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Komunální volby 2014

Poděkování voličům
Milí spoluobčané,
děkujeme Vám za podporu, kterou jste nám – kandidátům ČSSD a občanské iniciativy Změna k lepšímu – dali v říjnových komunálních volbách.
Velmi si této důvěry vážíme a zároveň je pro nás vysoce zavazující. Věříme, že se nám společně podaří nastartovat v Hlinsku změny k lepšímu.
Stále jsme přesvědčeni, že správa města není o politikaření, ale o schopnostech konkrétních lidí.
Milí spoluobčané, chci Vás veřejně ubezpečit, že budeme konat tak,
abychom nezklamali a abychom se nemuseli za svoji práci pro město
Hlinsko stydět.
Miroslav Krčil,
lídr kandidátky ČSSD a občanské iniciativy Změna k lepšímu

Radnice informuje
Místní poplatek za komunální odpad

S ohledem na blížící se konec roku bychom rádi připomněli
místním občanům, že splatnost místního poplatku za komunální odpad je každým rokem k 30. 4. příslušného kalendářního
roku. To znamená, že splatnost na letošní kalendářní rok 2014
byla do 30. 4. 2014. Přesto mnozí občané na úhradu poplatku zapomněli.
Těm, kteří využili možnosti rozdělit si úhradu na dvě splátky, připomínáme, že splatnost druhé splátky byla k 31. 10. 2014.
V případě nezaplacení poplatku ve správné výši, anebo do
splatnosti, má správce poplatku, Městský úřad Hlinsko, Odbor
vnitřních věcí, právní úsek, právo nedoplatek poplatníkovi navýšit až na trojnásobek dlužné částky. Tento krok je nepopulární a zbytečný, stačí si ohlídat splatnost místního poplatku.
Pro občany, kterým vznikla poplatková povinnost v průběhu
kalendářního roku (po datu 30. 4. 2014), připomínáme znění
obecně závazné vyhlášky č. 6/2012 v souladu s obecně závaznou
vyhláškou 4/2013, které najdete na stránkách města Hlinska, v
sekci právní předpisy.
Připomínáme zejména, že:
– poplatník má ohlašovací povinnosti dle článku 3, odst. 1, do 30
dnů ode dne, kdy změna nastala
– poplatník má povinnost uhradit místní poplatek dle článku 5,
odst. 3, do 15tého dne kalendářního měsíce, který následuje po
kalendářním měsíci, ve kterém změna nastala, nejpozději však
do konce příslušného kalendářního roku, t.j. do 31. 12. 2014.

Ustavující zasedání
zastupitelstva je
v MFC
Čtvrtek 6. listopadu od 17 h
USTAVUJÍCÍ
ZASTUPITELSTVO
MĚSTA HLINSKA
Multifunkční centrum –
divadelní sál.
Veřejnost srdečně zvána.

Jana Jirková, referentka OVV, právní úsek MÚ Hlinsko

Termín pro podávání grantů

Krok za krokem geoparkem Železné hory
V červenci 2014 odstartovala
realizace
marketingového
projektu na podporu rozvoje
cestovního ruchu v turistické
oblasti (TO) ChrudimskoHlinecko s názvem Krok za
krokem geoparkem.
Tento projekt je první společnou aktivitou místních
akčních skupin MAS Hlinecko, MAS Železnohorský region, MAS Chrudimsko a MAS
Skutečsko,
Košumbersko,
Chrastecko v oblasti cestovního ruchu. Celková částka,
kterou se podařilo získat z
programu ROP Severovýchod, činí 1 015 000,- Kč.
Celý projekt byl připraven ve
spolupráci s informačními
centry oblasti na základě jejich dlouhodobých zkušenos-

tí a znalosti potřeb podnikatelů i návštěvníků. Hlavním
cílem je zvýšení zájmu turistů o TO Chrudimsko-Hlinecko
především díky koordinovanému rozvoji a propagaci
místních produktů cestovního ruchu. Aktivity projektu
ocení především návštěvníci
oblasti, kteří získají kvalitnější informace o nabízených
službách a atraktivitách, školy, pro které budou připraveny programy k doplnění výuky, obce a jejich obyvatelé a
samotní poskytovatelé služeb
cestovního ruchu.
V průběhu realizace projektu
(červenec 2014 – září 2015) se
uskuteční několik setkání
podnikatelů cestovního ruchu se zástupci MAS a infor-

mačních center za účelem
prohloubení spolupráce, koordinace aktivit, výměny zkušeností apod.
Důležitou součástí projektu je
vytvoření souboru propagačních a informačních materiálů, zaměřených na ty oblasti, po kterých je dlouhodobě
velká poptávka. Jedná se o tematicky zaměřené mapy (cykloturistická mapa s atraktivitami, naučné stezky, geozajímavosti Národního geoparku Železné hory), propagační materiály zaměřené na
jednotlivé cílové skupiny a témata (školní výlety, nabídka
pro cestovní kanceláře a agentury, pondělní výlety a výlety
v dešti) a materiály s tématikou Národního geoparku Že-

lezné hory. Následně proběhne velká mediální kampaň v
celostátních médiích a osobní hravá kampaň ve školách.
Vzniknou také dva dokumenty důležité pro nové programovací období 2014-2020 –
Analýza turistické oblasti
Chrudimsko-Hlinecko a Metodika spolupráce místního
managementu.
V případě, že jste poskytovatel zajímavé služby v cestovním ruchu a máte zájem spolupracovat na přípravě projektu, neváhejte kontaktovat
TIC Hlinsko – tel. 469 312 349,
e-mail: ic@hlinsko.cz.
Rádi vám představíme možnosti spolupráce a začleníme
do našich propagačních aktivit. Martina Sedláková, TIC Hlinsko

Turistické informační centrum v Hlinsku
získalo prestižní certifikát
TIC Hlinsko získalo jako první
na Hlinecku prestižní certifikát Českého systému kvality
služeb (ČSKS). ČSKS je dobrovolný inovativní nástroj, který systematickým způsobem
pomáhá ke zvyšování kvality
služeb v organizacích v oblasti
cestovního ruchu a v navazujících službách. Vlastníkem
systému je Ministerstvo pro
místní rozvoj ČR, jež na jeho
realizaci spolupracuje s vybranými profesními asociace-

mi v cestovním ruchu (Asociace turistických informačních
center ČR, Asociace kempů ČR,
Asociace lanové dopravy ČR,

Asociace tur. regionů ČR).
Pro udělení certifikace byl
rozhodující fakt, že informační centrum zhodnotilo jednotlivé kroky při poskytování
služby z pohledu návštěvníka
a zavázalo se k tomu najít
vhodné cesty ke zlepšení a splnění očekávání návštěvníků.
Jaké konkrétní změny tedy
informační centrum připravuje? V nejbližší době vznikne
manuál pro brigádníky, díky
kterému dojde ke standardi-

zaci poskytování služeb. Mezi
další opatření patří pravidelné zjišťování a vyhodnocování přání a stížností návštěvníků, zdokonalení komunikace se zahraničními návštěvníky, poskytnutí informace o
tom, kam se může návštěvník
obrátit, pokud je informační
centrum zavřené nebo zlepšení informovanosti pravidelných návštěvníků TIC o aktuálním dění v regionu.
www.csks.cz Martina Sedláková

Rada města Hlinska na své 16. řádné schůzi dne 15. října 2014 vyhlásila usnesením č. 11/2014/3 termín pro podávání žádostí o
granty na rok 2015, a to v období od 10. listopadu do 12. prosince
2014.
Žádat o grant je možné v následujících programech:
a) A – na podporu rozvoje volnočasových aktivit, kultury,
vzdělávání, tělovýchovy a sportu pro všechny a aktivit projektu Zdravé město
b) C – na podporu činnosti sportovních a tělovýchovných organizací pracujících s dětmi a mládeží do 19 let (oblast C.1. – příspěvek na sportovní a tělovýchovnou činnost dětí a mládeže do
19 let a C.2. – příspěvek na dopravu dětí a mládeže do 19 let na
sportovní a tělovýchovné akce)
Formuláře a Zásady pro poskytování grantů z rozpočtu města Hlinska najdete na stránkách města Hlinska – www.hlinsko.cz v sekci „Formuláře a tiskopisy“Žádosti podané bez požadovaných příloh podatelna nepřijme.
Mgr. Dita Breberová

Poděkování
Díky vám má naše Karolínka blíž k cíli

Chtěli bychom touto cestou poděkovat městu Hlinsko za finanční dar, který věnovalo město Hlinsko naší dceři Karolíně.
Naše dcera tak mohla absolvovat měsíční speciální rehabilitační pobyt Klimtheraphy v Sanatorium Klimkovice. Tento pobyt jí velmi prospěl a Karolínka se zase o malý krůček přiblížila
ke svému vysněnému cíli, postavit se jednou na vlastní nohy.

Manželé Dyrynkovi

Zaznamenali jsme
Největší problém jsou silnice na Hlinecku

Hejtman Pardubického kraje Martin Netolický oznámil, že financování obnovy silnic II. a III. třídy, které už nebude možné
platit z evropských fondů, by měl příští rok zčásti zajistit Státní
fond dopravní infrastruktury. „Přiznávám, že největší dluh máme u silnic na Hlinecku a řešíme ho. Na letošní modernizaci
úseku Hlinsko – Dřeveš naváže v příštím roce úsek až do Silnice, obnovy se dočkají i silnice z Hlinska do Kameniček a z Kameniček k hranici kraje,“ řekl hejtman.

Příští číslo vyjde
6. prosince 2014
Roznos bude proveden v sobotu 6. a v neděli 7. prosince,
noviny budou vloženy do Chrudimského deníku.
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Josef Fidler vzkřísil řemeslo
Rozhovor
Semilský pecen ve znamení
Krajských dožínek se konal
dne 13. 9. s bohatým programem v parku Ostrov. Proměnlivé počasí se vydařilo a
tak jsme zavítali jako mnoho
dalších návštěvníků na program. Naši pozornost, ale i
mnoha jiných upoutal muž
pracující u kolovrátku, což se
nevidí až tak často. Nedalo mi
to a tak jsem řemeslníka Josefa Fidlera oslovila pro rozhovor.
Můžete mi o vaší práci na kolovrátku říct něco bližšího?
Kolovrátek má dvě funkce.
Jednu znáte z pohádek – předení, kdy se z vláken předla –
stáčela příze a druhou je skaní
– zkrucování více nití do jedné
silnější příze. Z 12 cívek jsou
nitě do křídla a na cívku. Šlapáním se otáčí kolo, pohon
roztáčí cívku, na kterou se
příze navíjí a křídlo tyto nitě
stáčí dohromady v jednu silnou. Výslednou přízi za pomocí motovidla navinu na
přadeno a po propaření (aby
se nit ustálila a nekroutila) z
ní tkám tyto šály.
Co vás jako muže přivedlo k tomuto řemeslu?
Můj původní záměr bylo
studovat na střední vojenské
škole. Měl jsem tam již hotové
přijímací zkoušky, ale při
zdravotní vstupní prohlídce
přišel zákaz, špatně vyvinutá
páteř. Tak se řešilo co se
mnou, byl jsem v osmé třídě
ZŠ a byl už květen. Přišel náborář z hlineckého Technolenu, zdali se nechci učit seřizovačem tkalcovských strojů.

Nově je možné tkané zboží pana Fidlera zakoupit v Turistickém informačním centru (TIC) na Betlémě. V nabídce zatím máme několik šál s
různými tkanými motivy – s blížící se zimou tip pro vás na vkusný vánoční
dárek. Co myslíte?
TIC ve spolupráci s panem Josefem Fidlerem připravuje na dny 20. prosince a 27. prosince akce s názvem „Když kolovrátek zpívá“, kde si příchozí v TIC budou moci vyzkoušet práci na kolovrátku a tkalcovském
stavu. Součástí této akce budou samozřejmě ukázky tkaní pana Fidlera,
který vše doplní zajímavým povídáním o tkalcovství. Akce bude trvat po
oba dva dny od 9 do 16 hodin.
K zakoupení bude i širší sortiment jeho výrobků. Bližní informace o této
akci se dozvíte v dalším vydání Hlineckých novin.

Nebyla jiná vhodná možnost
jak získat maturitu a tak jsem
tedy šel na SOU textilního do
Jeseníku. Prvňák jsem protrpěl, nebavilo mě to. Zlom přišel ve druhém ročníku, kdy
jsme měli praxi na tkalcově a
zde jsem byl lapen řemeslem.
Nedokážu to vysvětlit, ale
chytlo mě to a nepustilo až do
dnešních dnů. Sestrojil jsem
si svůj první tkalcovský stav,
učil se snovat, navádět aj.
Průmyslová praxe se v některých věcech značně odlišuje
od ručního způsobu tkaní.
Scházeli mě informace a zkušenosti, které jsem získával až
metodou pokus-omyl a postupně jsem se tak zdokonaloval. Výsledky téměř dvacetileté práce vidíte tady za mnou
ve stánku.

Co vás na řemesle nejvíc baví?
Těch důvodů je víc. A ten
nejdůležitější? Je to posedlost, vášeň a chuť dokázat, že
ručně tkané výrobky mají své
místo na světě. Vždyť co může
být krásnějšího, než vzít přízi
a pak z ní vytvořit něco, co se
líbí a slouží. Realizovat se na
vytváření vzoru, vybrat barvy a pak držíte v rukách svoje
dílo s vědomím, že takhle to

dělali naši předkové. Mám tu
možnost jejich odkaz předávat dál. Je to nádherná práce a
zároveň náročná na čas, trpělivost, přesnost. Tkaný výrobek: rodí se (nápad) vyrůstá
(tkaní)
dospěje
(konečné
úprava) a žije svým životem (u
zákazníka). Je to výrobek s
duší, kde každé dílo má svůj
vlastní život.
Jak vznikl název Hlinecké šály?
Jsem z Hlinska, města proslulého textilní výrobou. V
dobách své největší slávy na
počátku 20. století zde bylo 27
velkých textilních firem, zaměstnávalo přes 5000 dělníků
a export probíhal do celého
světa. Na tento odkaz se snažím navázat ručně tkanými
šálami v tradičních vzorech
typických pro Hlinsko s moderně pojatými barevnými
kombinacemi. Propojení šál s
názvem města mi přišlo jako
nejlepší volba. Každému je
jasné, odkud šály pochází.
Jakou vidíte budoucnost vašeho
řemesla, kterému se věnujete?
Jak jinak než v tom nejlepším světle. Tkaní je sice náročné, ale není to zboží běžné
potřeby. Svého zákazníka si
hledá těžko, a když se najde, je

Půjčky z Fondu rozvoje bydlení
pro rok 2015
Stejně jako v letech předchozích, může vlastník bytu nebo
obytného domu na území města získat v roce 2015 od města
Hlinska půjčku z Fondu rozvoje bydlení, a to na opravy uvedené v tabulce.

Jednotlivé druhy půjček lze
kumulovat. Jeden druh půjčky
nelze získat opakovaně u téhož
domu, a to po dobu nejméně 15
let. Formulář žádosti je k dispozici u Mgr. Dity Breberové,
odbor vnitřních věcí, právní

úsek (1. poschodí budovy B za
radnicí, tel. 469 315 341) nebo na
www.hlinsko.cz v sekci „Formuláře a tiskopisy“. Lhůta pro
podávání žádostí byla stanovena od 17. listopadu do 19. prosince 2014.

to něco úžasného. Majitel
vlastní dílo, které je originální, a neexistují dva stejné kusy. Ruční práce není nikdy
stejná a i tak je mimořádně
kvalitní. Pro výrobu používám ty nejlepší materiály od
vybraných výrobců a poctivá
ruční práce je zárukou pro
spokojenost zákazníka. Mám
to štěstí, že lidé již začínají
vnímat rozdíl mezi koupenou
šálou někde na tržnici anebo
šálu řemeslně utkanou. Když
si koupí tu ručně tkanou, získají nadhodnotu v podobě
vlastností kvalitního zpracování a vědomí, že podpořili
řemeslo. Moje výrobky nesou
ocenění regionální značky
certifikace „Kvalita z Hlinecka“. Pro zákazníka to znamená, že si může být jist, že zakoupené zboží odpovídá vysokým nárokům kvality. Jedná
se o dodržení tradičních výrobních postupů, ruční práce.
Původ surovin je ekologicky
šetrný a zákazník se na zboží
označené značkou dívá jinak.

Nenechte si ujít
Výstava v muzeu – Všichni byli ve válce
do 30. 12. 2014
Otevřeno: úterý až pátek 9 – 12, 13 – 16 hodin.
Návštěvy mimo otevírací dobu je třeba si domluvit předem.

Výchozím materiálem pro přípravu výstavy se stala ta část hlinecké kroniky, kterou Alois Chalupa věnoval první válce. V
úvodu nám pisatel přibližuje podhoubí blížícího se světového
konfliktu. V další části kroniky pak podrobně popisuje průběh
války a její vliv na život v Hlinsku ve všech jeho oblastech. Z napsaného vyplývá, že opravdu všichni byli ve válce …
Život ve městě je na výstavě přiblížen prostřednictvím dobových fotografií, listinného materiálu (vyhlášky, výzvy, chlebenky a další –enky-, plakáty, dopisnice, vzpomínky na bitvu u
Zborova) a trojrozměrných předmětů, darovaných muzeu bývalými vojáky a legionáři (vojenské helmy, zbraně, uniformy,
vyznamenání, jezdecká sedla, modlitební knížka atd.).
Prostřednictvím alba Československé legie ve Francii – Malířské dokumenty – se návštěvníci seznámí s památnými místy odboje. V roce 1919 byli vysláni do Francie Památníkem Odboje
čeští malíři: V. Beneš, O. Nejedlý, legionář Harna, kteří podle
plánu vypracovaného Františkem Kupkou zobrazili všechna
pro legionářskou historii památná místa.
Na výstavu, díky laskavosti majitelky, byla zapůjčena ruská legionářská uniforma Františka Tobiáše, který bojoval po boku
Ludvíka Svobody (v letech 1968 až 1975 prezident ČSSR).
Výstava je prostorově omezena, nebylo možné prezentovat větší množství sbírkového materiálu, a proto je návštěvníkům připraven k nahlédnutí i důkladnějšímu prostudování přepsaný
text o světové válce z pera kronikáře Aloise Chalupy.
Těšíme se na vaši návštěvu.
Jana Vašková, MMG Hlinsko

Děkuji za rozhovor a přejeme, ať
se řemeslu pana Fidlera daří.
Lenka Vanclová

A Josef Fidler dodává: ..,Nesmím opomenout poděkovat za
pomoc a podporu vedení našeho města a ředitelce SLS Vysočina paní Vojancové. Bez jejich
pomoci a ochoty by to nebylo
možné. Vytvořila se nová koncepce rozvoje řemesla v Hlinsku, kde se tkalcovina navrátí
po tak dlouhé době tam, kam
vždy patřila. Bude se opět ozývat klapot tkalcovských stavů
a bude přinášet radost a užitek
svým zákazníkům.
Zdroj: Semilské noviny

Svár bude řešit
odbor vnitřních věcí
Dne 20. 9. odpoledne řešili
strážníci MP Hlinsko událost
ve věci slovního a fyzického
napadání, k němuž docházelo
mezi osobami navzájem blízkými v jednom z rodinných
domů v Hlinsku. Strážníci celou událost zadokumentovali
a po poučení znesvářených
stran postoupili k dalšímu
projednání na Odbor vnitřních věcí při MÚ Hlinsko. (lh)

Hudba v Orlovně navodí
atmosféru XIII. století
V režii Sdružení přátel dobré
hudby Hlinsko proběhne akce, která vás přenese do dob
dávno minulých. Ponurou aurou středověku na vás nezapomenutelně zapůsobí tvorba
gothic rockové jihlavské ikony XIII. století, která již více
než dvacet let patří ke špičkám žánru u nás i v Evropě.
Jako hosté vystoupí brněnská goth metalová formace
Misty Ways, která bezpochyby představí skladby ze svého
aktuálního alba Train of Lust.
Odlehčením bude koncertní
set domácího revivalu bigbítové legendy Hudba Praha.
Pro zkrácení dlouhých chvil
mezi nezbytnými pauzami pro
přestavbu scény mezi vystoupeními pořadatelé připravili
sugestivní ohňovou show
Společenstva meče a ohně Novus Origo z Polné.
To vše proběhne 15. listopadu tohoto roku v sále komorního divadla (Orlovny) v
Hlinsku od 19:30 hodin.
Vstupenky lze zakoupit v
předprodeji v Obchodě U Motýla a Turistickém informačním centru v Hlinsku, rovněž
je možno je získat v soutěži Rebel rádio Brod. Všichni jste srdečně zváni.
Bližší info na 774 338 837, nebo tripr.tripr@seznam.cz.
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Podpora ekologické výchovy a
lesnické pedagogiky

Zprávy z Ležákovky
Patronát deváťáků s prvňáčky

Z Ležákovky
Základní škola Ležáků za finanční podpory Lesů České
republiky, s. p. zrealizovala
na začátku letošního školního
roku projekt „Učíme se v přírodě“. Škola od Lesů České republiky, s. p. obdržela sponzorský dar ve výši 10 000,- Kč.
Cílem projektu bylo v návaznosti na výsledky dotazníkového šetření provedeného
mezi rodiči žáků a po dohodě
vyučujících předmětů patřících do vzdělávací oblasti
Člověk a jeho svět obměnit
učebnice a učební texty pro
výuku Přírodovědy a Vlastivědy ve 4. a 5. ročnících. Nově
pořízené výukové materiály
byly vybírány s ohledem na
věkové možnosti žáků a na jejich praktickou využitelnost
při systematickém prohlubování vědomostí, dovedností a
při formování hodnotových
postojů žáků v problematice
životního prostředí.
Věříme, že s využitím nově
pořízených učebních materiálů se nám bude dařit snáze

V pátek 26. 9. jsme si na dopoledne naplánovali zábavné tvoření
s přírodninami. Vytvořili jsme si ježka, kterého si prvňáčkové
zhotovili díky pomoci zkušenějších spolužáků, patronů z deváté třídy. Našim cílem bylo se společně seznámit, popovídat si a
něco pěkného si vyrobit. Jelikož máme podzim, zvolili jsme známé zvířátko, ježka. Na výrobu jsme potřebovali silonovou punčochu, seno na vycpání, borové šišky na bodliny, kaštany na
očička a šípek na nosánek. Díky dětské fantazii a šikovným
rukám deváťáků jsme vytvořili skupinu roztomilých ježečků,
které jsme si vystavili. Nechybělo samozřejmě společné focení.
Všem se zábavně tvořivé dopoledne líbilo a budeme se těšit na
další měsíc.
Naše společné výtvory jste si mohli prohlédnou v sobotu 18.
10. v naší škole. V tento den proběhl den otevřených dveří pod názvem „Jak to chodí na naší lodi – aneb život ve škole“.

rozvíjet u žáků ekologické
myšlení a potřebu ohleduplného chování člověka k přírodě. Státnímu podniku Lesy
České republiky děkujeme za
jeho finanční podporu, ale také za přípravu a realizaci výukových programů v rámci
lesnické pedagogiky, kterých
se naše škola v loňském školním roce zúčastnila.
Tomáš Louda, ředitel školy

Mgr. Iveta Pekařová, Mgr. Míša Stachurová, ZŠ Ležáků Hlinsko

Spontánní tanec – tanec radostného života
Pokud jste již unaveni mediálním tlakem různých fitcenter a pohybových studií, kde se
cvičí pod vedením trenérů dle
jasně daných pravidel a kde
společenská konvence klade
nesmyslně důraz na to, aby
člověk při cvičení splňoval jakousi estetickou přitažlivost,
je tu právě něco pro vás ...
Tato pohybová aktivita je
skvělou příležitostí pro ženy i
muže, kteří chtějí od života více a rádi by pro sebe něco udělali. Na věku nezáleží ?
Přijít je možné kdykoliv.
Lekce na sebe nijak nenava-

zují. Neučíme se žádné taneční pozice. Každá lekce tvoří samostatný pohybově-relaxační
celek.
Tanec zhmotňuje hudbu a
vyjadřuje stav a pocity těla.
Uvolňuje emoční a tělesné napětí a doplňuje ztracenou životní energii. Dává nám možnost sebevyjádření v dnešní
uspěchané době, která denně
zahlcuje naši mysl nadbytkem informací ze všech možných oblastí.
V čase, který věnujeme tanci, vnímáme jen sami sebe a
jsme spolu se svým tělem a

Škeble se k nám vrací ráda
Již popáté bude 8. prosince
hostovat v Hlinsku studentský amatérský divadelní soubor Škeble Lanškroun. Ti z
vás, kteří měli to štěstí a viděli
jejich Bramborový den nebo
dojímavou tragikomedii Vo
tom mi nemluv, si jejich novou hru Lovení Karlíka jistě
nenechají ujít.
Každý den kolem sebe vidíme všudypřítomné příklady
nevázanosti, Škeble Lanškroun naopak předvede příběh o dodržení pravidel. Hlavní hrdina Karlík je zcela posedlý svou loveckou vášní, ale
vychování, vidina dobře placeného místa a možná trochu i
zbabělost mu nedovolí pře-

kročit hranici tam, odkud by
už nebylo cesty zpět. V tomto
smyslu se Karlík podobá mnohým z nás, kteří se nakonec
místo lovců staneme sami kořistí a dáme přednost konvencím a jistotám, abychom si
případná dobrodružství nechali jen zdát. To není v době
internetu nijak těžké, ale Karlík tyhle vymoženosti nemá, a
tak si musí najít jiný, svůj
vlastní způsob jak zůstat sám a
nezbláznit se. Vstupné 60,- Kč.
Lovení Karlíka – 8. prosince v 18 hodin, MFC – divadelní
sál. Vstupné 60,- Kč. Předprodej TIC Hlinsko (Betlém) a
www.mfc-hlinsko.cz.
MKK Hlinečan

svými pocity. Protože tančíme
se šátkem na očích, vnímáme
úplně jinak, jinými smysly a
jiné informace než v běžném
denním životě. Nesoustředíme se na to, jak při tanci vypadáme, to není vůbec podstatné. Tančíme intuitivně
tak, jak nám naše tělo napovídá.
Přijďte vyzkoušet spontánní tanec a podlehnete i vy. Pro
každého nového účastníka, je
to něco nepoznaného, radostného, inspirujícího a osvobozujícího od všedních starostí.
Je to příjemně strávený čas,

který nerušeně věnujete jen
sami sobě.
Tanečními hodinami vás
povedou profesionální lektorky.
Tančíme každou středu od
17.30 hodin v tělocvičně Domova
seniorů Drachtinka.
Rezervujte si lekci a přihlaste se na tel. číslech 731 944
407 nebo 603 148 129
nebo e-mailu: spontannitanec@seznam.cz
Více informací najdete na
facebookové stránce – Spontánní tanec Hlinsko.

O princezně, Luciášovi a
makových buchtách
Pohádkové předplatné
Nenechte si ujít prosincové
divadlo z Pohádkového předplatného! Pohádka nás zavede
za princeznou, která by se ráda vdávala a za čertem Luciášem. Uvidíme, co se všechno
stane, když se spolu setkají.
Zvítězí peklo nebo láska? Veselá pohádka s písničkami v
sobě ukrývá ponaučení o tom,
že i malý čin a laskavá mysl,
spolu s vírou v kouzelné proměny, umí dělat opravdové
zázraky.
Pohádka je zařazena do

Koncert k zahájení oslav 30. výročí
založení ZŠ Ležáků

podzimního cyklu pohádkového předplatného, ale jednotlivé vstupenky jsou stále k
dispozici.
O princezně, Luciášovi a
makových buchtách – Multifunkční centrum – divadelní
sál, dne 10. prosince od 17 hodin. Vstupné 80,- Kč.
Předprodej: Turistické informační centrum Hlinsko
(Betlém), on-line rezervační
systém na www.mfc-hlinsko.cz.

V pátek 26. 9. zahájila ZŠ Ležáků oslavy 30. výročí jejího vzniku
slavnostním koncertem v hlinecké Orlovně. Hlavním gratulantem bylo vokální pěvecké seskupení „Kvintetky“, které hostovalo v Hlinsku již po třetí. Dalšími gratulanty byly školní pěvecké sbory, které na škole působí již řadu let. Celým programem provázela herečka Jana Trojanová, která je součástí pěveckého seskupení. Na začátku zazněla směska písní z dětského filmu „Ať žijí duchové“ a poté se program rozdělil do jednotlivých bloků, kde se mohl každý sbor realizovat. Celý program
navodil velice příjemnou atmosféru pro účinkující i pro diváky. Vzhledem k úspěchu, který byl oceněn opravdu upřímným
potleskem diváků, připravujeme vánoční koncert, který by se
měl uskutečnit pravděpodobně 16. 12. Termín koncertu bude samozřejmě včas oznámen.
Mgr. Dana Chaloupková, ZŠ Ležáků Hlinsko

Zpráva z Resslovky
Přírodní umělci vyzkoušeli svou kreativitu

MKK Hlinečan

Oznámení
V ulici Rváčovská je otevřena
nová veterinární ordinace pro
malá zvířata.

Syn měl obavy, jeho
matka nebrala
telefon. Strach byl
oprávněný
Dne 22. 9. v odpoledních hodinách přijala hlídka strážníků
MP Hlinsko oznámení muže,
který se nemohl dovolat své
matce (ročník narození 1933) s
podezřením, že se jí muselo v
jejím bytě v ulici ČSA něco
stát. Po provedení nezbytných
šetření v místě bydliště byl byt
za pomoci HZS Hlinsko otevřen, kdy žena byla následně
nalezena ležící na zemi. Naštěstí byla živá. Lékař RZS
provedl vyšetření ženy a o tuto ženu se dále postarala její
rodina.
(lh)

Dne 30. 9. se za pěkného podzimního počasí uskutečnil celoškolský projektový den na téma LandArt – umělecké tvoření
v přírodě. Žáci se nejprve seznámili s historií tohoto uměleckého směru a především si prohlédli inspirativní fotografie obrazů v přírodě, které dokonale posloužili jako motivace. Každá třída pak různě po okolí Hlinska vytvářela svá díla z čistě přírodních materiálů posbíraných v dané lokalitě. Fantazii se meze nekladly a samozřejmostí bylo, že při sběru materiálu k tvorbě děti myslely také na přírodu, aby po tvoření zůstala nepoškozená.
K vidění byl např. obří hlemýžď, srdce, mapa České republiky,
stromy, rozličné postavičky a zvířata, vše vytvořeno z kombinace listí, šišek, kamínků, větví, jehličí ... Žáci si tak vyzkoušeli
svoji kreativitu, schopnost spolupracovat ve skupině a užili si
krásné dopoledne v přírodě.

Mgr. J. Klinecká a Mgr. P. Zavřelová, ZŠ Resslova
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Z fotografického archivu
Ladislava Vaška
Jiří Vaněk – malíř, grafik,
kreslíř, ilustrátor a autor
kresleného humoru, hlinecký
rodák a hlinecký patriot, a také můj dobrý přítel, který
oslavil 30. března letošního
roku 75. narozeniny. Městské
muzeum a galerie v Hlinsku
připravuje již druhou autorskou výstavu tohoto skromného a pracovitého umělce.
Výstava bude slavnostně zahájena 28. listopadu a potrvá
do 6. ledna 2015. Vaňkovo dílo
je neobyčejně pestré a stejně
pestré jsou i jeho životní osudy, i když je prožil převážně v
rodném městě. Vystudoval
renomovanou Střední uměleckou průmyslovou školu v
Brně, kde si prohloubil a zdokonalil kreslířské schopnosti,
získal grafické dovednosti,
zdokonalil písmomalířství a
malířské techniky. Po maturitě si odbyl základní vojenskou službu a v roce 1960 nastoupil jako výtvarník do
Osvětové besedy v Hlinsku. V
šedesátých letech se přátelil s
dalšími výtvarníky, hlavně s
Rudolfem Korberem, který
začínal svoji výtvarnou kariéru v nově zřízeném Jednotném klubu pracujících se sídlem v tehdejším Komorním
divadle. Komorní divadlo a
JKP se stalo v šedesátých letech centrem hlinecké kultury. Kolem klubu se začal formovat okruh hlineckých intelektuálů, organizovali se
výtvarníci, ochotníci, fotografové, hudebníci, recitátoři
i loutkáři. Každoročně pořádané Výtvarné Hlinecko přilákalo do města stovky návštěvníků a v divadle hostovaly profesionální soubory.
Divadelníci vstoupili do Svazu čs. ochotníků a každoročně
uváděli zajímavou inscenaci.
Klub organizoval celostátní
soutěž o Pohárek monologů a
dialogů, fotografové pořádali
celostátní soutěž Výtvarní
umělci ve fotografii a filmoví
nadšenci v čele s Mirkem Ko-

mínkem založili Filmový
klub. A ve středu tohoto dění
byl mladý nadšený Ruda Korber, který kolem sebe dokázal
soustředit stejně nadšené,
tvůrčí a pracovité osobnosti
jako byl sám. Stejnou měrou
přispíval svojí výtvarnou činností Jiří Vaněk. Spolupracoval s hlineckým ochotnickým
souborem, kde spolu s Korberem zhotovovali scény, navrhovali a realizovali plakáty
výstav a divadelních představení. V roce 1965 přešel Vaněk
do propagace v podniku Elektropraga Hlinsko, kde byl zaměstnán, ale kde byl velice
nešťastný. V roce 1988, kdy se
pokusil odejít tzv. na volnou
nohu, což se mu podařilo. V té
době měl za sebou rozsáhlou
publikační činnost především
v oblasti kresleného humoru.
První kresbu mu otiskly Hospodářské noviny v roce 1965.
Nepravidelné publikace pak
následovaly v časopisech Stadión, Mladá fronta, Mladý
svět, Literární noviny, Květy,
Dikobraz, Student, Učitelské
noviny a další. Poslední a pravidelná spolupráce s rubrikou
„Sólo kreslíře“ byla v časopise
Mezinárodní
politika.
Zmíněná spolupráce trvala
nepřetržitě po dobu dvaceti
let.
Vaňkův kreslený humor je
břitký, mnohdy kritický k
problémům
společenským,
ekologickým, ekonomickým i
geopolitickým. Pro zmírnění
ostnů přidává někdy ptáčka,
kytičku či sluníčko. V
kresbách se opakovaně objevuje človíček s holou, protáhle vejčitou hlavou, velkým
nosem a sevřenými ústy. Je
většinou prostovlasý, někdy
ve stylovém klobouku nebo
šaškovské čepici. Kresby jsou
většinou beze slov, takže nutí
čtenáře přemýšlet. Kromě
kresleného humoru vyniká v
ilustraci, kdy na předložený
text dokáže vymyslet neskutečně krásné, mnohdy poetic-

ké a vtipné obrázky. Jiří Vaněk miluje poezii, verše Vladimíra Holana, Františka Halase, Miroslava Bureše a hlineckého básníka Stanislava
Zedníčka. Má fantastickou vizuální paměť, která mu umožní zpodobnit nejen fyziognomii, ale i charakter určitého
člověka. Má zcela vyhraněný
výtvarný styl a je možné ho
zařadit mezi karikaturisty
Stanislava Holého, Miroslava
Bartáka, Jiřího Slívu, či Vladimíra Renčína.
Ve volné tvorbě se Jiří věnuje malbě. Jeho obrazy, většinou oleje jsou z části abstraktní, s názvy „Cesty k andělům“, „Do jiného světa“,
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Zaznamenali jsme
Vysočánek reprezentoval město v lázních

„Erupce“, nebo „Mezi nebem
a zemí“. Portréty biblické
„Ježíš“, nebo známé osobnosti „Jan Zrzavý“, či „Vincentova dýmka“, obyčejní lidé
„Kořenářka“, nebo „Touha
pana Roubíčka“. Nevyhýbá se
ani zátiším a květinám. Některé z uvedených prací jsem
viděl při letošní červnové návštěvě jeho ateliéru. Tam jsem
Jiřího fotografoval a tři jeho
portréty připojuji k textu.
Další dvě fotografie jsem pořídil v osmdesátých letech
minulého století, kdy Jiří učil
v tehdejší Lidové škole umění
v Hlinsku, jako jeden z prvních pedagogů výtvarného
oboru.
Ladislav Vašek

Dětský folklorní soubor Vysočánek reprezentoval koncem září
naše město a náš kraj na významném Mezinárodním festivalu
dětských souborů v Luhačovicích. XXII. ročník tohoto festivalu
se konal přímo v centru lázeňského města a jeho součástí bylo i
vyhlášení obce roku, které pořádá Ministerstvo pro místní rozvoj. Celý festival probíhal již tradičně na vysoké úrovni, kterou
zajišťuje účast nejlepších evropských souborů. Zpestřením festivalu byl zajímavý host, kterým byla mladá zpěvačka z Izraele
Libi Panker a představila zde několik vlastních písní. Zazpívala také jednu českou lidovou píseň. Tato nadaná zpěvačka vystupovala např. i v soutěži Eurovize.
Folklorní soubor Vysočánek vystupoval s pásmem „Kouzlo
hraček“, které diváky velmi zaujalo především díky nápadité
choreografii, ve které jsou zakomponovány naše tradiční dřevěné hračky, jako jsou panenky, husaři, koníci nebo ptáčci. Krásu festivalu umocnilo krásné slunečné počasí a všechny děti tak
mají na co vzpomínat.
Vysočánek Hlinsko

Nenechte si ujít
Soutěž Tanečního studia Ridendo

V sobotu 29. listopadu se v hlineckém Multifunkčním centru koná třetí ročník taneční soutěže párů v hobby dance. TS Ridendo
srdečně zve širokou veřejnost k návštěvě tohoto tanečního klání, kde budou k vidění latinskoamerické a standardní tance v
podání tanečních párů všech věkových kategorií. Soutěžní klání bude zahájeno po deváté hodině. Nejprve se divákům představí děti, které vystřídají junioři, mládež a ke konci soutěže se
předvedou i senioři. Okázalé kostýmy, slavnostní atmosféra,
nádherná hudba, spousta energie a hlavně skvělé taneční výkony, na to vše se diváci mohou těšit. Soutěž se koná pod záštitou Svazu učitelů tance za podpory města Hlinska. Vstupné je
40,- Kč/děti a 80,- Kč/dospělí. Těšíme se na vaši návštěvu!

Tereza Šustrová, vedoucí TS Ridendo

Orlovna
Neděle 9. listopadu od 15 h
JOSEF ZOCH A JEHO
HOSTÉ
Richard Novák s dětmi z
domova v Nové Vsi.
Vstupné 150,- Kč.
Sobota 22. listopadu od
17 h
JIŽANI
Orel Hlinsko srdečně zve
na tradiční podzimní koncert,
na kterém zahraje jihočeská dechová kapela z Českých Budějovic,
vítěz soutěže Zlatá křídlovka – mistrovství ČR dechových
hudeb 2012.
Vstupné 120,- Kč
Předprodej vstupenek:
TIC Hlinsko, Betlém 561; tel.: 469 312 349.
Hlinecký divadelní ochotnický spolek Duha uvede komedii
CHARLEYOVA TETA, a to 29. listopadu v 17 hodin a 30. listopadu v 16
hodin.
Vstupné 80 korun, předprodej vstupenek od 14. listopadu v
TIC Hlinsko na Betlémě.
Sobota 6. prosince od 14.30 h
MIKULÁŠSKÁ BESÍDKA
Těšit se můžete na pohádku, příběh i na sv. Mikuláše. Pořádá
Orel Hlinsko a SHM. Vstupné dobrovolné.

Tip pro vás
Hlinečák ve světě – přihlaste se také!

Cyklus velmi úspěšných cestovatelských besed Hlinečák ve světě pokračuje 5. prosince od 18. hodiny již třetím setkáním. Pro ty,
kteří se s tímto názvem ještě nesetkali, připomínáme, že se jedná o velmi přátelské a neformální setkání všech těch, kteří rádi
cestují a poznávají nové kultury a národy. V posledních dvou
cyklech jsme se podívali do Jordánska, Sýrie, Gruzie, Spojených arabských emirátů, na Island, do Moskvy, Irska a Rumunska a do Itálie. V prosinci se můžete zatím těšit na povídání
o Zanzibaru, Apeninském pohoří a Rusku a doufáme, že se přihlásí další nadšenci, kteří se s námi o své zážitky podělí. Pravidla jsou jednoduchá. Vezměte 20 nejlepších snímků z některé ze
svých cest a my vám poskytneme dvacet minut času na vaše vyprávění. Pokud máte zájem, prosím, pište na mail:
ladakusa@gmail.com.
MKK Hlinečan
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Bláznivé nůžky, to je komedie
na Vánoce, nenechte si ji ujít
Břicho nemusí bolet jen z vánočního přejídání, ale taky od smíchu
Pozvánka
Vánoční a novoroční svátky
těm šťastnějším z nás letos nadělí spoustu volna. Jak s ním
ale naložit? Televize a spousta
cukroví, to jednoho za chvíli
omrzí. Bude-li k nám zima
skoupá na sníh, pak hrozí záplava nudy. Alespoň pro jeden
večer bychom vám ale mohli
od tohoto nebezpečí pomoci.
Co třeba vyrazit si do divadla?
Divadelní vražedná interaktivní komedie Bláznivé
nůžky není žádnou novinkou.
Východočeské divadlo Pardubice ji na svém repertoáru
udržuje již od roku 2007. A diváci ji mají stále ve velké oblibě. Jednak mohou děj hry diváci sami přímo ovlivnit a zároveň má hra více než jeden
konec. Divák tedy může hru

zhlédnout několikrát a pokaždé uvidí jiné představení.
Budete v napětí, ale zároveň
se budete skvěle bavit!
Hra vás zavede do kadeřnického salónu se svérázným
a zábavným personálem. Přichází několik náhodných i
stálých zákazníků. Najednou
se o patro výš stane vražda a
jedinými, opravdu nestrannými pozorovateli a svědky
jsou diváci. Jenom oni mohou
vypovídat a usvědčit vraha.
Věřte, že této bláznivé zábavy
se rádi zúčastníte. Ještě nikdy
se vám totiž nestalo, abyste
mohli ovlivnit děj hry, mluvit
s postavami a dokonce vypátrat vraha! A pořád se bavit!
Zdá se, že tato kombinace
divadelních chutí má něco do
sebe, protože původní provedení Bláznivých nůžek v Bostonu se dočkalo dokonce zápi-

su do Guinnessovy knihy rekordů, hraje se tam totiž s
úspěchem už přes dvacet let.
Vánoce jsou časem nevšedním a vánoční divadlo by nemělo být jiné, proto jsme pro
vás také připravili malou nevšednost.
Budova
Multifunkčního centra se nebude
jako obvykle zavírat hodinu
po skončení představení. Naopak, budeme velmi rádi,
když zde s námi zůstanete, posedíte u vína a hlavně budete
mít možnost strávit dalších
několik hodin při kapele a na
parketu vytancovat případných několik deka nabraných
při štědrovečerních a jiných
tabulích. Určitě se nám podaří
vytvořit nezvyklou, ale hlavně příjemnou vánoční divadelní a kulturní atmosféru.
Tip na závěr – lístek na divadlo, kde se do sytosti poba-

víte a pak si můžete i zatancovat, to by jistě mohl být dobrý
vánoční dárek, co myslíte?
BLÁZNIVÉ NŮŽKY – Paul
Partner, Východočeské divadlo Pardubice
Multifunkční centrum – divadelní sál , dne 29. prosince v
19 hodin. Vstupné 250,- Kč.
Předprodej: od 10. listopadu
ve 14 hodin TIC Hlinsko Betlém, od 16 hodin on-line rezervační
systém
www.mfchlinsko.cz.
Na VIII. ročníku GRAND
Festivalu
smíchu
získaly
Bláznivé nůžky titul Komedie
roku 2007 a Ladislav Špiner
byl v roli Tonyho oceněn za
nejlepší mužský herecký výkon
festivalu! Inscenace je i divácky nejoblíbenější hrou VČD
roku 2008 a nositelkou Ceny
poroty přehlídky České divadlo
2008!
MKK Hlinečan

Lehký Surrealismus Štěpána Doležala
Štěpán Doležal studoval na
hlineckém gymnáziu. Následně odešel na Pedagogickou fakultu v Hradci Králové,
obor český jazyk a výtvarná
výchova. Zde začal pracovat
formou takzvaného tušového
pointilismu, tj. kresbou tuší a
perem v bodech překrývajících se přes sebe. Už přes 15 let
je členem Unie výtvarných
umělců Pardubicka, se kterými se pravidelně účastní souborných výstav (např. Nasavrky, galerie U Jonáše v Pardubicích, Litomyšl, Chrast,
Chrudim atd.). Vystavoval také sólově – ve Skutči, v Pardubicích a Hradci Králové.
Tématicky se snaží zachycovat věci v neobvyklých souvislostech. Odborně by se jeho

styl mohl nazvat termínem
lehký surrealismus, ovšem
není to přímo program jeho
kreseb. Jde spíše o touhu nakreslit něco, co nelze spatřit
ani vyfotit. Jakožto výtvarník
a laický obdivovatel dějepisu

je inspirován nejvíce dobou
středověku, patrnou v některých kresbách. Z osobností,
které ovlivnily tvorbu Štěpána Doležala, je to Mgr. Lubomír Netušil, bývalý pedagog
VV a grafik, bibliofil a znalec

umění, kterému vděčí za vštípený názor, že umění je od slova umět a že dobře zvládnuté
řemeslo, okořeněné dobrým
nápadem i nadčasovým tématem, není vulgární slovo. Z
těch nežijících je vděčný za inspiraci malíři jménem Pieter
Brueghel starší. „Občas se mě
lidé ptají, jak dlouho taková
kresba trvá. Když mám to štěstí mít čas, trvá to týden až dva
týdny, někdy i déle.“
Výstava Štěpána Doležala je
umístěna v galerii ve Foyer
Multifunkčního centra. Přístupná je od 13. listopadu do 14.
ledna od pondělí do čtvrtka
vždy od 8 do 16.30 hod. nebo při
kulturních akcích podle programu Multifunkčního centra.
MKK Hlinečan

Zpráva z MKK Hlinečan
Listopadová připomínka kulturních akcí
v Multifunkčním centru

V minulých vydáních Hlineckých novin jsme vás jednotlivě informovali o kulturních pořadech, které máte mimo jiné možnost navštívit v Multifunkčním centru. V tomto článku vám pro
připomínku přinášíme malé shrnutí.

Hrajeme si a zpíváme s Míšou – 16. listopadu v 15 hodin
Znáte ji ze stovek vystoupení po celé ČR i z účinkování v televizních pořadech pro děti. Interaktivní písničková show pobaví i aktivně zapojí děti i jejich rodiče.
Malí i velcí fanoušci Míši Růžičkové jsou zvyklí na hodinové
vystoupení nabité spoustou veselých písniček, tancováním, dováděním a sladkými odměnami.

Zdeněk Izer FurtLuftDurch tour – úterý 18. listopadu v 19 hodin
Celovečerní zábavný pořad Zdeňka Izera a Šárky Vaňkové.
Jedinečný a nezaměnitelný, někdy možná trochu tvrdý, jindy černý, takový je humor Zdeňka Izera. Diváci si jako vždy přijdou na řadu oblíbených scének, parodie nejrůznějších televizních pořadů a imitování celé řady populárních zpěváků a zpěvaček. To vše obohacené nejrůznějšími kostýmy a převleky.

Koncert Orchestru Václava Hybše a Věry Martinové – pondělí 24. listopadu v 19 hodin
Václava Hybš – český hudebník, trumpetista, dirigent, hudební aranžér, kapelník tanečního Orchestru Václava Hybše se
na české hudební scéně pohybuje již na 4 desítky let.
Věra Martinová – jedna ze stálic na české hudební scéně. Některými odborníky je označována za nejlepší zpěvačku v oblasti country.
Tyto dvě význačné osobnosti se sejdou na jevišti divadelního
sálu Multifunkčního centra, aby předznamenaly nadcházející
adventní období.
MKK Hlinečan

Karolínka dostala dárek
Karolínka Dyrynková z Hlinska trpí Hereditární spastickou paraparézou, což je velmi
vzácné onemocnění, které
patří mezi skupinu neurodegenerativních onemocnění.
Hlavním příznakem u Karolínky je progresivní spasticida dolních končetin, což vede
v budoucnu ke zhoršování získaných pohybových schopností a k funkčnímu poškození kyčelních kloubů.
Karolínka není schopna si
samostatně korigovat fyziologický sed, bylo jí doporučeno
pořízení rehabilitačního přístroje MOTOmed, na který jí
ÚSVIT přímé demokracie přispěl.
Za ÚSVIT Ctibor Kovárník

Kaleidoskop Jana Rejžka
Posluchač se setká s ukázkami a zajímavostmi z alternativní scény
Jan Rejžek je málo přehlédnutelnou postavou české kulturní kritiky. Jako novinář a
publicista se v této branži pohybuje již několik desetiletí.
Začínal sice jako sportovní
novinář v časopise Gól, ale od
70. let platí za nesmlouvavého
kulturního kritika především
v časopise Melodie.
Od té doby rovněž cestuje po
České republice se svými poslechovými pořady, příležitostně uváděl rockové a folkové pořady. Do historie se zapsal především v roce 1988,
kdy v blízké Lipnici nad Sázavou pozval veřejně na pódium
tehdejšího předního disidenta
– Václava Havla. Aktivně se
zapojil do vzniku petice Několik vět. Patřil mezi kontaktní osoby uvedené na Peti-

ci novinářů, která protestovala proti uvěznění Jiřího
Rumla a Rudolfa Zemana.
Po změně režimu Jan Rejžek
působil jako úředník v sekci
vnitřní politiky v Kanceláři
prezidenta republiky, redaktor Československé televize a
Svobodné Evropy, ale například i jako tiskový mluvčí politické strany ODA. Následně
Jan Rejžek ukončil spolupráci
jak s Českou televizí, kde stál
za pořadem Katovna, tak Český rozhlas, v němž spojil svoje
jméno s pořady Kaleidoskop a
Kritický klub. Pravidelně také píše sloupky do Lidových
novin.
Po pětadvaceti letech se Jan
Rejžek vrací se svým poslechovým pořadem do klubů a
menších sálů po celé republi-

ce.
Kaleidoskop – to je hudební
pořad, v němž se setkáte s hudbou, kterou na Radiožurnálu
určitě neuslyšíte. Posluchač
se setká s ukázkami a zajímavostmi z české alternativní
scény ((Kieslowski, Matěj
Ptaszek, Dva, Zrní aj). Zazní i
nejpestřejší zahraniční žánry
a styly (africký rock, židovský
klezmer, irský folk) a nová alba legend jako jsou Robert
Plant nebo Leonard Cohen.
Jan Rejžek – Kaleidoskop,
Multifunkční centrum – kinosál, čtvrtek 13. listopadu od
18 hodin. Vstupné 60,- Kč.
Předprodej: Turistické informační centrum Hlinsko
(Betlém) a on-line rezervace
www.mfc-hlinsko.cz.

MKK Hlinečan

Muž chtěl ukrást
deset lahvových piv,
ve svém „oboru“
nebyl nováčkem

Dne 4. 10. v dopoledních hodinách řešili strážníci MP Hlinsko událost ve věci krádeže 10
ks lahvových piv, ke které došlo v OD COOP Jednota Hlinsko na Tylově náměstí.
Strážníci na místě zjistili
totožnost podezřelé osoby.
Jednalo se o muže (29 let). Následným ověřením přes Policii ČR bylo zjištěno, že tento
muž je podezřelý z trestné činnosti a celá událost včetně pachatele jí byla na místě předána k dalšímu opatření.

Ladislav Havlík
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Soukromá inzerce
Prodáme dvě zachovalá křesla. Cena za obě křesla 1 000,- Kč.
Gramofonovou skříňku – délka 1,50 m, smrk. Cena 1000,- Kč. Odvoz nutný Tel.: 721 848 225.
Sháním elektromotor na 220 V, výkon 1,1 až 1,5 kW. Otáčky 1.400
– 1.500. Tel.: 606 922 000.
Prodám 15 ročníků filmového časopisu CINEMA (1996-2010) v
perfektním stavu: vše za 6.000,- Kč. Tel.: 737 445 764.
Prodáme zachovalý starý kredenc („skleník“). Cena dohodou.
Tel.: 721 848 225.
Prodám konzumní brambory salátové odrůdy, jehňata masných plemen, možnost zabití. Tel.: 469 313 005.
Koupím poštovní známky, pohledy, obálky, staré bankovky, tuzexové bony, losy, staré akcie, jízdenky ČSD, jízdní řády, celé
sbírky – větší množství – pozůstalost po sběrateli. Platím v hotovosti nejvyšší možné ceny. Info: tel..: 724 22 92 92.
Pronajmu byt 3+1, 130 m², Adámkova třída 190, Hlinsko. Cena 8
500,- Kč měsíčně. Tel: 603 471 575.
Prodám nebo pronajmu rodinný dům – 2 bytové jednotky v
Hlinsku. Tel.: 773 533 894.
Prodám bílé zimní brusle na 4 – 5letou holčičku. Tel. 605 503 613.
Prodám čtyři zachovalé staré židle Thonet, historickou šatní
skříň, srnčí parůžky na stěnu. Tel. 606 623 673.
Koupím staré hračky z doby ČSSR – autíčka na bowden, setrvačník, nákladní, osobní, zn. Škoda, Tatra atd. Tel. 606 623 673.

Informace ohledně inzerce v Hlineckých novinách získáte na telefonním čísle 469 312 349
nebo na webových stránkách www.hlinsko. cz (záložka Hlinecké noviny).
Termín uzávěrky pro příjem inzerce je vždy nejpozději do 15. dne v měsíci.
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Mateřské centrum Hlinečánek
Pondělí
od 8.30 – 11.30 h – Hrajeme si s říkadly/tvořivá dílna pro maminky (ubrousková technika, pletení z papíru, Quiling)
Úterý
od 8.30 – 11.30 h – Cvičení pro maminky s dětmi od 3 měsíců
v aromaprostředí
Herna v solné jeskyni – přesné termíny budou upřesněny v mateřském centru nebo na telefonu 728 460 403
Středa
od 8.30 –11.30 h – Hrajeme si s říkadly/volná herna
od 17 h – Cvičení pro těhotné s porodní asistentkou
(bez dětí)
Čtvrtek
od 8.30 h – Přednášky na téma rodina a výchova dětí/volná herna
Herna v solné jeskyni – přesné termíny budou upřesněny v mateřském centru nebo na telefonu 728 460 403
Pátek
od 16 – 18 h – Předporodní kurzy
Více informací na www.hlinecanek.wbs.cz nebo na telefonu 728
460 403.

Centrum Jana XXIII.
Pondělí: Herní odpoledne pro děti s Anežkou 14 – 17 h (možnost
i doučování – tel. 730 573 956) – vstup zdarma
Cvičení Pilates dospělí 17.30 – 19.45 h (info na tel. 725 652 885)
Úterý: Biblická hodina 18 – 19.15 h
Středa: Výtvarná dílna s Janou Dušánkovou 9 – 11.30 h; Deskové hry s Fandou Hronkem 16.30 – 18 h; Herní odpoledne s Anežkou Novákovou 14 –18 h (hraní her, doučování, psaní úkolů,…),
18 – 20 h (dílny nejen pro mládež a další možnosti)
Čtvrtek: Kinect Party 16.15 – 18.15 h (účast nutno nahlásit předem – 605 887 962, 16 – 18 h Nácvik Živého Betléma; Cvičení Pilates dospělí 18.15 – 20.15 h
Pátek: Bohoslužba 8.30 – 9.15 h; Jazyková výuka 15 – 17.15 h;
Neděle: Bohoslužba 9.30 – 10.30 h
Aktivity v měsíci listopadu mimo harmonogram:
Středa 19. 11. od 18 do 19.30 h – seminář pro rodiče dětí učících se
podle prof. Hejného „ Jak pracovat s „jinou“ matematikou“
Pátek 14. 11. od 20 h – přátelské setkání „NET FOR GOD“ s promítnutím krátkého filmu na duchovní téma
Neděle 30. 11. – Adventní výstava betlémů s dílnou – ŘK fara
Více informací na www.cj23.cz, FB: Centrum Jana XXIII.

Knihovna
Dospělé oddělení
Po
Út
St
Čt
Pá
So

8– 12, 13 – 17
8 – 12, 13 – 17
ZAVŘENO
8 – 12, 13 – 17
8 – 12, 13 – 17
8 – 11
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Dětské oddělení
13 – 17
8 – 12, 13 – 15.30
ZAVŘENO
8 – 12, 13 – 17
13 – 17
ZAVŘENO

Tel. 469 311 263
Tel. 469 311 197
www.knihovna.hlinsko.cz
Klub dětských čtenářů listopad – prosinec
Úterý 4. 11. od 16 – 17 h – Přečteme si z nové knihy
od G. Futové Psí škola kocoura Rudochlupa. Budeme hádat podzimní hádanky a vytvoříme si ježečka.
Úterý 2. 12. od 16 – 17 h – Společně si přečteme vánoční příběh z
knihy od Z. Malinského Pohádky ze Sluneční ulice a vytvoříme
si přáníčko.
POHÁDKOVÁNÍ – každý čtvrtek od 10 hodin čteme vašim dětem pohádku
6. 11. Perníková chaloupka
13. 11. Červená Karkulka
20. 11. Ubrousku, prostři se!
27. 11. O hloupém Honzovi

Městské muzeum a galerie
29. 11. 2014 – 6. 1. 2015
JIŘÍ VANĚK
Obrazy, kreslený humor, ilustrace
Významný hlinecký výtvarník se věnuje grafice, ilustraci,
kreslenému humoru i malbě obrazů převážně kombinovanou
technikou.

Soubor lidových staveb Vysočina
Osada volně rozptýlených zemědělských usedlostí v původním
krajinném prostředí. Ukázky
bydlení, způsobu hospodaření
a života drobných zemědělců, lidové technické památky na vodní pohon.
Veselý Kopec je do zahájení
programu Vánoce na Veselém
Kopci dne 6. 12. uzavřen.

EXPOZICE MASOPUSTNÍCH OBCHŮZEK
A MASEK Z HLINECKA
V domku č.p. 362 jsou vystaveny dokumenty věnované zápisu
masopustních obchůzek z Hlinecka do světového nehmotného
dědictví UNESCO. Můžete si zde prohlédnout množství historických i současných fotografií masek, stejně jako originální
masky z Blatna, Hamrů, Studnice a Vortové. Součástí expozice
jsou i promítané dokumenty, výtvarná dílna pro děti a speciální programy pro školy.
ŽIVÁ HISTORIE, speciální program pro školy
Podrobnosti k programům naleznete na www.vesely-kopec.eu v
oddíle Živá historie. Nabídka programů: Masopust držíme; Tak
nám zabili Ferdinanda; Rodokmen aneb poznej svoji rodinu;
Betlém školám; Pohádky, pověsti, vyprávění…; Avatar aneb o
ochraně nehmotného kulturního dědictví. Na programy je nutné objednat se předem.

14. pátek
19.00
Zmizelá
Drama USA s čes. titulky, 145 min., vstupné 110 Kč.

15-N

15. sobota
17.00
Dům kouzel
P
Animovaná rodinná komedie USA, 85 min., vstupné 100 Kč.
19.00

Zmizení Eleanor Rigbyové:
Ona
Drama USA s čes. titulky, 89 min., vstupné 110 Kč.

12-N

21. pátek
19.00
Pohádkář
Moderní lovestory ČR, 90 min., vstupné 120 Kč.

15-N

22. sobota
17.00
Včelka Mája
Animovaný rodinný film Austrálie/Německo, 79 min.,
vstupné 100 Kč.

P

23. neděle

17.00

P

25. úterý

19.00

12-N

Winx club –
V tajemných hlubinách
Animovaný film Itálie, 98 min., vstupné 90 Kč.
Zmizení Eleanor Rigbyové:
Ona
Drama USA s čes. titulky, 100 min., vstupné 110 Kč.
27. čtvrtek 19.00

Hunger games:
12-N
Síla vzdoru 1. část
Dobrodr. thriller USA s čes. titulky,150 min., vstupné 120 Kč.

Vzpomínka

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
WWW.FACEBOOK.COM/VESELY.KOPEC

Multifunkční centrum
Úterý 11. listopadu od 19 h
DROBEČKY Z PERNÍKU
Divadelní představení je v rámci podzimního abonmá.
Čtvrtek 13. listopadu od 18 h
JAN REJŽEK – POSLECHOVÝ POŘAD
Povídání a poslech hudby ( absolutně mimo main stream )
s významným hudebním a kulturním publicistou a kritikem
Janem Rejžkem. Vstupné 60,- Kč.

Prosba o pomoc

Neděle 16. listopadu od 15 h
ZPÍVÁME A TANČÍME S MÍŠOU RŮŽIČKOVOU
Interaktivní zábavná show plná tanečních písniček a soutěží
pro děti ve věku 2 – 10 let. Vstupné 100,- Kč.

Dne 20. ledna 2014 se na přechodu u pošty v Hlinsku stala dopravní nehoda, kdy řidič osobního auta srazil dvě ženy. Hledám případné svědky této nehody k objasnění mého úrazu.
Ozvěte se prosím na telefonní číslo 605 141 976. Předem děkuji.

Úterý 18. listopadu od 19 h
ZDENĚK IZER: FURTLUFTDURCH TOUR
Vstupné 220,- Kč.

Výstava fotografií motýlů U Motýla

Čtvrtek 20. listopadu od 17 h
12. ROČNÍK SOUTĚŽE V LUŠTĚNÍ KŘÍŽOVEK
Pro širokou veřejnost z Hlinska a okolí. Pro vítěze budou jako tradičně připraveny drobné ceny.
21. – 23. listopadu
HLINECKÉ MEDOVÉ DNY
Včelařská výstava o životě včel a jejich významu pro člověka. Možnost zakoupení různých druhů medů, medovin, svíček,
kosmetiky, perníčků apod. Ukázky tradičních řemesel.
Otevřeno: pátek 8 – 17, sobota, neděle 9 – 16 hodin.
Pondělí 24. listopadu od 19 h
ORCHESTR VÁCLAVA HYBŠE A VĚRA MARTINOVÁ
Vánoční koncert. Vstupné 250,- Kč
Sobota 29. listopadu od 9 h
CENA TANEČNÍHO STUDIA RIDENDO
Párová soutěž v hobby dance, kterou pořádá TS Ridendo.
Taneční: 5., 12., 19., 26. listopadu (prodloužená), a 3. prosince

***
Galerie malířů Hlinecka a Pamětní síň Karla Lidického

Pátek 5. prosince od 18 h
HLINEČÁK VE SVĚTĚ

Městské muzeum

Pondělí 8. prosince od 18 h
LOVENÍ KARLÍKA

Návštěvy mimo otevírací dobu je nutné si předem domluvit.
Bližší informace: Městské muzeum a galerie Hlinsko,
Havlíčkova 614, 539 01 Hlinsko
Tel.: 469 311 267, 731 151 77, 731 151 777, e-mail:
muzeum@hlinsko.cz; www.hlinsko.cz/město/kultura

10. pondělí
19.00
Co s láskou
12-N
Romant. film USA s čes. titulky, 115 min., vstupné 110 Kč.

Otevírací doba:
Denně mimo pondělí od 8,30 do 12,00 a od 12,30 do 16,00 hodin.

Otevřeno Út – Pá 9 – 12, 13 – 16 h
So, Ne, svátky 10 – 12, 13 – 17 h

Expozice: Nejstarší historie, školství, spolky, oděv a textilní
výrobky, zaniklá a živá řemesla – hrnčířství, hračky, sklo, rodina Adámkových.
Otevřeno: Út – Pá 9 – 12, 13 – 16 h

9. neděle
17.00
Škatuláci 3D
P
Dobrodružná anim. komedie USA, 97 min., vstupné 130 Kč.

20. čtvrtek
Rezervace lidové architektury, expozice bydlení drobných městských řemeslníků v roubených
domcích z poloviny 19. století.
Ukázka bydlení domáckého tkalce,
výrobce dřevěných hraček, prodejna upomínkových předmětů,
bylinek, keramiky.

Připravujeme na prosinec
Úterý 2. prosince od 19 h
39 STUPŇŮ
Divadelní představení je v rámci podzimního abonmá.

do 30. prosince
VŠICHNI BYLI VE VÁLCE
První světová válka v podání Aloise Chalupy, kronikáře
města a ředitele škol.

Kino

Úterý 9. prosince od 17 h
ADVENTNÍ KONCERT ZUŠ HLINSKO
Více informací a rezervace vstupenek
na www.mfc-hlinsko.cz

Poděkování
Děkujeme vám všem, kteří jste se přišli naposledy rozloučit
s naším drahým synem Milanem KOPECKÝM.
Zároveň děkujeme za projevy soustrasti a květinové dary.
Zarmoucená rodina

Motýli jsou krásní, jedineční a inspirující. Určitě je příjemné
mít jejich nádheru každodenně na očích, avšak jejich ochrana
je čím dál více potřebnější. Nejmilosrdnějším způsobem, jak
mít jejich pestrost a originalitu nablízku, je fotografie.
Od 16. 11. bude v hlineckém Obchodě U Motýla (Erbenova ul.) nainstalována prodejní výstava motýlů žijících v Česku tak, jak je
zachytil svým objektivem Petr Hromádko.
Zmiňovanou listopadovou neděli proběhne od 15 hodin i
krátká vernisáž, kdy, krom zhlédnutí vystavovaných krasavců, můžete také ochutnat trnavskou medovinu a vyslechnout
několik písní v podání folkového dua Rubína.
Roman Hampejs

DDM
Pátek 7. listopadu od 16 do 20 h
Sobota 8. listopadu od 9 do 14 h
KRESLENÍ PRAVOU
MOZKOVOU HEMISFÉROU
Jedná se o kreslení tužkou
nebo pastelem.
Kurz zvládnou děti od 8 let
i senioři.
Cena: dospělí 1 den/500,Kč, 2 dny/1000,- Kč;
děti do 15 let 1 den/400,- Kč,
2 dny 800,- Kč.
Přihlásit se můžete v DDM
nebo na telefonu 469 311 559,
731 151 772.

KD Herálec
Sobota 8. listopadu od 20 h
TÖRR + DEBUSTROL
Sobota 22. listopadu od 20 h
MIG21 tour
Sobota 29. listopadu od 20 h
VEČER LEGEND
Atrey, Metal Jan, Saxer
Sobota 6. prosince od 20 h
MIKULÁŠSKÁ ZÁBAVA
Normal 03

Společenský dům
21. a 22. listopadu
PRODEJ Z DRUHÉ RUKY
Pořádá Klub žen Hlinsko.
Neděle 30. listopadu
od 14.30 a 16 h
DRAK
Loutkové divadlo.
Vstupné 15,- Kč.

BUS zájezd
Sobota 13. prosince
Zámek HLUBOKÁ + ČESKÉ
BUDĚJOVICE – vánoční trhy
Pořádá OS KOVO,
tel. 608 252 626,
carrllos@seznam.cz

Husův sbor
Čtvrtek 27. listopadu v 20 h
VIVAT CAROLUS
QUARTUS
Štěpán Rak a Alfréd
Strejček
Vstupné 150,- Kč.
Prodej vstupenek na místě
30 minut předem.
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Kam za sportem
Fotbal
So
8. 11.
Ne
16. 11.

Hl. – Cidlina
Hl. – Polička

14.00
13.30

dorost
A muži

Lední hokej
So
8. 11.
Ne
9. 11.
St
12. 11.
Ne
16. 11.
Ne
16. 11.
Pá
21. 11.
So
22. 11.
Ne
23. 11.
Ne
23. 11.
Ne
30. 11.
So
6. 12.
Ne
7. 12.
Ne
7. 12.

Hl. – turnaj minihokej
Hl. – turnaj minihokej
Hl. – Polička
Hl. – turnaj minihokej
Hl. – Světlá n. Sáz.
Hl. – Chotěboř
Hl. – Moravská Třebová
Hl. – Skuteč
Hl. – Moravská Třebová
Hl. – Skuteč
Hl. – Pardubice
Hl. – Pelhřimov
Hl. – Světlá n. Sáz.

9.00
9.00
18.30
9.00
17.00
20.00
9.00
9.00
17.00
17.00
9.00
9.00
17.00

ročník 2006
ročník 2008
muži
ročník 2005
dorost
dorost
žáci
dorost
muži
muži
žáci
dorost
muži

Volejbal muži – Oblastní přebor I. třídy – Gymnázium Hlinsko
Ne
9. 11. SKO Hl. A – SK Spartak Slatiňany A 10.00 a 13.00
Ne
23. 11. SKO Hl. A – TJ Sokol Kerhartice A 10.00 a 13.00

Plavecký bazén
PROVOZNÍ DOBA PLAVECKÉHO BAZÉNU
Po
15.00 – 19.00
Út, St
6.30 – 7.30
15.00 – 21.00
Čt
6.30 – 7.30
15.00 – 18.00
Pá
6.30 – 7.30
16.00 – 21.00
So a Ne
10.00 – 19.00
Pondělí 17. 11. – 10:00 – 19:00.
Ceny: dospělí 30 Kč/1 hod., děti do 15 let – 20 Kč/1 hod.
Tel.: 469 311 703.
CVIČENÍ VE VODĚ PRO ŽENY
– v nové sezóně 2014/2015 v nových dnech a časech:
PO
19:00 – 20:00
ČT
18:00 – 19:00, 19:00 – 20:00

PLAVÁNÍ PRO SENIORY
– každé pondělí od 13 do 14 hodin
– cena 50,- Kč/hod. – v ceně je zahrnuto 20 minut cvičení
+ 5 minut. whirlpool + volné plavání

PROVOZNÍ DOBA SAUNY
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
Po, Ne pronájmy

SQUASH
Po – Pá
8.00 – 20.00
So – Ne
10.00 – 19.00
Rezervace na telefonu 469 326 181.

Karate
Hlinečtí karatisté brali medaile
Oddíl karate Hlinsko se zúčastnil významné soutěže České obce
sokolské, a to 13. MEZINÁRODNÍHO POHÁRU V KARATE nesoucí název Shotokan cup SOKOL VAMBERK 2014.
Soutěž se konala 27. září za účasti závodníků z Polska a Slovenska. Celkem se jednalo o více jak 300 účastníků.
Jakub Sivák v kategorii juniorů v disciplíně kata získal 3. místo
a v další kategorii kumite 3. místo a rovněž bronzovou medaili.
V kategorii mladší žáci získal Martin Adámek 2. místo a tím stříbrnou medaili v soutěži kumite, Tomáš Janáček obsadil 3. místo a Šimon Pertl rovněž získal bronzovou medaili za 3. místo.
Čtyři závodníci dovezli celkem 5 medailí, což je opravdu slušný
výsledek.
Miloslav Zdražil
http://www.karatehlinsko.mzf.cz

JAN TKADLEC, VÍTĚZ

Dne 27. a 28. 9. se konalo v Letohradě Mistrovství ČR v letním biatlonu.V sobotním sprintu se Jan Tkadlec umístil na
prvním místě a stal se Mistrem České republiky pro rok
2014.

listopad |
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Neregistrovaní tenisté v
Hlinsku bilancují sezonu 2014
Náš milý bílý sport v podání
amatérských hlineckých reprezentantů má u nás ve městě dlouholetou tradici. Od
dubna do říjnového podzimu a
pak v halách se jednotlivci i
dvojice zúčastňují ve dvouhrách i čtyřhrách mnoha nabídkových turnajů různé náročnosti v regionu, jezdí se i
do Prahy, Brna, Hradce Králové i jinde. Ve všední dny přes
léto se trénují hlavně čtyřhry,
mladší závodníci se pouštějí i
do dvouher na místních kurtech TK Hlinsko, kde Sekce
neregistrovaných
pořádá
každý rok dva vlastní větší
turnaje – singl a debl. Tradiční akce je veřejnosti známa
pod názvem ,,Memoriál Franty Akrmana a Pepíka Kudláčka“ – letos se konal již 17. ročník, celkově 31. od začátku působení.
Výsledky dvouhry ze dne 7. 6.:
Kategorie do 45 let:
1. D. Bonaventura (Hlinsko)
2. M. Adámek (Hlinsko)
3. – 4. D. Cepl (Hlinsko), J. Marek (V. Městec)
5. – 8. Vl. Škarvada (Hlinsko),
T. Paulus (Skuteč), L. Jukl ml.
(Hlinsko), L. Víšek (Hlinsko)
Kategorie nad 45 let:
1. J. Chalupník (Skuteč)
2. Fr. Čermák (Hlinsko)
3. – 4. Vl. Saifr (Hlinsko), P.
Kunstar (Přibyslav)
5. – 8. Š. Bonaventura (Hlinsko), J. Nevole (Hlinsko), J.
Vařák (Nové Město), M. Žoudlík (Hlinsko)
9. – 14. M. Filipusis (Karlovy
Vary), D. Ptáček (Nové Město), J. Paulus (Skuteč), J. Hudeček (Hlinsko), J. Moštěk
(Přibyslav), L. Jukl st. (Hlinsko)
Na turnaji čtyřher dne 6. září
závodilo dokonce 19 párů ze širokého okolí. Nejdříve se hrálo ve skupinách o postup do
pavouků (hlinečtí sklípkani).
Bohužel v podvečer přišel nepředpokládaný monzunový
deštík a dospělo se k rozhodnutí, že se zbytek odehraje v
neděli, ovšem trošku to pokazilo účast, neboť někteří jedinci měli jiný program a museli skrečnout. Nicméně i přes
tato úskalí nakonec vykrystalizovalo toto pořadí čtyřhry
Hlinsko OPEN 2014:
1. M. Kubát – B. Piskač (Chotěboř)

2. R. Ledl – M. Kalous (Ždírec,
Svratouch)
3. – 4. Fr. Čermák – L. Puchýř
(Hlinsko), J. Havel – R. Benc
(Hlinsko, Hamry)
5. – 8. Vl. Škarvada – P. Blažek
(Hlinsko, Krucemburk), Št. a
D. Bonaventurovi (Hlinsko),
M. Adámek – J. Marek (Hlinsko, V. Městec), S. a E. Pochopovi (Přibyslav)
9. – 19. J. Hněvsa – M. Matula,
P. Kunstar – Z. Půža (Přibyslav), J. Latislav – J. Ježek
(Hlinsko), I. Macoun – M. Kratochvíl (Chrudim), L. Pinta –
M. Ondráček (Hlinsko), J. Vařák – M. Doležal (Nové Město),
L. a L. Juklovi (Hlinsko), M.
Filipusis – M. Rybišar (Karlovy Vary, Chrudim), malý a
velký Číňan (Chotěboř), M.
Žoudlík – J. Rott (Hlinsko), P.
Poula – J. Hudeček (Hlinsko)
Všichni účastníci nekompromisních bojů si kromě nezapomenutelných zážitků odnesli i tradičně pěkné ceny od
pořadatelů. Na občerstvení
tentokrát dohlíželo pikantní
občerstvení TENISÁK P.
Smékala (pomohl i L. Kvapík s
dcerou), který spolu s Honzou
Ježkem a ostatními nadšenými rodiči malých tenistů a tenistek a samozřejmě i s prezidentem našeho klubu TK
Hlinsko panem Petrem Novákem se podílejí na patrném
rozvoji mládežnického tenisu,
který má i všeobecnou městskou podporu. (Viz plánovaná
nafukovací hala na zimní období na našich kurtech).
Rozloučení s tenisovou veteránskou sezonou se konalo
průběžně a příležitostně v říjnu při pikantních klobáskách
a vychlazeném pivečku.
Jako každým rokem bylo tenisových podniků na výběr i
letos požehnaně a každý se
mohl přihlásit a reprezentovat, kde chtěl, v dnešní době
se hlavně hledí na finanční a
časové možnosti – vlastně po
celé domovině v místech setkávání amatérských tenistů.
K tradičním soupeřením v
Hlinsku, Bezděkově, Seči, Poličce, Ostrově nad Oslavou,
Velké Losenici, Kolíně, Skutči, Třemošnici, Slatiňanech,
Přibyslavi, Krucemburku (letošní 2. ročník KLIKY vyhrál
pár J. Nevole – L. Víšek z Hlinska) a Chotěboři přibyl velký

Babytenis bodoval
Po loňském úspěšném roce a
postupu minitenistů na mistrovství republiky do Prahy se
i letošní sezona velmi vydařila. Družstvo babytenistů ve
složení Nela Odehnalová, Jonáš Novotný, Majda Smékalová, Josef Havlík a Stela Ježková vyhrálo bez ztráty setu
svoji skupinu, hladce 6:0 si poradilo ve čtvrtfinále se soupeřem z České Třebové a stejně
hladce 6:0 se jim vedlo i v semifinále proti Havlíčkovu
Brodu, čímž se probojovali do
finále východočeského oblastního tenisového svazu,
které proběhlo ve Dvoře Králové n. Labem. Zde utrpělo jedinou porážku sezony 4:2 od
pozdějšího vítěze domácího
Dvoru Králové nad Labem. V
souboji o 3. místo už to byla
opět hladká výhra 6:0 na družstvem z Trutnova. Celkové 3.
místo je velikou nadějí do
příštího roku, ve kterém budeme mít ty největší ambice,
což je vítězství a postup na mistrovství republiky do Prostějova.
Celou výbornou sezonu a

stoupající výkonnost našich
hlineckých tenistů podtrhl
domácí turnaj, pořádaný v neděli 28. 9. na hlineckých kurtech. Za vítěznou Kateřinou
Charvátovou z Prahy se na
druhém místě umístila Majda
Smékalová a hned za ní, na
třetím místě další domácí
hráčka Stela Ježková. Ani další hlinečtí hráči se rozhodně
neztratili, Kateřina Rakoušová (nejmladší účastník turnaje, ročník 2007) i František Vašek dokázali několikrát vyhrát a určitě budou platnou
součástí hlineckého týmu.
Nesmíme opomenout ani
postup mladších žáků do vyšší
soutěže. Ani oni nepoznali za
celou sezonu hořkost porážky
a 5 vítězství je katapultovalo
do silnějšího krajského přeboru.
Na závěr se ještě jednou přísluší poděkovat všem zainteresovaným, kteří se na všech
úspěších hlineckého tenisu
podíleli a přejeme hodně dalších vyhraných setů do příští
sezony.
TK Hlinsko

letní turnaj v Havl. Brodě, kde
se pod patronací Pivovar Rebel sešlo 12 dvojic a neztratili
se zde ani naši zástupci J. Latislav – L. Puchýř (1. místo), Š.
Bona – Fr. Čermák (3. místo),
R. Benc – M. Kalous (5.- 8. místo).
Všechny akce jsou skoro okamžitě výsledkově i obrázkově
komentovány na www. tkhlinsko.cz/neregistrovaní, takže
ostatní i přímí účastníci mohou vše potřebné konzultovat.
Někteří naši členové se úspěšně zapojují do turnajů v mixu,
které jsou velmi populární
zejména na Moravském poli.
Výjezdní kontrolní zápasy
jsme letos absolvovali ve
Svratce, Ždírci, Prosetíně,
Pusté Kamenici, Kameničkách, v Pardubicích v HCENTRU se skutečskými přáteli a dokonce proběhlo i dvojité ,,PUTOVÁNÍ ZA TODOREM“: pár Fr. Čermák, L. Puchýř ve Slivenu v Bulharsku
úspěšně reprezentovali s
místními závodníky a Š. Bona
na dovolené v Primorsku též
rozdával radost ve dvouhře i v
mixu (zajímavostí bylo, že v
Bulharsku jsou také přímo
Sparťané).
Začátkem srpna se konal i tradiční turnajík v Kladrubech
,,ZAKOPANÉ 2014“ pod patronací Fr. Čermáka, který měl
jasnou hlavně společenskou
úroveň. BURČÁK CUP v Litohoři se letos také nekonal, takže asi této parádní koncové sezonní akci je odzvoněno. 25.
září ovšem jela asi letos naposled do světa dvojice M. Filipusis a Š. Bona, a to na obří akci – QANTO CUP 2014 do Svitav, kde soupeřilo na 25 párů z
celé republiky a neuvěřitelná
pohoda se přenášela i do společenské části klání při rautu
a hodnocení – naši borci obsadili 9. místo a slíbili si příští
rok opakování.
Konkurence v našem bílém
sportu se neustále jako vždy
zvyšuje, boje jsou zajímavější
a nevyzpytatelnější, poznává
se spousta nových přátel a
známých, ovšem stále si samozřejmě všichni uvědomujeme, že radost se někdy může
rozdat a naopak je důležité ji i
přijmout s pokorou (admirál
Canaris, Tukan, Pták Noh).
V této sezoně patřili k nejaktivnějším při trénování ve

všedních dnech David Bonaventura (Budgie junior), L.
Puchýř (Zlatan, Wang, Vin), R.
Benc, Jarda Havel (Vojta) – tito hráči působí i v HTT (Hamerská tenisová tour), Honza
Ježek, M. Filipusis, J. Nevole
(Habera), R. Lendl, Míra Blažek, L. Víšek, M. Adámek, Vláďa Škarvada alias Roger (diplomovaný rozhodčí a obětavý organizátor turnajů v Hlinsku), Vl. Saifr, Jirka Laťák, M.
Kalous i Fr. Čermák (ten si vytvořil III. trenérskou třídu –
gratulujeme!) a jiní (např. Š.
Bona).
V zimním období se bude jezdit na turnaje určitě do Poličky, Havl. Brodu i Chrudimě,
do Slatiňan, doma se plánuje
trénovat v hale gymnázia i dle
možností v novém svatostánku – nafukovací hale na našich domácích sportovištích
na dvou kurtech, což se podařilo zajistit oddílu TK Hlinsko
ve spolupráci s Městem Hlinsko. Tradiční menší turnajík
pro hlinecké amatéry chystáme na únor 2015, tentokráte
pod názvem ,,KRUTÝ ČOPODRAJV“.
Na závěr bilancování bychom
chtěli poděkovat Městu Hlinsko, TK Hlinsko, panu Robertu Vokáčovi, panu Luďku Puchýřovi, pánům Standovi a
Radkovi Černým, přátelům z
Pivovaru Rychtář – jmenovitě
panu M. Bouškovi a skutečně
vyzdvihnout opět vynikající
úroveň spolupráce se všemi
přáteli i menšími sponzory,
kteří nám v nelehkých časech
ve větší či standardní míře pomáhají materiálně zajišťovat
každý rok zdárný průběh
místních turnajů a tím vlastně přispívají ke spokojenosti
dalších návštěvníků našeho
města. Mezi stálé příznivce
našeho bílého sportu patří i
Sklenářství Solnička – Bříza,
Medovinka, s.r.o., HOBBY H,
Vl. Hőrzenberger, Víno Jelínek, Vinotéka U Soudku, DUET CZ, Elektro studio Hlinsko, Regulus, Waran a jiní.
Zmiňované webové stránky
naší sekce fungují skoro denně a pravidelně informují o
našem hnutí – všem zájemcům je doporučujeme!

Tak za rok opět nazdááár – neregistrovanému rekreačnímu
tenisu ZDAREC!
Š. Bona

RACKETLON

MOŽNÁ JSTE JEŠTĚ O TOMTO SPORTU NESLYŠELI, ale pro
nikoho z vás nejsou sporty, ze kterých se tento čtyřboj
skládá, neznámé. Racketlon je složený ze stolního tenisu,
badmintonu, squashe a tenisu.
Jeden zápas se skládá ze 4 setů – hraje se jeden set v každém sportu. V každém setu hráči hrají do 21 bodů, ale celkový vítěz není ten, kdo vyhraje více setů, ale ten, kdo má nejvíce bodů celkem.
Na nedávném Mistrovství republiky ve dvouhrách konaném
11. října v Praze se účastnil i hlinecký hráč Pavel Severýn.
Podařilo se mu získat zlatou medaili v kategorii „Muži B“.
Racketlonová sezona stále pokračuje a Pavel se již připravuje na další Mistrovství ČR tentokrát ve čtyřhrách a týmech, které se bude konat začátkem listopadu opět v Praze.
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