kavárny a za zvuků
dobové hudby si vychutnat
dobrou kávu a také výborné
domácí moučníky. V nabídce
byly lahůdky jako Růženčina
bábovka, Sachrův dort, Hraběnčiny řezy a další. Možnosti
osladit si sváteční víkend spolu
s prohlídkou muzea využilo více
než 120 návštěvníků a ti, kteří z
nerozvážnosti nedorazili, jistě
hluboce litují.
V týdnu před 28. říjnem jsme
také v Multifunkčním centru u
příležitosti slavnostního koncertu Má vlast připravili výstavu
historických fotografií z uplynulých sta let v Hlinsku, kterou
měli možnost následně zhléd-

„ABECEDA PENĚZ“ na Ležákovce
Třídy IV. A a V. A ze Základní
školy Ležáků se zapojily do
projektu České spořitelny, a. s.
„Abeceda peněz“, který byl zaměřen na podporu finanční
gramotnosti žáků 1. stupně základní školy.

MILION V RUCE
Žáci obou tříd se v září vypravili
na první návštěvu pobočky
České spořitelny v Hlinsku, kde
se dozvěděli mnoho zajímavých
a nových informací o penězích a
činnostech peněžních ústavů.
Rozdělili se na menší skupinky,
ve kterých v doprovodu mana-

žerky projektu a zaměstnanců
pobočky prošli důležitá a pro
veřejnost přístupná, ale i běžně
nepřístupná místa. Prohlédli si
trezor, v rukách obtěžkali milion korun, zhlédli v akci stroj na
přepočítávání peněz a vyzkoušeli si sami výběr peněz z bankomatu.

JMÉNO FIRMY
Následně bylo společným úkolem jednotlivých tříd založení
třídní firmy, čemuž předcházelo
vymyšlení jejího názvu. Třídní
firmy MOTÝLI s.r.o. a MONEY
DRAGON si následně v bance

převzali půjčku ve výši 3 000 Kč
na nákup materiálu. Dalším
úkolem projektu byla výroba
zboží na blížící se jarmark
v prostorách České spořitelny.
Děti vyrobily spoustu krásných
předmětů. Maminky a babičky
napekly spoustu sladkých i slaných překvapení. Práci žáků
přišli na jarmark podpořit nejen
rodiče a příbuzní, ale i pracovníci České spořitelny a běžní
občané města. Za vydělané peníze si děti užijí výlet a přispějí
si na pobyt v přírodě.
Mgr. Iveta Pekařová, Mgr.
Jana Řezníčková, ZŠ Ležáků

nout i návštěvníci dalších kulturních akcí.

Oslavy výročí sta let republiky
byly z pohledu muzea a galerie
zakončeny účastí na slavnostním vysazování aleje svobody,
kde také Městské muzeum a
galerie zasadilo svoji lípu.
MMG Hlinsko

Kolumbárium:
pronájem
V září byla ukončena rekonstrukce jižní části hřbitova, jejíž
součástí bylo vybudování kolumbária. Obsahuje 80 kolumbárních schránek, které budou
zájemcům k dispozici od 1. ledna 2019.
Rada města Hlinska na svém
zasedání dne 22. října 2018
schválila cenu za pronájem
jedné kolumbární schránky ve
výši 100 Kč za rok. Zájemci o
pronájem se mohou obrátit na
Technické služby Hlinsko, s.r.o.,
paní Vendula Danielová, telefon
469 326 558, 777 915 970.
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Jednání se zájemcem o sociální službu
Jednání se zájemcem o službu
se řídí metodikou, která vychází
ze zákona o sociálních službách
č. 108/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů, z prováděcí
vyhlášky č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních
službách a ze standardů kvality
sociálních služeb.
Prvním krokem každého zájemce o umístění v Domově seniorů Drachtinka je podání žádosti. Tato žádost je k vyzvednutí u sociálních pracovnic
v Domově nebo je k dispozici
na webových stránkách
www.drachtinka.cz. Součástí
každé žádosti je průvodní dopis

a formulář Vyjádření lékaře,
který by měl žadatel nechat vyplnit u svého praktického, nebo
ošetřujícího lékaře v případě, že
je právě umístěn ve zdravotnickém zařízení.
Po dodání žádosti a vyjádření
lékaře je plánováno osobní setkání se zájemcem, kdy se zjišťuje jeho aktuální životní situace. Sociální pracovnice telefonicky kontaktuje osobu uvedenou v žádosti a domlouvá si s ní
možný termín návštěvy. Osobního setkání se zájemcem o sociální službu je přítomna také
zdravotní sestra. Toto setkání
probíhá v místě, kde se právě
žadatel nachází (domácí pro-

středí, u příbuzných, zdravotnické zařízení, jiné sociální zařízení). Během návštěvy sledujeme míru soběstačnosti a míru
potřebnosti péče (bariérovost
bydlení, schopnost zabezpečení
základních životních potřeb –
strava, hygiena apod., kompenzační pomůcky, existence/ angažovanost rodiny a její zájem o
žadatele, sousedská výpomoc,
osamělost, hospitalizace – délka, pobyt na sociálním lůžku).
V případě, že žadatel splňuje
podmínky pro přijetí, je mu
odeslán oznamující dopis, ve
kterém je mu sděleno, že z důvodu obsazené kapacity byl zařazen do seznamu čekatelů.

V případě nesplnění podmínek
pro přijetí (např. zdravotní
kontraindikace – duševní porucha narušující kolektivní
soužití, akutní infekce apod.,
výpověď z jiného zařízení z důvodu porušování povinností
vyplývajících ze smlouvy), je
žadatel také kontaktován a jsou
mu doporučena jiná vhodná
zařízení.
V případě, že se v Domově
uvolní místo, je žadatel kontaktován a domlouvají se náležitosti potřebné k přijetí.
Mgr. Lucie Tlustá, sociální
pracovnice Domova seniorů
Drachtinka

SKUTEČné obrazy

Adventní trh na sídlišti

Velká jména historie českého
malířství jsme v hlinecké galerii
zvyklí vídat převážně v létě, během výstavy Výtvarné Hlinecko.
Nyní – koncem roku 2018 se však
do zdejších výstavních sálů mohou milovníci malířství konce 19.
a začátku 20. století opět vrátit.
Výstava SKUTEČné obrazy nabízí
díky Městskému muzeu ve Skutči
průřez tzv. Zvěřinovou sbírkou. V
této mimořádné kolekci děl jsou
zastoupeni například Václav Brožík, Maxmilian Haushofer, Antonín Chitussi, Alois Kalvoda, František Kaván, Adolf Kosárek, Josef
Mánes, Julius Mařák, Gustav Porš, Josef Ullman, Joža Uprka a mnozí
další. Výstava SKUTEČné obrazy byla v Městském muzeu a galerii
Hlinsko zahájena slavnostní vernisáží v pátek 23. listopadu a potrvá až do 20. ledna příštího roku. Otevřeno je od úterý do pátku od 9
do 12 a od 13 do 16 hodin. O víkendu pak od 10 do 12 a od 13 do 16
hodin. Ve dnech 24., 25., 26., 31. 12. a 1. 1. je zavřeno.
Titulním obrazem výstavy je Předjaří, olej na plátně od Gustava
Porše z 20. let 20. století. Jste srdečně zváni!
MMG Hlinsko

V letošním roce se opět objeví vánoční trhy i na sídlišti v Hlinsku. V
prostoru před OD Růže se bude konat o třetí adventní sobotě trh s
vánočním i dárkovým zbožím. Teplá medovina, punč nebo trdelník
jistě udělají radost v tento předvánoční čas každému, kdo zavítá na
tuto akci. Na tomto trhu je zajištěn i prodej vánočních stromků.
Malý adventní trh přináší vánoční atmosféru obyvatelům Hlinska i
jeho návštěvníkům, kteří v tento den navštíví sídliště nebo zde žijí,
již po třetí a stává se tak pomalu tradiční akcí našeho města. Adventní trh se bude konat v sobotu 15. prosince od 9 hod. do 14 hod.

Vánoce hrajou glórijá 2018
Petr Kotvald vystoupí s doprovodnou
skupinou Trik ve středu 19 . prosince od
19 hodin v MFC Hlinsko.
Osobitý zpěvák s nezaměnitelným hlasem a stylem letos slaví 30. sólovou sezonu. Ač je Petr Kotvald mnohdy vnímán
zejména jako interpret tanečních hitů, je
rovněž zpěvákem balad a šansonů. Vánoční koncerty Petra Kotvalda mají už
svou tradici a jejich protagonista se na
nich představuje i v šansoniérské poloze.
Je jedním z mála interpretů, kteří vytvořili i smysluplný vánoční
repertoár. Vánoce hrajou glórijá jsou v adventu jedním z nejhranějších českých vánočních songů. MKK Hlinečan

UZAVŘENÍ PARKOVIŠTĚ
Aby se mohl trh uskutečnit, bude nutné uzavřít parkoviště před OD
Růže na dobu přípravy a konání trhu, a to již v pátek 14. 12. v 17 hod
až do soboty 15. 12. do 16 hod.
Rádi bychom poprosili o trpělivost, ale přípravy tohoto trhu si
nutně žádají tuto malou změnu a omezení. Předem děkujeme
všem za pochopení a omlouváme se za vzniklé komplikace.
TIC Hlinsko

Simona Babčáková – One human
show aneb život, vesmír a vůbec
Středa 16. ledna 2019 od 19 hodin
v MFC Hlinsko.
Simona Babčáková je herečka a
žákyně improvizátora Jaroslava
Duška. Kromě herectví se věnuje
také moderování, přednáškám,
načítání knih a vede improvizační workshopy a večery.
One human show je představení
veselé i k zamyšlení, ale hlavně s
nadsázkou a bez cenzury!
Improvizační show je natolik citlivá, že do ní vstupují i nálady a pocity diváků, a výsledný čas se tak
stává společným dílem.
Mluvené slovo střídá hudba a lahodný zpěv Antonii Nyass (Yelow
sisters), Vladimíra Keichera – klávesy kytara a Honzy Melichara –
beat box. Vstupné 240 Kč. MKK Hlinečan
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První lednový víkend zavítají do
domácností tříkráloví koledníci

Dne 4. prosince 2018 uplyne smutných pět let,
kdy nám navždy odešel náš milovaný manžel,
tatínek, dědeček a tchán,
pan Pavel Smékal z Hlinska.
Stále s láskou vzpomínají a nikdy
nezapomenou manželka, synové
s rodinami a ostatní.

Dne 2. 12. 2018 uplynulo 5 let,
kdy nás navždy opustil náš milovaný
manžel, tatínek a dědeček,

večerní vzdělávání v oblasti
Bangalore, podpora nemajetných školáků a vysokoškolských studentů v oblasti Belgaum.
Mimořádné situace – krytí
nákladů vzniklých při odstraňování následků povodní, požárů apod. Ludmila Dostálová

Posíláme pozdravy z Hlinečánku,
děkujeme všem příznivcům
Rok 2018 je téměř za námi, je
čas bilancovat. V Hlinečánku se
podařilo vytvořit stabilní zázemí pro společné trávení volného času rodičů s dětmi při nejrůznějších aktivitách. V dopoledních i odpoledních hernách
si u nás nejmenší děti mohou
užít tvoření, písničky, tanec,
angličtinu a samozřejmě volnou
zábavu. Nabízíme cvičení pro
miminka, batolata, odrostlejší
děti, maminky i nastávající
maminky. Pravidelně pořádáme
kurzy pro nastávající a novopečené rodiče, kurzy první pomoci, přednášky a dílny.
V Hlinečánku vítáme všechny
rodiče s dětmi, kteří chtějí využít našich služeb, ale i všechny,
kteří chtějí nabídnout něco ze
sebe ostatním a aktivně se podílet na chodu centra.
Naše snažení nese ovoce i díky velké podpoře od města
Hlinska a Pardubického kraje.
Drobné dárky a odměny pro

Vzpomínky
Kdo radost a lásku rozdával,
ten žije v našich srdcích dál.

Tradiční Tříkrálová sbírka
proběhne v sobotu 5. ledna
2019. Jako každý rok i tentokrát
sháníme malé i velké koledníky
pro tuto největší dobrovolnickou akci, proto prosíme zájemce, aby včas nahlásili svou účast.
Záměry na využití Tříkrálové sbírky 2019
Rozšíření Domu sv. Josefa
v Chotovicích, který je majetkem Oblastní charity Nové
Hrady u Skutče. V objektu
vzniknou nové prostory pro zázemí ambulantních a terénních
služeb - kanceláře pro vedoucí
služeb, sociální pracovníky,
prostory pro pracovníky a uživatele sociálně terapeutických
dílen a denního stacionáře a
zázemí pro pracovníky pečovatelské služby a osobní asistence.
Dar na realizaci humanitárních projektů v zahraničí –
Projekty v Indii: kvalifikační
kurzy pro nevyučené a nezaměstnané mladé lidi a dětské
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malé návštěvníky nám pravidelně poskytují místní firmy,
např. COOP jednota Hlinsko,
Tatra Mlékárna Hlinsko, papírnictví Prokopův dům, řeznictví
Švanda, paní Šárka Štefančíková a hlinecké pobočky Komerční banky a Monety. Finanční
podporu nám poskytla firma
Instav Hlinsko. Všem našim
podporovatelům ze srdce děkujeme!
Velké uznání patří všem
dobrovolníkům z řad rodičů i
veřejnosti, kteří nezištně pomáhají, zařizují, organizují a jejichž srdce bijí pro Hlinečánek.
Naše díky patří i maminkám a
hlavně dětem, které k nám
chodí a jejich radost je největší
odměnou za naši práci.
Děkujeme a věříme, že nám
zachováte přízeň i v roce 2019.
Krásné svátky plné dětského
smíchu a pohody přeje
Mateřské centrum
Hlinečánek

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.

Počítačový minikurz pro
začátečníky i mírně pokročilé
Centrum Jana XXIII. v Hlinsku
bude podle zájmu veřejnosti
opět pořádat počítačový minikurz pro začátečníky i mírně
pokročilé (bez omezení věku),
nazvaný „Počítače se nebojíme“. Kurz bude probíhat v počítačové učebně ZŠ Ležáků v 10
lekcích po dvou výukových hodinách, ve kterých se seznámíme nebo si prohloubíme základní znalosti obsluhy počítače
(notebooku) a s ním spojené
možnosti využití (i dle vašeho
zájmu). Setkání budou přátelská, postupovat se bude dle potřeb a schopností účastníků.
Věříme, že se nám podaří odbourat bariéry k přístupu ovládání počítače a že vytvoříme i
přátelské prostředí, kde se
všichni budeme cítit pohodově.
Předpokládané znalosti: žádné!
Kurz je určen zejména těm, kdo
se chtějí seznámit se základními praktickými dovednostmi
obsluhy počítače. Dle počtu a
úrovně znalostí zájemců se nabízí možnost rozdělení na začátečníky a mírně pokročilé.

Účastnický poplatek za celý
kurz (20 hodin) je 500 Kč. Zahájení kurzu plánujeme na konec ledna.
Zaměření
Naučíme vás praktické věci.
Pracovat s textem, vytvářet a
ukládat soubory, prakticky používat internet (prohlížet a
hledat internetové stránky, založit si e-mailovou schránku,
posílat zprávy, používat internet např. jako telefon -Skype),
pracovat s fotografiemi, stahovat a ukládat data na externí
zařízení a mnohé jiné. Takže
teď je rozhodnutí jen na vás.
Kurz bude zahájen pouze v případě, bude-li naplněn alespoň
15 účastníky.
Nutno se přihlásit předem co
nejdříve. Volejte, pište včas.
Informace a přihlášky: Lída
Pavlišová, e-mail:
jphlinsko@tiscali.cz, tel.: 734
435 485.
Těší se na vás všichni známí
přátelé z Centra Jana XXIII.
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Neregistrovaní tenisté
byli i letos vidět
Neregistrovaní tenisté v sezoně opět nezaháleli. Od dubna
do poloviny října a potom i v
halách jednotlivci i páry v partách objíždějí ve dvouhrách a
čtyřhrách mnoho nabízených
akcí přiměřené náročnosti i za
hranicemi regionu, jezdíme i do
Havlíčkova Brodu, Chrudimě,
Pardubic, Přibyslavi Skutče,
Chotěboře, Brna, Olomouce,
Letohradu, Krucemburku, Hamrů, Prosetína i do Srní a také
do jiných městeček v několika
okruzích. Ve všední dny v létě se
trénují hlavně čtyřhry, mladším
závodníkům svědčí převážně
zápasy ve dvouhře a v mixech.
Na domácích kurtech v Olšinkách, kde to letos vzali pořádně
do ruky Sportoviště Hlinsko a
nový předseda tenisu, pořádá
Sekce neregistrovaných každý
rok dva vlastní venkovní turnaje – singla a debla.
Tradiční akce jsou veřejnosti
známé pod názvem „Memoriál
Franty Akrmana a Pepíka
Kudláčka“ – letos se konal klasický 21. ročník, celkově 35. od
začátku působení. Na dvouhru
se sjelo 13 borců v mladší kategorii do 50 let a nad 50 let přicestovalo 10 veteránů. Pozdě
večer vyšlo toto pořadí:
Kategorie do 50 let: 1. M.
Kubát (Chotěboř), 2. T. Paulus
(Skuteč), 3. P. Tůma (Brno), 4. L.
Víšek (Hlinsko), 5.-8. David Bonaventura (Hlinsko), M. Málek
(Chotěboř), R. Dvořáček (Skuteč), J. Ježek (Hlinsko), 9.-13. A.
Pazlarová ml. (Polička), L. Jukl
(Hlinsko), L. Pinta (Hlinsko), J.
Polanský (Hlinsko), M. Adámek
(Hlinsko)
Kategorie nad 50 let: 1. Vl.
Saifr (Hlinsko), 2. M. Hatala
(Hlinsko), 3. J. Chalupník (Skuteč), 4. J. Vařák (Nové Město), 5.8. Š. Bonaventura (Hlinsko), M.
Rašín (Hlinsko), J. Nevole
(Hlinsko), J. Moštěk (Přibyslav),
9.-10. L. Jukl st. (Hlinsko), M.
Žoudlík (Hlinsko)
Na turnaj ve čtyřhře se k nám
15.9. sjelo neuvěřitelných 20
třeskutých nažhavených veselých párů z celé oblasti (Přibyslav, Skuteč, Chrudim, Pardubice, Vojňák, Ždírec, Vyškov,
Polička, Žďár a domácí týmy).
Nejprve se bojovalo ve čtyřech

skupinách na set a posléze v
pavouku o konečné pořadí.
Nakonec vykrystalizovalo po
celodenním kamarádském zápolení toto pořadí: 1. M. Kubát –
P. Souček (Chotěboř), 2. P. Popelka – K. Gregor (Hlinsko), 3. D.
Cepl – M. Bělovský (Hlinsko), 4.
E. a S. Pochopovi (Přibyslav), 5.8. Š. a D. Bonaventurovi (Hlinsko), J. Marek – M. Adámek (Vojňák, Hlinsko), R. Vojtíšek – M.
Rybišar (Chrudim), R. Benc – J.
Havel (Hamry), 9. – 16. J. Ježek –
Fr. Čermák (Hlinsko), R. Dvořáček – M. Stříteský (Skuteč), M.
Karlovič – I. McCoun (Chrudim),
Šavrda – Seifert (Pardubice), L.
Víšek – J. Nevole (Hlinsko), Vl.
Saifr – Latimír (Hlinsko), M.
Rašín – P. Skřivánek (Hlinsko –
Pardubice), Kulich – Danihelka
(Žďár) 17.-20. S. Akrman – M.
Kozák (Hlinsko – Pardubice), L.
Majerčík – A. Pazlarová ml.
(Vyškov – Polička), R. Lendl – J.
Němec (Ždírec), L. Puchýř Wang
– Roger Škarvada (Hlinsko).
Vracíme se také k populárnímu únorovému kontrolnímu
turnaji v nafukovačce, který letos nesl přiléhavý název Hlinecký Tukan.
11 místních spřátelených
dvojiček (nominace ze svazu)
hrálo ve dvou skupinách na dva
supertiebreaky do 10 bodů a
poté křížem o konečné umístění na jeden set.
Letos kupodivu měl nejvíce
střízlivých sil jako již párkrát v
minulosti pár Štěpán a David
Bonaventurovi (Budgie senior a
junior), kteří léta bojují za
Sparťanskou spanilou korouhev.
Vítězové i ostatní byli odměněni drobnými cenami od
sponzorů a ze startovného a
rovněž si slíbili účast, dle další
nominace svazu,na příštím halovém klání v roce 2019 (16.2.) –
tentokráte to bude PŘÍLIŠ
MNOHO KANÁRŮ, kde zase
trošku oslaví 60. narozky jednatel a hrající legenda Štěpex
Bona.
Loučení se sezonou se konávalo průběžně během zápasů v
říjnu a na turnajích a také velkoplošně při stavbě nafukovací
haly 21. října.

Pokračování na str. 16
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Bazén
PROVOZNÍ DOBA PLAVECKÉHO BAZÉNU
Po
15.00 – 21.00
Út
6.15 – 7.45
15.00 – 21.00
St, Pá
6.15 – 7.45
16.00 – 21.00
Čt
6.15 – 7.45
15.00 – 18.00
So, Ne
10.00 – 19.00
Ceny: dospělí 30 Kč/1 hod., děti do 15 let – 20 Kč/1 hod.
Tel.: 608 042 627.
PLAVÁNÍ PRO SENIORY
– každé pondělí od 13 do 14 hodin
– cena 50 Kč/hod. – v ceně je zahrnuto 20 minut cvičení
+ 5 minut. whirlpool + volné plavání
AQUAEROBIC (cvičení ve vodě pro ženy)
– každý čtvrtek v pravidelných časech od 18:00 a od 19:00 hod.
– cena 50 Kč/hod.
PROVOZNÍ DOBA SAUNY
Po
zavřeno
Út
15.00 – 21.00 – ženy
St, Pá 15.00 – 21.00 – muži
Čt
15:00 – 20:00 – ženy
So
13.00 – 19.00 – společná
Ne
zavřeno
SQUASH
Po – Pá
8.00 – 20.00
So – Ne 10.00 – 19.00
Rezervace na telefonu 608 042 627.
PROVOZNÍ DOBA BĚHEM VÁNOČNÍCH SVÁTKŮ
Bazén
Sauna
So 22. 12. 10 – 19
13 – 19 – společná
Ne 23. 12. 10 – 19
ZAVŘENO
Po 24. 12.
ZAVŘENO
Út 25. 12.
ZAVŘENO
St 26. 12. 10 – 19
13 – 19 – muži
Čt 27. 12. 10 – 19
13 – 19 – ženy
Pá 28. 12. 10 – 19
13 – 19 – muži
So 29. 12. 10 – 19
13 – 19 – společná
Ne 30. 12. 10 – 19
ZAVŘENO
Po 31. 12.
ZAVŘENO
Út 1. 1.19 13 – 19
ZAVŘENO
V úterý 1. 1. 2019 – plavání zdarma.
Od středy 2. 1. 2019 provoz dle platné provozní doby.

MFC Hlinsko – seznam plesů 2019
leden
5. ledna – Ples Ridendo
18. ledna – Ples Gymnazium K.V. Rasie
26. ledna – Ples myslivci
únor
16. února – Ples rybáři
22. února – Ples Gymnazium K.V. Raise
24. února – Dětský karneval – pořadatel MKK a DDM
březen
2. března – Benefiční ples 9. března – Fotbalový ples
15. března – Ples CD Motýl 17. března – Dětský ples
23. března – Futsalový ples MKK Hlinečan
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Centrum Jana XXIII.
Pondělí: Bohoslužba 7.30 – 8.15 h; Výuka zpěvu s Monikou Maškovou 10 – 17.30 h (724 568 602); Cvičení Pilates dospělí 18.45 – 20 h
(paní Semerádová)
Úterý: Bohoslužba 7.30 – 8.15 h; Výuka zpěvu s Monikou Maškovou
10 – 17.30 h (724 568 602); Modlitební setkání 18 – 19 h
Středa: Bohoslužba 7.30 – 8.15 h; Výtvarná dílna pro dospělé 14 –
17.30 h; rezervace pro cvičení Pilates – 18.45 – 20 h
Čtvrtek: Bohoslužba 7.30 – 8.15 h; Netradiční techniky skládání
papíru s Vojtou Brabencem 15 – 17.30 h (děti i dospělí, 1. a 3. čtvrtek
v měsíci); Cvičení Pilates dospělí 18.45 – 20 h
Pátek: Bohoslužba 7.30 – 8.15 h; rezervace pro cvičení Pilates –
18.45 – 20 h
Sobota: Bohoslužba 7.30 – 8.15 h
Neděle: Bohoslužba 7.30 – 8.30 h
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Oáza vnitřní harmonie
Každý čtvrtek od 6.15 do 7.15 h – Ranní naladění s hudbou a pohybem. Určeno pro všechny věkové kategorie. Vstupné 70 Kč. Objednání předem na tel.: 731 944 407.
Pondělí 10. prosince od 17.30 h – Tvoření s akrylátovými barvami
– malování na kameny nebo na plátno. Výtvarné potřeby k dispozici. Plátno je možné koupit na místě. Vstupné 150 Kč.
Úterý 18. prosince od 17.30 h – Zklidňující a uvolňující meditace.
Vstupné 70 Kč.
Čtvrtek 20. prosince od 17.00 h – Předvánoční relaxační večer pro
ženy. Relaxace, tvoření, tanec, meditace, masáže. Vstupné 100 Kč.
Všechny programy probíhají na adrese Poděbradovo nám. 45 (vedle prodejny Sam). Rezervace míst na programy na č. 731 944 407.

Aktivity mimo harmonogram:
Od 3. prosince do 7. ledna 2019 – výstava prací dětí MŠ Rubešova
„Dotek andělů“
Čtvrtek 6. prosince od 16 h – adventní koncert žáků ZUŠ Hlinsko
Pondělí 10. prosince od 18 h – Putování výstavy fotografií TEMPUS FUGIT – beseda s P. ThLic. Martinem Lanži
Úterý 18. prosince od 15 h – Posezení s koledou – zpívá Monika
Mašková
Více informací na www.cj23.cz, FB: Centrum Jana XXIII.

Městské muzeum a galerie
Galerie
do 20. ledna 2019
SKUTEČné obrazy
Otevřeno: Út – Pá 9 – 12, 13 – 16 h; So, Ne, 10 – 12, 13 – 16 h
Zavřeno 24.12., 25.12., 26.12., 31.12., 1.1. 2019
PROŠLI ZDEJŠÍ KRAJINOU
Stálá expozice malířů Hlinecka se zaměřuje především
na krajinomalbu.
Muzeum
do 6. 1. 2019
VÝTVARNO
Otevřeno: Út – Pá 9 – 12, 13 – 16 h; So, Ne, 10 – 12, 13 – 16 h
Zavřeno 24.12., 25.12., 26.12., 31.12., 1.1. 2019
Expozice: Nejstarší historie, školství, spolky, oděv a textilní výrobky, zaniklá a živá řemesla – hrnčířství, hračky, sklo,
rodina Adámkových.
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

KD Herálec
Pátek 7. prosince od 20 h
VYPSANÁ FIXA + MŇÁGA
A ŽĎORP
Úterý 25. prosince od 20 h
ŠTĚPÁNSKÁ
Tradiční zábava s Normal 03.
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Kino

Pondělí
od 9 do 10.30 h – volná herna
od 9.30 do 10.30 h – cvičení pro maminky a děti – probíhá venku
od 14 do 17 h – hrátky s angličtinou (nutná rezervace)
Úterý
od 9 do11 h – herna s tvořením a písničkou
od 14.30 h – cvičení pro miminka 3-9 m
od 15.15 h – cvičení pro miminka 9 – 12 m
od 16 h – cvičení pro batolátka – od 1 roku
od 17 h – cvičení pro maminky a děti od 3 let
Středa
od 17 do 18 h – cvičení pro těhotné s porodní asistentkou
Čtvrtek
od 9 do 11 h – volná herna
od 16 do 17 h – herna s písničkou
Pátek
od 9.30 do 11 h – cvičení pro maminky a děti

10. pondělí 17.00
ČERTÍ BRKO
Pohádka ČR, 99 minut, P, vstupné 110 Kč děti/ 130 Kč dospělí.
11. úterý
17.00
ČERTÍ BRKO
Pohádka ČR, 99 minut, P, vstupné 110 Kč děti/ 130 Kč dospělí.
17. pondělí 19.00
NA STOJÁKA V KINĚ
Komedie ČR, 90 minut, 12-N, vstupné 120 Kč.
18. úterý
13.30
TEN, KDO TĚ MILOVAL (Bio Senior)
Rodinná komedie ČR, 90 minut, P, vstupné 60 Kč.
18. úterý

19.00

ŽALMAN ANEB NASLOUCHÁM
TICHU ZEMĚ
Hudební dokument ČR, 77 minut, P, vstupné 100 Kč.
20. čtvrtek 18.00
SPIDER-MAN: PARALELNÍ SVĚTY
Animovaný film USA, dabing, P, vstupné 110 Kč děti/130 Kč dospělí.

od 18. 12. 2018 do 1. 1. 2019 nebudou dopolední herny.

21. pátek

Mimořádný program
18. 12. – vánoční cvičení pro miminka, děti a maminky
27. 12. od 14 h – vánoční běh s FitMAMI Hlinsko – benefice pro MC
Hlinečánek

22. sobota 17.00
ČERTÍ BRKO
Pohádka ČR, 99 minut, P, vstupné 110 Kč děti/ 130 Kč dospělí.

Bližší info na hlinecanek@email.cz, tel: 728 460 403, www.hlinecanek.cz, nebo na facebooku. Změna vyhrazena.
Rezervace a info o cvičení 734 642 385.

16.00

ASTERIX A TAJEMSTVÍ
KOUZELNÉHO LEKTVARU
Animovaný dobrodružný film Francie, P, vstupné 120 Kč.
27. čtvrtek 18.00
MARY POPPINS SE VRACÍ
Rodinný fantasy film USA, dabing, P, vstupné 110 Kč děti/130 Kč
dospělí.

Knihovna
Oddělení pro dospělé
Po 8 – 12, 13 – 17
Út 8 – 12, 13 – 17
St zavřeno
Čt 8 – 12, 13 – 17
Pá 8 – 12, 13 – 17
So 8 – 11

DOKTOR MARTIN:
ZÁHADA V BESKYDECH
Kriminální komedie ČR, 90 minut, 12-N, vstupné 120 Kč.

27. čtvrtek

19.00

Oddělení pro děti
13 – 17
8 – 12,
13 – 15.30
zavřeno
8 – 12,
13 – 17
13 – 17
zavřeno

PŮJČOVNÍ DOBA O VÁNOČNÍCH SVÁTCÍCH
Oddělení pro dospělé
So 22. 12. zavřeno
Čt 27. 12. 8 – 12, 13 – 17
Pá 28. 12. 8 – 12, 13 – 17
So 29. 12. 8 – 11
Po 31. 12. zavřeno

Oddělení pro děti
Pá 21. 12 13 – 15
So 22. 12. zavřeno
Čt 27. 12. 8 – 12
Pá 28. 12. 8 – 12
Po 31. 12. zavřeno

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

Tel.: 469 311 197

Za hranice našeho města
Sobota 8. prosince
ADVENT V ZEMI TRPASLÍKŮ WROCLAW
Tel.: 605 148 989, zdenkasuvova@seznam.cz,
Facebook: Za hranice Hlinska

28. pátek
17.00
VÁNOCE A SPOL.
Rodinná komedie Francie, dabing, 92 minut, P, vstupné 120 Kč.
28. pátek
19.00
BUMBLEBEE 3D
Akční film USA, dabing, P, vstupné 150 Kč.
29. sobota

19.00

BLACK SABBATH:
THE END OF THE END
Hudební dokument USA, české titulky, 120 minut, 15-N, vstupné
180 Kč.
Předprodej a rezervace vstupenek – TIC Hlinsko/Betlém
731 697 418, pokladna MFC nebo www.mfc-hlinsko.cz.
Vstupenky lze nově platit i kartou.

ŘK kostel
Středa 26. prosince v 15 h
TRADIČNÍ VÁNOČNÍ KONCERT
Pořádá Jednota Orel ve spolupráci s Římskokatolickou farností Hlinsko. Vstupné dobrovolné. Všichni jste srdečně zváni.

Azyl. dům Hamry
Sobota 8. prosince od 14.30 h
POHÁDKOVÉ DIVADELNÍ
PŘEDSTAVENÍ

Orlovna
Neděle 9. prosince od 15 h
PŘEDVÁNOČNÍ KONCERT
Hrají ZAVŘELOVI.
Vstupné 120 Kč.
Pátek 28. prosince od 19 h
POPRASK NA LAGUNĚ
Divadelní hra od Carla Goldoniho v podání Jednoty divadelních
ochotníků Jaroslav z Luže.
Předprodej vstupenek TIC Hlinsko, tel.: 731 697 418.
Vstupné 100 Kč.
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Multifunkční centrum
do 30. prosince
Výstava – Iva Vanžurová a Jaromír Krosch
Iva Vanžurová – paličkovaná krajka, malba na hedvábí
Jaromír Krosch – figurální kresba a malba
Otevřeno: PO – ČT 8.00 – 16.30 (kromě svátků) a při kulturních
programech MFC Hlinsko.
Pátek 7. prosince od 19 h
Cigánski Diabli – Gypsy Devils
Slovenský orchestr, který spojuje folklórní hudbu a world music
(jazz, etno a flamenco). Vstupné 450 Kč.
Neděle 9. prosince od 17 h
Vánoční koncert ZUŠ
Středa 12. prosince od 19 h
Frida Kahlo – Kabaret života
Agentura FDA – Praha
Strhující příběh slavné mexické malířky a aktivistky. To vše s nadhledem a humorem. Divadelní představení je v rámci abonentního
cyklu podzim 2018. Volné vstupenky v prodeji za 300 Kč.
Pátek 14. prosince od 19 h
Věneček
Ples na ukončení Kurzu tance a společenské výchovy. K tanci a poslechu hraje hudební skupina Artur.
Neděle 16. prosince od 15 h
Andílkovská párty s Ridendem
Na co se můžete těšit? Diskotéka, taneční předtančení, soutěž o
ceny, zábavné soutěže. Vstupné: 40 Kč děti, doprovod zdarma.
Středa 19. prosince od 19 h
Vánoce hrajou glórijá – Petr Kotvald se skupinou Trik
Vstupné 350 Kč.

PŘIPRAVUJEME NA LEDEN 2019
Pondělí 1. ledna od 17.45 h
Slavnostní uvítání roku 2019
novoročním ohňostrojem
Novoroční ohňostroj, který každoročně na několik minut rozzáří
oblohu nad Betlémem, se stal již
tradicí.
I letos vás zveme na betlémskou
náves včetně přilehlých uliček,
abychom všichni dohromady
přivítali přicházející nový rok.
Sobota 5. ledna od 19 h
Ples první republiky v podání
tanečního studia RIDENDO
Vstupné 250 a 200 Kč.
Více informací na www.mfchlinsko.cz.
Předprodej a rezervace vstupenek
– TIC Hlinsko/Betlém 731
697 418, pokladna MFC nebo
www.mfc-hlinsko.cz.
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SLS Vysočina
VESELÝ KOPEC
do 9. prosince
VÁNOCE NA VESELÉM KOPCI
Výstava ve všech objektech přibližující obyčeje provázející zimní
období. Každý den ukázky výroby vánočních předmětů,
o víkendech kulturní program:
8. 12. Vánoční vytrubování – koledy zahraje Radovanka z Jiřic, staročeská zabíjačka v Hospodě Na vejměnku.
9. prosince od 9 do 15 h
PŘEDVÁNOČNÍ JARMARK
Prodej výrobků pozvaných lidových výrobců, kteří na Veselý Kopec
přijedou z celé České republiky. O jarmarku zazpívají koledy Pouličníci z Tábora.
Otevírací doba: otevřeno denně od 9 do 16 hodin.
Od 10. 12. budou expozice do zahájení sezóny v roce 2019 uzavřeny.
****
BETLÉM HLINSKO
12. prosince až 6. ledna 2019
BETLÉM VÁNOČNÍ
Výstava ve všech objektech připomínající zimní obyčeje. Ukázky
tradičního pečiva, dárků a ozdob. Vystaveny lidové betlémy ze sbírek SLS Vysočina, včetně mechanického betléma Rudolfa Frinty.
Návštěvní doba po dobu trvání výstavy:
denně kromě pondělí od 8,30 do 12 a od 12,30 do 16 hodin;
26. 12. od 13 do 16 hodin; 31. 12. od 8,30 do 13 hodin;
zavřeno 24. 12., 25. 12. a 1. 1. 2019
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 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.
Otevírací doba: úterý až neděle od 8.30 do 16 h, polední přestávka
od 12 do 12,30 h.
SLS Vysočina, Příčná 350, 539 01 Hlinsko, tel. a fax 469 326 415 –
správa; E-mail: vysocina@npu.cz
Betlém Hlinsko – 469 311 429 (průvodci), Veselý Kopec –
469 333 175 (průvodci).
Oficiální webové stránky SLS Vysočina: www.vesely-kopec.eu
a www.betlem-hlinsko.cz.

Bus zájezd
Sobota 8. prosince DOBŘÍŠ – zámek + vánoční PRAHA
Pořádá Spolek Poznávání a zážitky, tel. 608 252 626,
carrllos@seznam.cz
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Soukromá inzerce
Prodám radiátor klasik 22-600/1000 600 Kč, radiátor Klasik 10600/1200 400 Kč, bojler ležák 125l výrobce Hlavačka@Čech s měděným šnekem. S podstavcem. 2000 Kč. Tel.: 725 601 783.
Prodám chrániče páteře pro děti, velikosti 128 a 140. Cena za kus
400 Kč.Tel.: 725 601 783.
Koupíme byt 1+1, 2+1 na Vysočině. Tel.: 739 747 258.
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Koupím byt v Hlinsku, 2+kk nebo 2+1, přízemí nebo s výtahem,
cena dohodou. Spěchá, platím hotově. Tel.: 734 111 179.
Prodám levně dvoje bílé, levé dveře, š 60 cm, pouze rok staré.
A jedny dveře, levé, š 80 cm. Tel.: 776 787 006.
Hledáme RD nebo chalupu k trvalému bydlení – Žďársko, Hlinecko. Tel.: 737 669 542.
Důchodkyně shání brigádu na úklid, výpomoc v domácnosti apod.
Tel.: 776 787 006.
Prodám levně 4 ks zimní pneu na disky R15 a 4 ks letních pneu
na disky R13. Tel.: 776 019 465.
Koupím obrazy Františka Kavána, dobře zaplatím. Přednostně
hledám obrazy, které byly ve vlastnictví naší rodiny. Mají na zadní
straně trojúhelníkovou nálepku Hlinsko 1941 a čísla 47-50, 101-117,
234-236 a 566-568. Budu rád i za informaci, obrazy případně odkoupím. Kontakt: tel. 728 452 967, email: jakub.hruska@geology.cz
Prodám nové nepoužité kolečkové brusle vel. 44. Tel.: 776 019 465.
Prodám zimní pneumatiky + disk a obal – 4 ks zn. Semperit 185x
60 15 RT. Málo jeté. 4 chromované poklice 6 paprskové, 13 kola.
Tel.: 604 271 922.
Hledám garsonku nebo samostatný pokoj k pronájmu pro jednoho muže. Tel.: 721 141 335.
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Kam za sportem
Lední hokej
Ne 8. 12. Hl. – turnaj minihokej
St 12. 12. Hl. – Polička
So 15. 12. Hl. – Lanškroun
Ne 16. 12. Hl. – turnaj minihokej

Hlinecké noviny| 15
Fotbal

9.00
18.30
9.00
9.00

ročníky 2010-2011
A muži
žáci
ročník 2012

Volejbal muži – Oblastní přebor I. třídy – Gymnázium Hlinsko
Ne 13. 1. SKO Hl. A – TJ Energetik Chvaletice
10.00 a 13.00

Silvestrovský běh
Maraton klub Hlinsko pořádá 33. ročník Silvestrovského běhu.
Zveme všechny příznivce běhu, přijďte se s námi proběhnout.
Startujeme na Silvestra v 10 hodin na Poděbradově náměstí za
každého počasí. Nejedná se o závod, tak si každý může zvolit svoje
tempo i trasu. Poběžíme hlineckou osmičku, která se běžela
v srpnu spolu s půlmaratónem jako závod.
Na co největší počet běžců se těší MK Hlinsko. Josef Leszkow

Otázky pro trenéra Daniela Sigana
1) Jak hodnotíte podzimní
část sezony Krajského přeboru?
Podzimní část sezony bych
hodnotil docela dobře, jen nás
mrzí zbytečně ztracené body.
Konkrétně doma s Újezdem a
Heřmanovým Městcem. Porážíme týmy z čela tabulky a se
spodkem máme problémy.
2) Čí výkony byste vyzdvihl?
Velké překvapení jsou určitě
Jan Portyš a Miroslav Krčil, oba
dva šli výkonnostně hodně nahoru.
3) Na čem budete chtít přes zimu nejvíce zapracovat?
Zimní příprava bude hodně náročná, jako vždy. Musíme zapracovat
hlavně na koncovce, obranné fázi a na individuálních výkonech
hráčů.

Hokejová sezona HC Hlinsko jede na plný výkon
HC Hlinsko již na začátku září
hostilo a organizačně zajišťovalo akci na turnaji, kde se
utkaly výběry nejlepších hráčů
krajů (Pardubický, Královéhradecký a Jihočeský) a kde změřili
své síly nejtalentovanější hráči
U14. I Hlinsko zde mělo svá želízka v ohni, Adam Fiala a Adam
Bříza dostali nominaci do výběru Pardubického kraje.
Další velkou akcí měsíce září
byl Týden hokeje, mediálně
podporovaná náborová akce
Pojď hrát hokej nám pomohla
dalšímu doplnění týmu základny o děti, které mají zájem
sportovat, naučit se bruslit a
hrát hokej. Do klubu se přihlásilo více než 20 dětí a nyní tým
základny, kde se děti učí základům bruslení a zdokonalují se
v něm, čítá více než 40 dětí,
které vede s kolegy trenér O.
Pospíšil. V lednu 2019 se chystá
další náborová akce a tedy je
zde další příležitost pro ty zájemce, kteří chtějí začít v zimě.
Klub po absolvování přípravy
zapůjčuje novým zájemcům o
hokej kompletní výstroj zdarma.
Klub obsadil do soutěží, které
začaly druhý týden v září
všechny věkové kategorie tzn.
přípravky, elévy A a B, mladší
žáky, starší žáky, kteří hrají ligu
žáků ČR a juniory. Juniory čekaly největší změny. Systém

rozestupy mezi týmy v tabulce
jsou minimální.
První část soutěže skončila 2.
12. a naším prvním cílem bylo
probojovat se do skupiny o šesti
nejlepších týmech, které mezi
sebou budou hrát další dvoukolovou část o umístění pro
play-off. Zbývající čtveřice bude
bojovat o dvě postupová místa
pro play-off a doplní ji do 8
účastníků. Následovat bude
play-off, kde vítězové budou
hrát o titul a vyřazené týmy o
tradiční pohár V. Martince.
Veškeré informace o nás najdete na www.hchlinsko.cz a na
facebooku HC Hlinsko Horses.
Radek Chlada, HC Hlinsko

soutěže byl v první fázi regionální v rámci svého kraje, poté
následuje soutěž prvních dvou
týmů, ze všech krajů, kteří hrají
o účast a postup do extraligy.
Hlinsko se mezi dva nejlepší
postupující neprobojovalo, další
část soutěže – listopad – březen
sehraje utkání ve skupině
s týmy z Jihočeského kraje a
Vysočiny (České Budějovice,
Český Krumlov, Pelhřimov,
Velké Meziříčí, Chotěboř, Strakonice). Tento systém soutěže
je však velice nákladný z hlediska dojezdových vzdáleností a
téměř všechny kluby jej kriti-

zují. Věříme, že příští sezona
bude zorganizována jiným
atraktivnějším a hlavně ekonomičtějším způsobem.
Tým mužů, který obsadil
v minulé sezoně pěkné 3. místo
v krajské lize Pardubického
kraje rozehrál sezonu v posledním týdnu v září. V současné tabulce se pohybuje mezi 3.
až 5. místem tabulky o deseti
týmech. Letošní ročník je velice
vyrovnaný, z dosavadních 14
utkání hlinečtí hráči zvítězili 9x:
1x výhra v prodloužení, 1x prohra v prodloužení a 4x prohra
bez bodového zisku. Bodové

Rozpis bruslení
o Vánocích
Pátek 21.12. 17:00-18:15
Neděle 23.12. 13:15-14:45
Pondělí 24.12. 9:00-11.00
Úterý 25.12. 13:15-14:45
Středa 26.12. 17:00-18.15
Čtvrtek 27.12. 9:00-11:00
Pátek 28.12. 17:00-18:l5 .
Sobota 29.12. memoriál D. ENTNERA ml. žáci 8:30:17:00
Neděle 30.12. 13:15-14:45
Pondělí 31.12.2018 9:00-11:00
Úterý 1.1. 17:00-18:l5
Pátek 4.1. 17:00-18.15 .
Neděle 6.1. 13:15-14:45
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Neregistrovaní tenisté byli i letos vidět
Dokončení ze str. 10
Všechny výsledky, domácí
hraní a jiné příbuzné akce, kterých se účastní naši sportovci
jsou pokud možno hned komentovány a upřesňovány na
našich webových stránkách,
takže nebudu vyjmenovávat
všechny naše případné úspěchy,
každý zájemce se může informovat prostřednictvím internetu, třeba o kalendáři turnajů
– jsou zde i ilustrační fotky a
momentky z archívu i odjinud,
vtipné glosy apod.
Dalšího ročníku přátelského
turnaje čtyřher v Chrudimi s
speciálním názvem PROSTATA
CUP, kde je podmínkou účasti
50+ a udržet hlavně raketu, se
zúčastnilo 16 parádních párů –
vesměs dědků (naši tradiční reprezentanti M. Blažek a Š. Bona
pronikli do čtvrtfinále a vítězem, již potřetí, se stal náš Jirka
Latimír, tentokrát s Fr. Čermá-

kem po krásném výkonu). Ve
Skutči vyhrála dvojice J. Marek,
L. Víšek a Čery s Ježourem byli
třetí. Zde také naše třetí dvojice
Vl. Škarvada – Š. Bona pokořila
zarputilou dvojici uzenář O.
Čejka, L. Bureš
5. ročník Přibyslavské rakety
se taky vydařil a vítězové z
Hlinska Vl. Včelín Saifr a Š. Bona
zvítězili ve finále nad Blažkovcema (M.+P.) 6:3. Krucemburská
klika měla opět mimořádnou
úroveň a 11 nabušených párů
bojovalo po celý den. Prvenství
zde ukořistil J. Kik Marek s Bédou Trávníčkem, kteří v dramatu finále zdolali pár Davídek
Bona – Vl. Saifr Včelka 6:4. Ve
Svitavech na turnaji nás dobře
reprezentovala dvojice J. Hudeče a Š. Bona, která v nabité
konkurenci obsadila 6. místo z
13. dvojic. První turnaj v Chotěboři po dlouhé době vyhráli
známí M. Kubát – P. Souček.

Silně obsazené klání v Letohradu 3.11. opanovali střelci J. Střílek s M. Hrdinou z Litomyšle,
ovšem až po boji porazili ve finále náš rozesmátý pár junior
Bona, Luděk Puchýř Wang 7:5.
Konkurence v našem sportu
se neustále zvyšuje a mládne,
poznává se spousta dalších nových přátel a známých – stará
známá poučka z minulosti a
pravda: radost je třeba nejen
rozdávat, ale i přiměřeně umět
přijímat (Admirál Canaris,
Tukan, Pták Noh, Garnýrák,
Zverimex aj.)
V malé pietní chvilce bych
vzpomenul zesnulého našeho
kamaráda tenistu a legendu
pana Standu Akrmana seniora
z Hlinska (83) a Tomáše Pauluse ze Skutče (41). Tenisová
čest jejich památce!
Na závěr každoročního bilancování bychom zase chtěli
poděkovat za přízeň Městu

Hlinsku, TK Hlinsko, panu
Luďku Puchýřovi, panu Robertu
Vokáčovi, Standovi a Radkovi
Černých, přátelům z pivovaru
Rychtář, panu U. Dobiášovi a
skutečně vyzdvihnout velmi
pěknou úroveň spolupráce se
všemi přáteli i menšími sponzory, kteří nám občas všeobecně nezištně pomáhají v činnosti
– mezi stálé příznivce našeho
bílého sportu patří Včelařství
Babákov, firma Regulus, HOBBY
H, Vl. Horzenberger, Vinotéka U
Soudku, Elektrostudio, Doktor
Max, Waran, firma Duet, grafik
Ross, trafika Tichá a jiní.
Webové stránky www.tkhlinsko.cz/neregistrovani fungují
skoro denně a pravidelně informují o našem hnutí – všem
zájemců je doporučujeme. Za
rok zase nazdar a sportu vivat –
amatérskému zvlášť!
Štěpán Bonaventura

Mistrovství světa a Evropy v karate 2018
Mistrovství světa v Kišiněvě
Ve dnech od 12.-14.10. se
v Moldávii v Kišiněvě konalo
Mistrovství světa SKDUN v karate. Tohoto vrcholového závodu se zúčastnilo přes 2 000 závodníků z 34 zemí světa.
Za českou reprezentaci (CAOKK) se zúčastnila 40ti členná
výprava závodníků, která ukázala, kdo patří ke světové špičce.
K členům této výpravy patřili i
hlinečtí závodníci Jiří Košina a
Tomáš Janáček. Oba reprezentovali Českou republiku ve dvou
kategoriích – kumite jednotlivci
a kumite týmy.
První kategorie byla kumite
team masters, kde tým s Jiřím
Košinou získal zlaté medaile a
tituly mistrů světa, v druhé kategorii kumite masters jednotlivci nad 50 let, se Jirka Košina
umístil na pěkném 5. místě.
Tomáš Janáček se umístil v ku-

druhého vicemistra Evropy.

mite jednotlivci dorostenci na
krásném 5. místě, což je úžasný
úspěch zvláště proto, že tento
závodník má závodní kariéru
teprve před sebou.

Mistrovství Evropy WUKF
Malta 2018
Ve dnech od 25.-28.10. se v
maltském městě TaQuali konalo mistrovství Evropy WUKF
v karate. Tohoto vrcholového
závodu se zúčastnilo přes 2 000
závodníků z 31 zemí Evropy.
Za českou reprezentaci (CAOKK) se zúčastnila 16ti členná
výprava závodníků, která ukázala, kdo patří k evropské špičce. K členům této výpravy patřil
i hlinecký závodník Michal
Kyncl, který reprezentoval Českou republiku ve dvou kategoriích.
První kategorie byla masters
kumite team rotation, kde s týmem získali zlaté medaile a tituly mistrů Evropy, v druhé kategorii kumite masters jednotlivci 46-50 let Michal vybojoval
skvělé třetí místo a obdržel titul

Mistrovství Evropy WSF Bulharsko 2018
Jednalo se o desáté ME WSF
karate, které se letos konalo
v Albeně v Bulharsku, ve dnech
26.10.-28.10. za účasti 16 zemí a
940 účastníků.
Této soutěže se zúčastnila
Gabriela Beranová, odchovankyně hlineckého oddílu, která
v současné době již trénuje
v Pardubicích. Gabriela získala
tato ocenění:
1. místo – mistryně Evropy –
kumite ippon shobu juniorky
(16-17 let) +59kg
2. místo – vicemistryně Evropy
– kumite WKF juniorky +59kg
3. místo – druhá vicemistryně
Evropy – kumite sanbon shobu
juniorky +56kg
Miloslav Zdražil, šéftrenér
Oddílu karate Hlinsko, z.s.
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