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TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA

OBLASTNÍ CHARITA NOVÉ HRADY děkuje všem dárcům, kteří přispěli do letošní Tříkrálové sbírky. V
letošním roce se opět vybrala rekordní částka, a to ve výši 1 207 762 Kč. V Hlinsku samotném to bylo
168 610 Kč. Děkujeme za pomoc při organizaci jednotlivým farnostem a obcím, vedoucím skupinek a
hlavně i všem koledníkům, bez kterých by se tato sbírka nemohla konat. Vážíme si toho, že každým
rokem přibývá lidí, kteří chtějí pomáhat druhým. Jsme rádi, že opět po dvou letech mohli Tři králové
vstoupit do vašich domovů a naplnit je Božím požehnáním, pokojem a láskou.

Město Hlinsko má řádně schválený
rozpočet na rok 2022. Jeho hodnota
je téměř 280 milionů. Více na str. 2, 4 a 5

PŘÍŠTÍ ČÍSLO VYJDE

4. března 2022

Slovo starosty
Je fajn, když
si při otočení
stránky v
kalendáři a
při pohledu
na nový měsíc dokážete
vzpomenout
alespoň na
jednu věc,
která vám v
uplynulém
čase udělala
radost. Mne tentokrát hodně
těší pokračující zájem, který
jsme zaznamenali v souvislosti
s nabídkou dalších stavebních
parcel ve městě. Vážím si toho,
že si v Hlinsku lidé chtějí postavit dům, že tady chtějí bydlet
a žít. Děkuji za to. Je to pro nás
velká odměna a zároveň závazek i výzva připravit v tomto
směru další projekty. Nebo například dále investovat do rozvoje a do nabídky vzdělávání.
A když už jsem v tom malém
ohlédnutí za prvním měsícem
roku, tak se z mého pohledu dá
říci, že byl u nás v Hlinsku na
události poměrně bohatý. Jakoby to snad ani nebyl leden –
ten obvykle rozjezdový čas. Výběrová řízení na důležité letošní
investice byla v plném proudu,
proběhl plánovaný prodej zmiňovaných stavebních parcel,
zahájení prací na nových projektových dokumentacích, příprava žádostí o dotace a tak podobně. A nebo mi to jenom tak
připadá a vlastně to byl standardní první měsíc nového
roku?
Z jednoho úhlu pohledu ovšem
letošní leden přece jenom
chudší byl – totiž, zase netančíme a nemůžeme si vychutnat
tradiční plesovou sezonu. No,
ale plesat v rouškách… to by
byly asi prapodivné vzpomínky.
Co myslíte?
Mějte úspěšný únor a děkuji za
podporu. Miroslav Krčil
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Rozpočet Hlinska získal silnou podporu, počítá
s dalšími významnými investicemi
Město Hlinsko vstoupilo do
roku 2022 s řádně schváleným
rozpočtem. Jeho hodnota je
téměř 280 milionů korun. Rozpočet schválilo zastupitelstvo
na svém prosincovém zasedání
všemi hlasy přítomných zastupitelů. Takto silné podpory si
velmi vážím a kolegům za ni
děkuji. Naším cílem je udržet
dynamiku investic a zároveň
efektivní provoz města i v tomto nejistém období, kterým v
posledních letech všichni procházíme.

PŘÍJMY
Rozhodující položkou na straně
příjmů je podíl na daňových
výnosech. Stejně jako v předešlých letech i letos jsme do příjmové stránky rozpočtu zapracovali variantu spíše opatrnější,
abychom mohli lépe reagovat
na případné daňové výkyvy.
Dalším významnějším příjmem
města je příspěvek na výkon
státní správy, tedy na činnosti,
které vykonává naše město na
území regionu Hlinecka i pro

ostatní obce v zastoupení státu.
V průběhu každého roku dále
do příjmů města zapracováváme i získané dotace či výnosy z
provozních činností města. Do
rozpočtu pak vůbec nebudeme
zapojovat zhruba 20 milionů
korun. Tyto peníze si ponecháváme na bankovních účtech jako rezervu a na případné předfinancování dotačních projektů.

VÝDAJE
V případě provozních výdajů se
snažíme udržet standardně
maximální efektivitu. Jak u
provozu města tak i příspěvkových organizací jsme ale museli
zapracovat výrazný růst cen
energií (elektřina, plyn), který
se bohužel nevyhne ani Hlinsku. Provozní náklady jsou
spojené s činností úřadu, tedy
výkonem státní správy a samosprávy. Jsou to výdaje na mzdy,
údržbu budov a dalšího městského majetku, běžné opravy
komunikací, veřejného osvětlení či výdaje na odpadové hospodářství.

DŮLEŽITÉ INVESTICE
Druhou část kapitoly výdajů
tvoří investice do rozvoje občanské vybavenosti i infrastruktury a zároveň rozsáhlejší opravy majetku města. Letos chceme zasíťovat další parcely pro rodinné domy. Počítáme s realizací první etapy úpravy prostoru mezi teplárnou a
sídlištěm, tedy výstavbou obchvatové komunikace. Zrekonstruujeme budovu bývalé MŠ
Lidického a v plánu máme zahájit realizaci projektu populárně vzdělávacího centra v
horních patrech objektu střední
odborné školy. Nachystány
máme investice do sportovišť. V
případě komunikací a chodníků
to budou ulice Erbenova, Purkyňova, Holetínská, K Lázním,
nový chodník Rváčovká, zpevněná plocha v ČSA a další. Dále
chceme realizovat generální
rekonstrukci semaforů a nainstalovat zde systém pro inteligentní řízení dopravy prostřednictvím kamer. Investovat či
připravovat další projekty bu-

Informace k zápisům dětí do 1. tříd
školního roku 2022/2023

Vážení rodiče,
zápisy dětí do prvních tříd
školního roku 2022/2023 proběhnou ve všech hlineckých
základních školách ve čtvrtek
21. 4. 2022 v době od 10 do 16
hodin.
Zápis se týká všech dětí narozených v období od 1. 9. 2015
do 31. 8. 2016. Rovněž se týká
dětí, kterým byl v roce 2021 odložen začátek povinné školní
docházky.
Rodiče u zápisu předloží rodný list dítěte a platný doklad o
svém trvalém pobytu.

Pokud u svého budoucího
prvňáčka zvažujete odklad jeho
povinné školní docházky, nejlépe abyste měli všechna k tomu potřebná doporučení (jimiž
jsou doporučení školského poradenského zařízení a odborného lékaře nebo klinického
psychologa) v době zápisu již
vyřízena a vzali jste je k zápisu s
sebou.
Za účelem posouzení školní
zralosti se můžete objednávat
již nyní např. do Pedagogickopsychologické poradny Hlinsko,
Nádražní 548 (tel. 469 621 187 –
objednávání do PPP Hlinsko
provádí pracoviště PPP v Chrudimi), abyste vše potřebné vyřídili v dostatečném časovém
předstihu. Je totiž třeba počítat
s delšími objednacími lhůtami v
pedagogických poradnách.
K zápisu mohou přijít i děti
mladší (narozené do 30. 6.
2017), jejichž rodiče se domní-

vají, že děti již dosáhly školní
zralosti.
Podmínkou přijetí dítěte narozeného v období od září 2016
do konce prosince 2016 k plnění
školní docházky je doporučující
vyjádření školského poradenského zařízení.
Podmínkou pro přijetí dítěte
narozeného od ledna 2017 do
konce června 2017 jsou doporučující vyjádření školského
poradenského zařízení a odborného (dětského) lékaře. Dokumenty je nutné předložit již
při zápisu.
Vzhledem k současné epidemické situaci nevíme, jak bude
zápis v dubnu probíhat. Sledujte proto, prosím, průběžně
webové stránky školy, kterou
jste pro své dítě zvolili.
Bc. Martin Vtípil,
vedoucí odboru sociálních
věcí, školství a zdravotnictví
MÚ Hlinsko

deme i v místních částech a čeká nás také několik akcí, u kterých nebude investorem přímo
město, ale například Pardubický
kraj či společnost VaK Chrudim.
Velkou důležitost přikládáme
i přípravě projektů pro další
období, zejména v oblasti bytové výstavby. Proto jsme na
tyto projekční činnosti vyčlenili
v rozpočtu tentokrát pět milionů korun.

PODĚKOVÁNÍ
Je dobře, že v Hlinsku od počátku nového roku máme opět
řádně schválený rozpočet. Je to
důležité z pohledu přípravy a
startu investic i fungování
města jako takového. Na přípravě rozpočtu jsme pracovali
více jak tři měsíce. Děkuji proto
celému týmu, všem, kteří se na
tomto procesu podíleli a zvláště
pak pracovnicím odboru finančního a ekonomického v
čele s paní Boháčovou.
Děkujeme za podporu.
Miroslav Krčil, starosta

Informace

Zápisy do 1. tříd
se budou konat
21. dubna
Ředitelé Základní školy, Hlinsko, Resslova 603, Základní
školy, Hlinsko, Ležáků 1449 a
Základní školy, Hlinsko, Smetanova 403 vyhlašují na den 21.
dubna 2022 (čtvrtek) zápis do
1. tříd pro školní rok 2022/2023.
Zápis se uskuteční ve všech
hlineckých základních školách od 10 do 16 hodin.
U zápisu rodiče předloží:
– rodný list dítěte
– platný doklad o svém trvalém
pobytu (občanský průkaz, pas)
– doporučení školského poradenského zařízení a odborného
lékaře nebo klinického psychologa potřebná pro žádost o odklad povinné školní docházky
dítěte, pokud o odklad pro své
dítě budou žádat.
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VRACÍME DO HLINSKA
ODBORNÉ ŠKOLSTVÍ!
VŠEOBECNÉ VZDĚLÁNÍ I MLÉKAŘ I TRUHLÁŘ I ELEKTRIKÁŘ

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

STŘEDNÍ VZDĚLÁNÍ
S VÝUČNÍM LISTEM

(osmileté, čtyřleté)

(tříleté)

Výrobce potravin (Mlékař)
Elektrikář
Truhlář

Gymnázium

Fakultní škola Přírodovědecké fakulty
Univerzity Palackého v Olomouci

PŘÍPRAVNÉ KURZY
na přijímací zkoušky od ledna/února 2022

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

Adámkova třída 55
539 01 Hlinsko

www.gymhlinsko.webnode.cz
Gymnázium K. V. Raise, Hlinsko,
Adámkova 55
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Schválený rozpočet města na rok 2022 (údaje v �s. Kč)
PŘÍJMY CELKEM
252 106,60
Odbor sociálních věcí, školství a zdravotnictví
4 695,00
Náhrada nákladů na výkon agendy SPOD
3 160,00
Příjmy od obcí komunitní plánování
50,00
Příspěvky od obcí na pohotovost stomatologů
104,00
Příjmy na lékařskou pohotovost
1 381,00
Odbor Kancelář tajemníka
12 345,70
Splátky půjček z fondu rozvoje bydlení a ze sociálního fondu675,20
Místní a správní poplatky
11 400,00
Sankční platby a náklady řízení
149,00
Přijaté úroky z účtů města
31,50
Ostatní příjmy
90,00
Odbor životního prostředí
190,00
Odvody za odně� půdy ze zemědělského půdního fondu
40,00
Správní poplatky a sankční platby
150,00
Odbor inves�c a městského majetku
46 643,40
Městské lesy - prodej dřeva
3 000,00
Městská zeleň - prodej dřeva
100,00
Pronájmy včetně služeb: Máchova čp. 860
297,60
Adámkova čp. 281
553,40
Blatno čp. 45
113,60
Adámkova čp.654
217,40
Poličská čp. 346
14,00
Smuteční obřadní síň
764,00
Polyfunkční dům na Poděbradově nám.
454,40
Sociální bydlení Olšinky
233,00
Administra�vní budova Poličská ul.
288,00
Teplárna
807,30
Správa městských bytů
7 300,00
Poliklinika Nádražní ul.
3 882,00
Rekreační zařízení města
25,00
Sportoviště města s.r.o.
9 583,00
Domy s pečovatelskou službou
2 764,00
Pohoda + Pohoda Cool
191,10
Nebytové prostory
126,60
Hřbitov, urnový háj
320,00
Veřejné WC
30,00
Dopravní přestupní terminál
238,00
Ostatní pronájmy ( budov i pozemků)
39,50
ZŠ Ležáků - energie
180,00
Školní jídelna ZŠ Ležáků - energie
150,00
Poplatky za užívání veřejného prostranství
80,00
Příjmy za tříděný odpad
1 200,00
Věcná břemena
50,00
Pronájem pozemků
194,20
Prodej pozemků RD Rataje
5 100,00
Prodej pozemků RD Pod Urnovým hájem
6 600,00
Prodej pozemků různé
1 500,00
Pronájem ostatních nemovitých věcí
40,00
Příjmy z reklamy
97,40
Příjmy z parkování parkovací hala
86,40
Přijaté splátky za prodej bytů
23,50
Městská policie
1 270,00
800,00
Z toho příjem z parkovacích automatů
11
395,00
Odbor dopravy

Odbor ﬁnanční a ekonomický
174 427,50
Neinves�ční dotace na výkon státní správy
22 583,80
Daň z příjmů fyzických osob z kapitálových výnosů
3 848,70
Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnos�
24 193,20
Daň z příjmů OSVČ
978,50
Daň z příjmů právnických osob
28 767,10
Daň z příjmů města
5 000,00
DPH
80 626,20
Daň z hazardních her
3 000,00
Daň z nemovitos�
5 200,00
Místní poplatek ze psů
200,00
Ostatní poplatky a nedaňové příjmy
30,00
Prevence kriminality
20,00
Stavební úřad
900,00
Živnostenský úřad
220,00
VÝDAJE CELKEM
278 008,60
Odbor sociálních věcí, školství a zdravotnictví
21 036,20
Příspěvky na provoz: MŠ Rubešova
1 200,00
MŠ Budovatelů
1 200,00
ZŠ Resslova
2 261,00
ZŠ Ležáků včetně ZŠ Klíč
3 400,00
ZŠ Smetanova
1 720,00
Školní jídelna Ležáků
1 750,00
Základní umělecká škola
200,00
Dům dě� a mládeže
350,00
Domov seniorů Drach�nka
5 000,00
Granty do sociální oblas�
650,00
Oblastní charita N. Hrady vyrovnávací platba
700,00
Příspěvky na pobyt v soc. zař. mimo Hlinsko
100,00
Odměna koordinátora komunitního plánování
150,00
Zubní pohotovost
170,00
Pohotovost lékařů - LSPP
1 800,20
Senior taxi
330,00
Ostatní služby
55,00
Neškolské organizace zřízené městem + kronikář
26 593,00
Příspěvky na provoz: MKK Hlinečan
9 170,00
Městská knihovna
3 047,00
Městské muzeum a galerie
2 828,00
Sportoviště města s.r.o.
11 500,00
Kronikář města
48,00
Odbor životního prostředí
400,00
Pro�povodňová opatření - vlastní podíl k dotaci
200,00
Ostatní náklady
200,00
Odbor Kancelář tajemníka
82 085,70
Fond rozvoje bydlení - poskytnuté půjčky
1 000,00
Občanské záležitos�
475,00
Granty pro zájmové organizace
1 150,00
Správa MÚ
55 885,20
Oddělení informa�ky
4 540,00
Městský TV kanál
500,00
Sociální fond
2 022,00
Mikroregion Hlinecko členský příspěvek
148,00
MAS Hlinecko členský příspěvek
78,00
Jednorázové příspěvky
4 200,00
Svoz komunálního odpadu
10 156,00
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Schválený rozpočet města na rok 2022 (údaje v �s. Kč)
Svoz kontejnerů
70,00
Sběrný dvůr
1 861,50
Odbor inves�c a městského majetku
123 005,70
Městské lesy
1 666,30
Zimní údržba komunikací a chodníků města
2 000,00
Jarní a letní úklid města
140,00
Technické služby - ostatní služby
150,00
Správa městských bytů
6 347,00
Správa městského majetku
1 310,00
Městský mobiliář
200,00
Modernizace semaforů
2 200,00
Místní komunikace ul. ČSA - zpevněná plocha
900,00
Místní komunikace ul. K Lázním I. etapa
1 500,00
Místní komunikace Blatno - autobusová zastávka a parkoviště
1 200,00
Místní komunikace ul. Erbenova
2 000,00
Místní komunikace ul. Purkyňova
1 600,00
Chodník ul. Rváčovská
8 000,00
Místní komunikace a parkoviště ul. Hole�nská
1 500,00
Silniční spojka Družstevní - Rataje I. etapa
15 000,00
Rodinné domy Rataje - inženýrské sítě
5 100,00
Rodinné domy Pod Urnovým hájem - inženýrské sítě6 600,00
Vzdělávací centrum
10 000,00
Městský úřad budova C zateplení
1 400,00
Rekonstrukce areálu bývalé MŠ Lidického
9 000,00
Projektové dokumentace
5 000,00
Dětská hřiště - sídliště
200,00
Naučné oddychové trasy
100,00
Správa a údržba komunikací
2 500,00
Veřejné osvětlení
4 000,00
Dopravní značení
200,00
Úsek údržby a veřejná zeleň
6 476,40
Skládka Hamřík
20,00
Havárie
500,00
Veřejně prospěšné práce
678,50
Opravy a údržba: MŠ Rubešova
500,00
MŠ Budovatelů
500,00
ZŠ Ležáků
200,00
ZŠ Smetanova
350,00
Základní umělecká škola
650,00
Školní jídelna Ležáků
300,00
Letní dětský tábor Svratouch
100,00
Sportoviště města s.r.o.
5 088,50
Mul�funkční centrum
250,00
Městské muzeum
300,00
Budovy MÚ
670,00
Radnice střecha, fasáda
1 800,00
Smuteční obřadní síň
25,00
42 bytových jednotek Rataje
217,90
28 bytových jednotek Rataje
114,90
Lyžařské běžecké trasy a cyklis�cké trasy (traily)
120,00
Parkovací hala - provoz
140,00
Kouty - občanská komise
140,00
Chlum - občanská komise
125,00
Čertovina - občanská komise
55,00
Srní - občanská komise
130,00

Srní – komunitní centrum
700,00
Blatno - občanská komise
300,00
Dopravní přestupní terminál - provoz
230,00
Sociální bydlení Olšinky - provoz
132,00
Hřbitov, urnový háj - provoz
219,00
Veřejné WC - provoz
76,00
Hasičská zbrojnice Chlum
50,00
Hasičská zbrojnice Hlinsko
50,00
Hasičská zbrojnice Blatno
40,00
Městský úřad (Adámkova čp. 554) - provoz vč. oprav
862,00
Poličská čp. 346 - provoz vč. oprav
280,00
Administra�vní budova Poličská ul. - energie
470,00
Školní jídelna Ležáků - energie
150,00
ZŠ Ležáků - energie
180,00
Blatno čp. 45 - provoz
168,00
Výdejna obědů Máchova čp. 860 - provoz vč. oprav
265,00
Ubytovna Máchova čp. 860 - provoz vč. oprav
1 110,00
Adámkova čp. 654 - provoz vč. oprav
315,00
Polyfunkční dům Poděbradovo náměs� - provoz
470,00
Adámkova čp. 281- provoz
888,00
Poliklinika Nádražní ul.- provoz
3 744,00
Osika, Trávná - provoz rekreačního zařízení
115,00
DPS Adámkova ul. - provoz
1 100,00
DPS Erbenova ul. - provoz
410,00
Teplárna - provoz
80,00
Centrum sociálních služeb Lidického čp. 1213 - provoz
425,00
Výsadba zeleně
800,00
Ostatní provozní náklady
112,20
Městská policie
8 817,50
Parkovací automaty - provoz
50,00
Provozní náklady na městskou policii
7 987,50
Digitální radiostanice, otočná kamera, pořízení automobilu
780,00
Odbor dopravy
630,00
Provoz služebních automobilů
530,00
Příspěvek na dopravní obslužnost
100,00
Požární ochrana JSDH
1 076,00
Provozní náklady
826,00
Dýchací přístroje, termokamera
250,00
Odbor ﬁnanční a ekonomický
12 879,50
Úroky z úvěrů včetně poplatků peněžním ústavům
1 879,50
Platba DPH
500,00
Daň z příjmů města
5 000,00
Rezerva pro příspěvkové organizace
500,00
Rezerva města
5 000,00
Krizové řízení
1 085,00
Krizová rezerva
1 000,00
Prevence kriminality
85,00
Stavební úřad
400,00
Studie, posudky, územní plánování
230,00
Technická mapa
170,00
FINANCOVÁNÍ CELKEM
25 902,00
Použi� čás� zůstatku fondu rozvoje bydlení
3 000,00
Použi� čás� zůstatků ﬁn. prostředků z předchozích let
38 577,20
Splátky jis�n z úvěrů
-16 481,20
Přijaté splátky půjček od BD m. Hlinska (42 a 28 BJ Rataje)
806,00
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Občanská poradna Hlinsko
Poskytujeme bezplatné sociální poradenství. Vždy diskrétně, nestranně a nezávisle.
Můžete nás navštívit, pokud
si nevíte rady, ocitli-li jste se v
tíživé sociální situaci nebo vám
taková situace hrozí, hledáte-li
pomoc s prosazením svých práv
a oprávněných zájmů.
Obrátit se na nás můžete v
těchto oblastech:
– Bydlení (hledání bytu, řešení potíží s bydlením, přihlášení
k trvalému pobytu)
– Zaměstnání (pomoc s hledáním zaměstnání a nástup do
zaměstnání, řešení pracovně-

právních vztahů, seznámení s
právy a povinnostmi zaměstnance nebo zaměstnavatele,
podmínky výpovědi)
– Mezilidské vztahy (vztahy v
rámci rodiny, kontakt s vrstevníky, sousedské vztahy, řešení
sousedských konfliktů, majetkové vyrovnání)
– Majetková práva (základní
práva a povinnosti při pořizování majetku, péči o majetek,
znalost spotřebitelských práv a
řešení spotřebitelských sporů)
– Hospodaření s financemi
(rodinný rozpočet, informace o
rizicích zadlužování, možnosti

řešení zadlužení)
– Sociální zabezpečení (odvody zdravotního a sociálního
pojištění, žádost o důchod, orientace v sociálním systému,
uplatnění nároku na dávky
státní sociální podpory nebo
dávky hmotné nouze)
– Tíživé osobní a rodinné události (postup při rozvodu, nárokování výživného, vypravení
pohřbu, předvolání k soudu)
– Vzdělávání (informace o
rekvalifikaci a dalším vzdělávání, vzdělávání dětí)
– Náležitosti potřebné k pobytu cizinců v České republice,

Dluhová poradna a insolvence
(osobní bankrot)
Nabízíme zdarma služby odborného dluhového poradenství na území vaší obce.
Jsme akreditovanou dluhovou poradnou s oprávněním ke
zpracování, přípravě a podání
insolvenčního návrhu. Podpoříme vás v orientaci v insolvenčním řízení a v případě, že
na insolvenci dosáhnete, zajistíme podání insolvenčního návrhu.
Tato služba je určena všem
klientům, kteří:
– potřebují poradit a podpořit
v řešení svých dluhů
– nejsou schopni sami své
dluhy řešit tak, aby je byli

schopni splácet
– v důsledku zadlužení se dostávají do dluhové pasti a tíživých životních situací
Co pro vás můžeme udělat:
– poskytujeme zdarma odborné dluhové poradenství od
základní identifikace vaší dluhové situace, přes komunikaci s
exekutory, návrhy splátek, snížení, či prominutí penále po
právní poradenství
– insolvence
Jak to funguje:
Pokud chcete svou tíživou situaci řešit, kontaktujte vedoucí

dluhové poradny paní Bc. Kateřinu Voříškovou – tel.: 774
792 309, e-mail:
katerinavoriskova@romodrom.cz

V případě potřeby se můžeme
potkat přímo v Hlinsku.
Samotné podání insolvenčního návrhu probíhá z naší
kanceláře na adrese Sukova třída 1556, Pardubice.
Veškeré naše služby jsou poskytovány zdarma od pondělí
do pátku po předchozí telefonické domluvě v čase od 8 – 16
hodin.
Služby odborné dluhové poradny zajištuje Romodrom o.p.s.

MAS Hlinecko připravuje dotace pro
podnikatele, spolky a obce

Místní akční skupina Hlinecko vyhlašuje výzvu k předkládání žádostí o podporu projektů
ve výši 6,1 mil. Kč, ve které lze
finančně podpořit:
– pořízení investic na rozvoj
podnikání (dotace až 45 %
z pořizovací ceny)
– investice do veřejných prostranství, mateřských, základ-

ních škol, obecních obchodů,
kulturních památek a muzeí
(dotace až 80 % z pořizovací
ceny)
– úpravu kluboven a nákup
vybavení pro neziskové organizace (dotace až 80 % z pořizovací ceny)
Bližší informace o dotačním
titulu najdete na stránkách

www.mashlinecko.cz.
Případné zájemce o čerpání
dotace prosíme o konzultace
jejich zamýšleného projektu s
pracovníky MAS, nebo o účast
na setkání pro žadatele, která
jsou plánována na:
– 14. 2. 2022 od 15:30 do 17:00
hodin pro podnikatele
– 15. 2. 2022 od 13:30 do 15:00
hodin pro ostatní subjekty
Obě setkání proběhnou ve
velké zasedací místnosti v přízemí MÚ Hlinsko na Poděbradově náměstí 1. Pozor! V přípa-

prosazování práv a oprávněných zájmů
Najdete nás v budově Městského úřadu Hlinsko – Poděbradovo náměstí 1, 539 01
Hlinsko
Telefon: 602 540 174, e-mail:
op@mostpro.cz, www.mostpro.cz
Pro první konzultaci vám doporučujeme se objednat, snížíte
tak svou dobu čekání.
Otevírací doba:
středa 8:00 – 12:00 h,
12:30 – 17:00 h,
čtvrtek 8:00 – 12:00 h,
12:30 – 15:00 h

Máte dluhy,
které vám
přerůstají přes
hlavu? Víte o
možnosti
oddlužení skrze
osobní bankrot?
Od loňského roku mohou obyvatelé Hlinska a okolních obcí
využít bezplatné pomoci od
společnosti Romodrom. V případě potřeby vám na ni zprostředkují kontakt v naší Občanské poradně Hlinsko (Most
pro) nebo na sociálním odboru
městského úřadu. I zde jsou
vám schopni sociální pracovníci
pomoci s řešením vaší situace a
s posouzením, zda splňujete
podmínky pro „oddlužení“. Obrátit se ale můžete i přímo na
kontaktní pracovnici Romodromu (informace v článku níže),
která je schopna si s vámi sjednat schůzku přímo v Hlinsku.
Mgr. Jaroslav Marek, koordinátor komunitního plánování, MÚ Hlinsko, mail:
rozvojsluzeb@hlinsko.cz

dě zhoršené epidemiologické
situace obě setkání proběhnou
on-line, proto se prosím, buď
dopředu přihlaste na e-mail
groulikova@mashlinecko.cz,
abychom vás mohli včas informovat, nebo sledujte naše
webové stránky.
Dotace je poskytnuta z Programu rozvoje venkova.
Kancelář MAS Hlinecko
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Ležákovka nabízí ve školním roce 2022/2023
možnost vzdělávání dětí v přípravné třídě
Máte doma předškoláka nebo
dítě, kterému byl doporučen
odklad povinné školní docházky o jeden rok? Pak právě pro
vás je přípravná třída vhodná.
Úkolem přípravné třídy je
hravou formou připravit vaše
dítě k úspěšnému nástupu do 1.
třídy základní školy, usnadnit
mu přechod do základního
vzdělávání, případně vyrovnat
nedostatky, které byly příčinou
doporučení odkladu povinné
školní docházky.
Vaše dítě si zlepší řečové, sociální a komunikační dovednosti, svoje znalosti a návyky.
V rámci aktivit přípravné třídy
nebude chybět ani prostor pro
spontánní hru, pobyt na čerstvém vzduchu a sport.
To vše se bude dít s důrazem
na individualitu dítěte. Vzdělávání v přípravné třídě je bezplatné, vychází z povinného
předškolního vzdělávání a není
založeno na klasifikaci. Výuka
v dopoledních hodinách bude
probíhat v jedné z kmenových
tříd naší školy, která byla zrekonstruována a nově vybavena.
Po dopolední výuce má dítě
možnost navštěvovat školní
družinu, využívat aktuální nabídku kroužků školní družiny a
stravovat se ve školní jídelně.
Základním předpokladem pro
otevření přípravné třídy je dostatečný počet zájemců.
1. Co je přípravná třída?
Přípravná třída nabízí výchovný a vzdělávací program,
který plně nahrazuje poslední
rok vzdělávání v mateřské škole.
Cílem přípravné třídy je:
– systematická příprava dětí k
úspěšnému vstupu do další
vzdělávací etapy
– rozvíjení předpokladů nezbytných pro bezproblémové
zahájení vzdělávání v 1. ročníku
základní školy
– posilování dovedností eliminujících případné školní neúspěchy
Předností přípravné třídy je
nižší počet dětí ve třídě (10 – 15
dětí), který umožňuje individuální přístup ke každému
z nich. Přípravná třída je součástí základní školy a využívá
veškerého jejího zázemí, včetně
školní družiny, školní jídelny i

dalších specializovaných učeben.
2. Pro koho je určena?
– pro děti, které dosáhly 5 let
věku
– pro děti v posledním roce
před zahájením povinné školní
docházky, kterým vzdělávání
v přípravné třídě doporučí
školské poradenské zařízení
– pro děti s odkladem povinné školní docházky, kterým
vzdělávání v přípravné třídě
doporučí školské poradenské
zařízení
3. Co může přípravná třída
nabídnout?
– hravou a tvořivou formou
připravit děti k bezproblémovému nástupu do 1. třídy
– snadnější začlenění dítěte
do vyučování v 1. třídě
– odstranění nedostatků,
které byly příčinou pro odklad
povinné školní docházky
– rozšířenou logopedickou
péči zaměřenou nejen na případné řečové problémy, ale i na
rozvoj jazykových a komunikačních dovedností
– všestranný rozvoj osobnosti
dítěte
– individuální přístup k dětem, který je umožněn nižším
počtem žáků ve třídě
4. Co je obsahem vzdělávání?
Vzdělávání v přípravné třídě
je založeno na aktivní účasti
dětí, na jejich smyslovém vnímání a prožitkovém přístupu.
Děti se učí formou her. Výchovná práce je rozdělena do jednotlivých okruhů, jejichž náplní
je:
– rozvoj sociálních a komunikativních dovedností

– prohlubování návyků sebeobsluhy
– cvičení soustředění, naslouchání a paměti
– utváření základních matematických dovedností
– nácvik orientace v čase a
prostoru
– podpora hudebního a výtvarného projevu
– rozvoj hrubé i jemné motoriky, grafomotoriky a zručnosti
5. Jaká je organizace vzdělávání?
– výchovně vzdělávací činnost probíhá v dopoledních
hodinách v jedné z kmenových
tříd základní školy
– děti mají možnost stravovat
se ve školní jídelně
– docházet do školní družiny
– provoz ranní družiny je zahájen v 6:15 hodin, provoz odpolední družiny je pak ukončen v
16.30 hodin (ve družině mají
děti stejné podmínky jako
ostatní žáci školy, včetně nabídky odpoledních kroužků)
– vzdělávání v přípravné třídě
je bezplatné, rodiče hradí pouze
stravné ve školní jídelně a v
případě zájmu o školní družinu
poplatek za školní družinu
– výuka se nezapočítává do
povinné školní docházky, děti
se neklasifikují
– výuka v přípravné třídě nebere rodičům možnost volby
kterékoliv základní školy pro
plnění povinné školní docházky
6. Jaké jsou podmínky
k přijetí?
Děti jsou do přípravné třídy
přijímány na základě písemné
žádosti zákonných zástupců
(rodičů) o přijetí dítěte do přípravné třídy (žádost bude
v případě dostatečného počtu

zájemců uveřejněna v dubnu na
webových stránkách školy
www.zslezaku.cz).
Písemná žádost zákonných
zástupců o přijetí dítěte do přípravné třídy musí být doložena:
a) v případě, že nebyl dítěti
doporučen odklad povinné
školní docházky
– písemným doporučením
školského poradenského zařízení ke vzdělávání dítěte v přípravné třídě
b) v případě, že byl dítěti doporučen odklad povinné školní
docházky
– písemným doporučením
školského poradenského zařízení, ze kterého bude zřejmé jak
doporučení k odkladu povinné
školní docházky, tak i ke vzdělávání v přípravné třídě a také
doporučení odborného lékaře
(pediatra) nebo klinického psychologa k odkladu povinné
školní docházky.
Veškeré tyto materiály jsou
požadovány místně příslušným
krajským úřadem, který zřízení
přípravné třídy schvaluje.
Pokud o přípravné třídě uvažujete a zajímají vás další podrobnosti týkající se například
organizace vzdělávání v přípravné třídě, obracejte se prosím na ředitele školy:
Tomáš Louda,
tel.: 469 311 597, 731 576 355,
e-mail: red@zslezaku.cz
Na webových stránkách školy, v záložce třídní nástěnky –
třídy označeny PT1 a PT2, naleznete informace o aktivitách
pořádaných v přípravných třídách v průběhu tohoto školního roku, včetně fotografií z jednotlivých akcí
(http://www.zslezaku.cz/?page=tridni_nastenky).
V případě dostatečného počtu zájemců stanoveného pro
otevření přípravné třídy budou
na webových stránkách uveřejněny další nezbytné organizační informace a uveřejněna i samotná přihláška.
Pokud o přípravné třídě uvažujete, ozvěte se prosím na některý z uvedených kontaktů, a
to nejpozději do 31. 3. 2022. Počet zájemců k tomuto datu bude rozhodující pro otevření –
neotevření přípravné třídy.
ZŠ Ležáků

8| Hlinecké noviny

Co se chystá
v Městském muzeu
a galerii na letošní rok
Po uplynulých dvou letech,
kdy se z epidemiologických důvodů výstavy rušily, prodlužovaly a přesouvaly, se v roce letošním snad opět vrátíme k celoročnímu programu, bez náhlých změn.
Úvod roku ještě v Městském
muzeu a galerii patřil dvojici
výstav zahájených koncem
roku minulého. V galerii to byla
současná krajinomalba v podání mladého malíře Tomáše
Honze, v muzeu pak kreslený
humor prezentovaný hlineckým výtvarníkem a karikaturistou Jiřím Vaňkem během
dvacetileté spolupráce v časopise Mezinárodní politika.
Původně měla být prvním
výstavním projektem tohoto
roku výstava Jaromíra Trojana
(1922 – 2002), hlineckého malíře – krajináře a dřívějšího ředitele místního muzea. Dvojité
životní výročí tohoto autora
bude připomenuto rozsáhlou
výstavou v roce následujícím,
včetně vydání reprezentativního katalogu. Při té příležitosti
již v současné době hledáme
majitele zajímavých Trojanových obrazů, kteří by byli
ochotni díla na výstavu zapůjčit
a s předstihem je také nechat
nafotit do zmiňované publikace
(kontakt: muzeum@hlinsko.cz,
tel. 731 151 777). Původní jarní
termín bude využit k postupné
kompletní obměně systémů
elektronického zabezpečení a
kamer na obou budovách muzea i galerie.
Prvním projektem roku tak
bude v dubnu již po dvakrát
odložená výstava JAN HONSA –
SEDLÁK S PALETOU, která
byla nejprve z důvodu uzavření
muzeí a galerií na jaře roku
2020 o rok přesunuta, aby se v
roce dalším musela ze stejných
důvodů opět posunout v programu. Monografická výstava J.
Honsy představí pod kurátorským dohledem Michaela Zachaře autorovo četné dílo s důrazem na tvorbu těsně po roce
1900.
Hlavní výstavní program letní sezony roku 2022 bude v
Hlinsku samozřejmě opět patřit
tradičnímu VÝTVARNÉMU

HLINECKU, které se zde uskuteční již po třiašedesáté. V letošním roce si připomeneme
150. výročí narození JAROSLAVA PANUŠKY, výrazného výtvarníka, jehož obrazy diváky
zavedou nejen do nejrůznějších
krajin, ale i mezi pohádkové a
symbolistní bytosti a také do
pradávné historie prostřednic-

tvím malířských rekonstrukcí
pradávných sídlišť. J. Panuška
byl autorem s neuvěřitelně
pestrým tvůrčím rozsahem a
výstava jeho tvorbu připomene
v celé šíři, včetně obsáhlého
doprovodného katalogu kurátorky výstavy Šárky Leubnerové.
Souběžně s Panuškovým Výtvarným Hlineckem, konaným
v prostorách galerie, se ve velkém sále muzea uskuteční komorní výstava HLINECKÁ
STOPA KARLA LIEBSCHERA.
Představen bude unikátní soubor drobných prací Karla Liebschera ze sbírky MMG Hlinsko,
vzniklých kombinovanou
technikou pro výpravnou edici
Čechy Ottova nakladatelství,
konkrétně pro díl „Východní
Čechy“. Originály drobných
prací budou doplněny historickými fotografiemi i celou řadou
informací, které také shrne doprovodná publikace.
Zcela současnou výtvarnou
tvorbu bude v letošním programu reprezentovat mladý výtvarník pocházející z nedaleké
Skutče a tvořící v Hradci Králové MARTIN ZEMANSKÝ s
podzimní výstavou nazvanou
PRŮŘEZ. Figurální malby výrazné barevnosti se pohybují od
surrealismu k expresionismu.
Průřezová výstava autora nabídne i jeho nejnovější tvorbu
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OSTOZPĚT
nová rubrika přinášející pohled do minulosti prostřednictvím
100 let starých článků z hlineckého dobového tisku

Šibřinky rázu „Naše Slovensko pod Tatrami“ pořádané hlineckým
Sokolem dne 28. m. m. vydařily se jak náleží. Masky různých národů i všeliké kostýmy apartní míhaly se tu v barevné směsi, za veselého smíchu a dobré hudby pě. Doležalovy dlouho přes půlnoc až
do pozdních hodin ranních. Skvostná dekorace s vycházejícím
sluncem oceněna byla všemi přítomnými, taktéž půlnoční scéna z
„Janošíka“ sehraná sokolskými ochotníky odměněna byla hojným
potleskem. Tance řadové i reje horních chlapců řídil p. Ant. Červenka, učitel tanců.
Opatření proti chřipce: Vypukne-li dnes tak velice obávaná nákaza, jest v prvé řadě nutno ulehnouti. Naprostý klid zachraňuje před
záněty plic a nikdo nechtěj svými siláckými výkony překonati přírodu a neusiluj chřipku přechoditi, i když není příliš těžkou! Vysoká
horečka snižuje se účinně studenými zábaly, sahajícími od krku až
po stehna a jsou četné případy, kde po třech zábalech, z nichž první trvá čtvrt hodiny, druhý půl hodiny a třetí jednu hodinu, horečka trvale klesla. I proti bolestem hlavy působí dobře takovéto zábaly, jsou-li však bolesti příliš veliké, neobejde se nemocný bez rady lékařovy. Světnice nemocného nesmí býti přetopena, nýbrž jen
mírně vytápěna a vzduch má býti vlhký, aby se nedráždila dýchadla ku kašli, čehož se docílí nejlépe vypařováním slané vody.
Dbáti jest čistoty těla, obytných místností, větrání, desinfekce i
isolace nemocných.
Mráz a sníh: Po silných mrazech polevilo, napadlo hojně sněhu,
načež 4. t. m. v noci a 5. neobyčejně tuhlo, mráz rapidně stoupal a
ráno ukazoval teploměr 24 stupňů C. Pak klesl, ale mráz tuhost
podržel stále. Bílý příkrov proměnil naši horskou krajinu v romantické sjízdné rokliny, lesy a stromy vůbec vzaly na sebe ráz nádherný, přímo pohádkový. Těchto krás využitkovávají sportovci se
všech končin k nám přicházející a křížem krážem sjíždí na lyžích i
rohačkách kopce i doliny, k tomu účeli jako stvořené. Vyjdeš-li si za
krásného slunného odpoledne ve svátek neb v neděli do přírody,
srdce radostí poskočí nad krásou naší krajiny a protínanou kypícím mládím. Jest zima u nás v Hlinsku opravdu krásná.
(Hlasy Českomoravské vysočiny č. 6 – 9, ročník VI., únor 1922), připravilo: MMG Hlinsko

inspirovanou maskami nebo
masopusty.
Závěr roku bude v galerii patřit opět odložené výstavě z
roku 2020. Krajinářské dílo
VINCENCE ČERVINKY (18971973), amatérského malíře, vítanovského rodáka, přítele
Františka Kavána a také člověka
s neuvěřitelnými osobními
zkušenostmi z obou světových
válek, bude v takovémto rozsahu vystaveno vůbec poprvé.
Tradiční vánoční výstava v
muzeu letos nabídne velice oblíbené téma – české dřevěné
hračky, a to od historických z 19.
století až po ty současné. Dřevo
bylo ideálním materiálem pro
celou řadu českých a československých výrobců. Téměř 150
let výroby dřevěných hraček u
nás bude představeno na výběru z unikátní sbírky Františka
Kyncla, zakoupené do sbírek

hlineckého muzea v roce 2014.
Komplexní sbírka bude prezentována během dvou let na
dvojici výstav. Na první z nich,
mapující domácí výrobu, naváže v dalším roce výstava exotických hraček z celého světa.
Vedle výstavních a sbírkotvorných aktivit připravuje
MMG Hlinsko také celou řadu
dalších akcí. Po dvouleté přestávce je na jaro plánována oblíbená Muzejní noc. Pestrý program vzpomene na hlineckou
rodačku a známou herečku Valerii Kaplanovou. Půda nad galerií na jaře opět ožije, a to premiérou divadelní hry Zmoklovští kohouti. Stihneme také Dialog, k některým výstavám komentovanou prohlídku i další
překvapení. Pro aktuální informace sledujte naše webové
stránky www.mmghlinsko.cz.
MMG Hlinsko

únor | 2022
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Přijměte pozvání na jedinečné kulturní akce
Vážení kulturní příznivci,
i v této složité době, kdy nevíme, co se bude dít další den,
plánujeme pro vás kulturní
program. V lednu se nám konečně po dvou letech podařilo
dokončit abonentní cyklus z
roku 2019. V hlavních rolích se
mimo jiné představili Jiří Bartoška a Zuzana Bydžovská, kteří
předvedli excelentní výkony v
divadelní hře Moje hra. Toto
představení byla naše poslední
akce, kterou jsme neustále kvůli
covidu přetahovali do dalších
let.
Nyní se můžeme soustředit
na nastávající akce, které nás
čekají v blízké době a na které
vás chceme srdečně pozvat.
V únoru jsme si pro vás připravili koncert Ireny Budweiserové, konkrétně ve středu 16.
února od 19 hodin v kinosále
MFC. Čeká nás také divadelní
představení v rámci abonmájaro 2022 s názvem Na poslední chvíli, které se uskuteční 22.
února a v hlavní roli se představí Václav Vydra jako pove-

dený tatínek, který řeší velký
malér s anglickým humorem.
Vstupenky v prodeji za 430 Kč.
Pro děti se v neděli 13. února
od 13.30 a 15 hodin uskuteční ve
Společenském domě loutkové
představení Kašpárek v pekle.
Vstupné je symbolických 30 Kč.
V březnu nás čekají hned dvě

divadelní představení. Ve čtvrtek 3. března přijede Agentura
Pantheon Praha s hrou Chlap
na zabití (na snímku). V hlavních rolích se předvedou Miroslav Vladyka a Filip Blažek. Ve
středu 23. března se na prknech
objeví světový muzikál o tradicích a lidské touze po štěstí –

Šumař na střeše v podání divadla z Mladé Boleslavi.
Vstupenky na obě představení si můžete zakoupit na pokladnách předprodeje nebo na
www.mfc-hlinsko.cz.
Mimo divadel nás také čeká
koncert známé zpěvačky Anety
Langerové s názvem Dvě slunce aneb jak krásné je být milován, který je naplánován na
úterý 22. března od 19 hodin. V
podání kapely, Anety a smyčcového tria nás čeká nezapomenutelný zážitek.
Poslední akcí, kterou jsme si
pro vás připravili, je večer s travesti skupinou Techtle Mechtle
a Kočky s názvem představení
„Cabaret Šulin Růž“. Na své si
přijdou nejen milovníci tance,
ale také dobré zábavy a legrace.
Těšit se na vás budou ve čtvrtek
24. března od 19 hodin v sále
MFC oblíbené tváře – Dolores,
Cathrin, Gina, Saša a Naira.
Těšíme se na vás a věříme, že
se všechny kulturní akce uskuteční v plánovaných termínech.
MKK Hlinečan
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Poděkování
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Srdečné pozvání na semináře

Den 10.12.2021 se uskutečnil vánoční strom splněných přání pro
postižené děti u PZP Merlin. Tato akce se uskutečnila jako vzpomínka na našeho kamaráda Davida Jirmáska, který nás opustil v
minulém roce. Každé dítě obdrželo dárek, o jaký si napsalo. Chtěla
bych poděkovat Soně Mošnerové a Ivě Jirmáskové za jejich velkou
obětavost s uskutečnění této krásné akce. Dále děkuji firmě Dekra
STK, zaměstnancům PZP Merlin, panu Radku Černému a všem
ostatním sponzorům, díky kterým se mohly dárky zakoupit.
Za postižené děti a jejich rodiče Renáta Plíšková

OBUV TEXEVO

Poličská 342,
Hlinsko
www.texevo.cz

MAS Hlinecko pořádá vzdělávací
semináře pro pedagogy a rodiče,
na které vás srdečně zveme.
Ve čtvrtek 17. 2. 2022 se koná od
14 do 17 hodin seminář Vztah a vztahy vedený uznávaným lektorem pro Českou i Slovenskou republiku v oblasti psychologie PhDr.
Janem Svobodou.
Ve středu 30. 3. 2022 se koná od 13 do 17 hodin seminář Role
v rodině vedený Mgr. Jiřím Haldou, speciálním pedagogem, lektorem a rodinným terapeutem, který se orientuje na poruchy chování, učení a rodinné vztahy.
Přihlášky zasílejte
na: groulikova@mashlinecko.cz.
-ZDRAVOTNÍ
OBUV CERTIFIKOVANÁ IQC Z
Vstupné: zdarma. Místo konání bude zasláno účastníkům e-TREKKING
+
mailem před začátkem seminářů.SOFTSHELL SHOES + LOGO
Semináře jsou financovány
z projektuSHOES
OP VVV s názvem Místní
-MOTO FASHION
akční plán rozvoje
vzdělávání
ORP Hlinsko
II s registračním
-STEEL
EXCENTRIC
YOUNG
STYLESčíslem
CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0009503.
-ODĚVY BRANDIT + LOGO
Kancelář MAS Hlinecko

-SPORTOVNÍ OBUV
-KABELKY,PENĚŽENKY,BATOHY
VÝHODNÉ CENY !!
èištìní
Společenský
kobercù
a èalounìného
Neděle 13. února
nábytku

KOLEKCE ZIMA 2022
- zdravotní obuv certifikovaná IQC Zlín
- trekking + softshell shoes
- moto fashion shoes
- steel excentric young styles
- oděvy brandit
- sportovní obuv
- kabelky,peněženky, batohy
výhodné ceny!!!

DĚKUJEME ZA VAŠI NÁVŠTĚVU

Měříme zrak pro brýle
i kontaktní čočky

pro domácnosti i firmy
Kontakt: 777 13 16 13
vivere@hlinecko.cz
www.vivere.cz

dům

od 13.30 a 15 h
KAŠPÁREK V PEKLE
Loutkové představení pro
děti. Vstupné 30 Kč.

Hlasujte pro Evropský strom roku
Zpívající nebo také Lukasova lípa z obce Telecí již zvítězila v národním kole soutěže
Strom roku 2021, nyní bude bojovat o titul i
na poli mezinárodním.
Hlasování v anketě Evropský strom roku
2022 (European Tree of the Year 2022) bude
probíhat od 1. do 28. února 2022, a to na
webových stránkách www.treeoftheyear.org.
Každý může prostřednictvím své e-mailové adresy hlasovat pouze
jedenkrát, nepovoluje se přitom hlasování z jednorázových adres
vytvořených pouze za účelem hlasování.
Hlasující má celkem dva hlasy, kterými může označit dva kandidáty na titul Evropského stromu roku.
Lípa je naším národním stromem, tak ji pojďme podpořit a probuďme tak v sobě národní hrdost.

autodoprava@email.cz

 
 

přijme

ŘIDIČE NÁKLADNÍCH SKLÁPĚCÍCH AUTOMOBILŮ.
Nabízíme práci se zaměřením na zemní práce a stavebnictví.
Požadujeme řidičské oprávnění skupiny C(+E), profesní průkaz.
Praxe, strojnický průkaz výhodou.

Optika Petříkovi
Dvořákovo nábř. 269, Hlinsko
Tel.: 736 535 055

www.optika-petrikovi.cz

Provádíme:
- výstavba a opravy komunikací, lesních a polních cest
- inženýrské sítě – vodovody – kanalizace
- zakládání a přípravné práce pro stavby, realizace staveb
- terénní úpravy – meliorace – čištění rybníků
- práce autojeřábem, kráčivým rypadlem

Ždírec nad Doubravou

www.zemni-prace-matejka.cz

únor | 2022
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Termíny jarmarků a trhů
v Hlinsku na rok 2022
JARMARKY:
Sobota 23.4.
Svatojiřský jarmark
Sobota 13.8.
Jarmark při Hlineckých slavnostech
Středa 28.9.
Svatováclavský jarmark
Pátek 25.11.
Mikulášsko-vánoční jarmark s rozsvěcením vánočního stromu
Sobota 10.12.
Adventní trh na sídlišti
HLINECKÉ FARMÁŘSKÉ TRHY:
Pátek 25.3.
Sobota 23.4. při Svatojiřském jarmarku
(v pátek předtím nebude)

únor | 2022
Městské muzeum a galerie
Galerie
PROŠLI ZDEJŠÍ KRAJINOU
Stálá expozice krajinářů nejen Hlinecka.
Otevřeno: Út – Pá 9 – 12, 13 – 16 h
Muzeum
Sobota 19. února v 18 h
Autorské čtení – IGOR MALIJEVSKÝ, PETR ŠESTÁK,
Hudba – AN-NA
Stálá 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
Twenty One Gallery (v MFC)
prodlouženo do 27. února
TEREZA KAVKOVÁ – KONFLIKT
Otevřeno: během kulturních akcí v MFC a otevírací doby
zdejší kavárny
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

Pátek 27.5.
Středa 28.9. při Svatováclavském jarmarku
(v pátek potom nebude)
Pátek 28.10.

MC Hlinečánek
Pondělí
od 8 do 12 h – herna s tvořením (vstupné 40 Kč/rodina)
od 13 do 14.40 h – hrátky s angličtinou (nutná rezervace)
od 17.30 do 19.30 h – předporodní kurz s porodní asistentkou

Knihovna
Oddělení pro dospělé

Oddělení pro děti

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

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

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

469 311 197

Výtvarná soutěž: Můj psí hrdina z oblíbené knížky
Soutěžíme v těchto kategoriích:
I. kategorie: děti z MŠ
II. kategorie: 1.- 3. třída
III. kategorie: 4.- 6. třída
IV. kategorie: speciální školy
Každý soutěžící může přihlásit pouze jedno dílo. Nepřijímáme
skupinové práce. Na zadní stranu uveďte: jméno autora, kategorii,
kontakt (email) a Souhlas zákonného zástupce s vystavením práce.
UZÁVĚRKA 14.4.2022.
Hlasovat bude veřejnost během květnové výstavy v knihovně.
Práce odevzdávejte během půjčovní doby v knihovně, nebo zasílejte na adresu: Městská knihovna Hlinsko – dětské odd., Adámkova tř. 554, 539 01 Hlinsko.

Úterý
od 9 do11 h – herna s písničkou (vstupné 40 Kč/rodina)
od 14.30 do 15 h – cvičení s miminky 3 – 9 měsíců
od 15 do 15.30 h – cvičení s dětmi 9 – 12 měsíců
od 15.30 do 16 h – cvičení s dětmi 12 -18 měsíců
od 15.55 do 16.45 – cvičení pro děti od 3 let
od 17 do 17.45 h – cvičení pro maminky s dětmi
od 17.45 do 19 h – cvičení pro těhotné s porodní asistentkou
(cena lekce 70 Kč)
Čtvrtek
od 8 do 11 h – volná herna (vstupné 40 Kč/rodina)
od 15.30 do 16 h – angličtina s Pam (nutná rezervace)
od 16.30 do 17.30 h – kurz Malá technická univerzita
Pátek
od 8.30 do 9.30 h – cvičení s dětmi 18 měsíců a více
od 9.30 do 10.30 h – cvičení maminek s dětmi
od 9 do 12 h – 1x měsíčně setkání dvojčátek (vždy druhý pátek
v měsíci)
od 15 do 17 h – setkání maminek – volná herna
(vstupné 40 Kč/rodina)
Další připravované aktivity
Sobota 5. 2. od 10 h – Beseda o správné manipulaci s miminkem
Středa 9. 2. od 14 h – Dítě na srdci – ukázky úvazů
Středa 9. 2. od 17.30 h – Relaxační večer pro ženy
Sobota 19. 2. od 9 h – Rodinné konstelace
Středa 23. 2. v 17.15 h – Spontánní tanec
Laktační poradenství dle dohody.
Bližší info na hlinecanek@email.cz, tel.: 728 460 403,
www.hlinecanek.cz, nebo na Facebooku. Změna vyhrazena.
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Multifunkční centrum
Středa 16. února 19 h
Irena Budweiserová – koncert
Na elektrickou kytaru Irenu doprovodí excelentní muzikant Jakub
Racek. Ten se také představí jako zpěvák v duetech s Irenou či samostatně. Zazní převážně spirituály, blues a autorské písničky z
jejich společného CD Křídla.
Vstupné 180 Kč.
Úterý 22. února 19 h
Na poslední chvíli
Agentura Harlekýn Praha
S anglickým humorem řeší povedený tatínek velký malér.
Hrají: Václav Vydra, Josef Carda/Martin Zahálka, Jana Boušková/Zuzana Slavíková, Vlasta Žehrová/Kamila Špráchalová, Karolína Vágnerová/Barbora Vágnerová, Daniel Kadlec/Miroslav Sabadin, Miloslav Mejzlík/ Martin Hruška.
Divadelní představení v rámci abonmá-jaro 2022.
Vstupné 430 Kč.
Připravujeme na březen
Čtvrtek 3. března 19 h
Chlap na zabití
Agentura Pantheon Production Praha
Francouzská komedie o tom, jak se profesionální zabiják stane
obětí sebevraha. Hrají: Miroslav Vladyka, Filip Blažek, Michal Slaný,
Alžběta Staňková, Zdeněk Rohlíček, Pavel Dvořák.
Divadelní představení v rámci abonmá – jaro 2022.
Vstupné 430 Kč.
Pátek 4. března 19 h
Chanson Trio CouCou
Základem jejich repertoáru je crossoverová autorská tvorba, ve
které se spojují prvky klasické hudby, chansonu, jazzu a popu. Jejich celkový projev je inspirován francouzskou hudbou, poezií a
francouzskou kulturou obecně.
Vstupné 180 Kč.
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Muzeum v přírodě Vysočina
VESELÝ KOPEC
Veselý Kopec bude do zahájení návštěvnické sezóny uzavřen.
BETLÉM HLINSKO
EXPOZICE MASOPUSTNÍCH OBCHŮZEK A MASEK Z HLINECKA
V domku č. p. 362 jsou vystaveny dokumenty věnované zápisu
masopustních obchůzek z Hlinecka do světového nehmotného
dědictví UNESCO. Můžete si zde prohlédnout množství historických i současných fotografií masek, stejně jako originální masky z
Blatna, Hamrů, Studnice a Vortové. Součástí expozice jsou i promítané dokumenty, výtvarná dílna pro děti
a speciální programy pro školy.
ŽIVÁ HISTORIE, speciální programy pro školy a veřejnost
Podrobnosti k bohaté nabídce programů naleznete na
www.betlem-hlinsko.cz v oddíle Živá historie. Na programy je nutné objednat se předem.
Návštěvní doba: úterý až pátek od 8.30 do 16 h; sobota od 9 do 12 h;
neděle od 13 do 16 h; polední přestávka od 12 do 12.30 h.
Prosíme, sledujte naše webové stránky, na nichž se dozvíte aktuální informace pro návštěvu: www.nmvp.cz.
Muzeum v přírodě Vysočina, Příčná 350, 539 01 Hlinsko, tel. 469
326 415 – správa; E-mail: muzeumvysocina@nmvp.cz
Betlém Hlinsko – 469 311 429 (průvodci), Veselý Kopec –
469 333 175 (průvodci). Oficiální webové stránky MP Vysočina:
www.nmvp.cz; www.facebook.com/Muzeum-v-přirodě-Vysočina

Centrum Jana XXIII.

Úterý 15. března 19 h
PRŮSERY NA CESTÁCH A JAK JE PŘEŽÍT
Přednáška. Vstupné 150 Kč.

Pondělí: Výuka zpěvu s Monikou Maškovou 10 – 17 h (obj. předem
na tel. 724 568 602); Cvičení Pilates dospělí 17.15 – 19.30 h (paní Semerádová)

Úterý 22. března 19 h
Aneta Langerová
DVĚ SLUNCE ANEB JAK KRÁSNÉ JE BÝT MILOVÁN
Koncertní turné s kapelou a smyčcovým triem.
Vstupné 650 Kč přízemí, 600 Kč balkón.
Více akcí a informací k uvedeným představením a rezervace vstupenek naleznete na www.mfc-hlinsko.cz

Úterý: Bohoslužba 8 – 9 h; Výuka zpěvu s Monikou Maškovou 10 –
17 h; Modlitební setkání 18 – 19 h; Intervalový trénink – 19.15 –
20.15 h
Středa: Výtvarná dílna pro dospělé 13.45 – 16.30 h; Intervalový trénink – 19.15 – 20.15 h
Čtvrtek: Cvičení Pilates dospělí 17.15 – 19.30 h
Pátek: Bohoslužba 8 – 9 h

Kino
6. neděle
16.00
Moje krásná příšerka
Animovaný rodinný film, Rusko, dabing, 100 minut, P,
vstupné 120 Kč děti, 140 Kč dospělí.
13. neděle 16.00
Tajemství staré bambitky 2
Pohádka ČR, 100 minut, P, vstupné 150 Kč.
17. čtvrtek 19.00
V létě ti řeknu, jak se mám
Komedie ČR, 117 minut, P, vstupné 150 Kč.
23. středa
13.30
Srdce na dlani ( Bio Senior )
Komedie ČR, 95 minut, P, vstupné 70 Kč.
Předprodej a rezervace vstupenek – TIC Hlinsko/Betlém 731 697
418, pokladna MFC nebo www.mfc-hlinsko.cz.
Vstupenky lze platit i kartou.

Sobota: Bohoslužba 16.30 – 17.30 h
Neděle: Bohoslužba 8 – 9 h; Zkouška hudebníků 15 – 17.15 h; Spolčo
dívek 13 -15 let 17.30 – 19 h
Aktivity mimo harmonogram
Sobota 12. února od 11 do 15 h – tvořivá dílna – vyrábět budeme
zimní sněžítka. Příspěvek na materiál 20 Kč.
Sobota 26. února od 11 do 15 h – malování kamínků – příspěvek
na materiál 20 Kč.
Více informací na www.cj23.cz, FB: Centrum Jana XXIII. Program je
odvislý od vládních nařízení.
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Soukromá inzerce
Prodám horské kolo; nový kuchyňský dvoudřez; část nábytkové
stěny; dětské kolo 5 -7 let; motor 380 V; činky na posilování; nepoužitou čtyřtrubicovou zářivku; nepoužitá přídavná halogenová
světla na auto. Tel.: 721 585 091.
Koupím garáž v okolí sídliště v Hlinsku. Tel.: 723 600 840.
Pronajmu byt 4+1 na sídlišti v Hlinsku. Tel.: 773 520 798.
Koupím stará plynová kamna Waw. Tel.: 705 279 006.
Pronajmu byt v Hlinsku na Ratajích, zděný, 2+kk, 52 m², částečně
zařízený. Tel.: 721 172 724.
Koupím byt 3+1 nebo 2+1 v Hlinsku. Nejsem RK. Tel.: 724 357 476.
Koupím řády a vyznamenání, i socialistické. Stačí SMS, zavolám.
Tel.: 608 420 808.
Pronajmu byt 2+kk na sídlišti v Hlinsku. Volný od února 2022.
Nájem 7 000 Kč. Tel.: 602 397 235.
Pronajmu byt 2+1 v centru Hlinska. Tel.: 602 105 981.
Pronajmu garáž v Hlinsku, 13 m², u bývalé ETY. Tel.: 720 256 486.

Výkup železa, barevných kovù,
papíru, autobaterií atd.
Ekologická likvidace autovrakù
Místo zpìtného odbìru elektrozaøízení
Provozovna Hlinsko, Srnská ulice,
areál ÈD (5 kolej)
Tel.: 601 587 013
www.kovove-odpady.cz

NÁBOR
ZAMĚSTNANCŮ
Pracovní pozice: vedoucí realizace
Požadujeme:

manuální zručnost
zkušenost se stavebními pracemi
(např. stavba rodinného domu)
pečlivost, přesnost a zodpovědnost
předpoklady pro vedení týmu lidí na
zakázce
řidičský průkaz sk. B

Nabízíme:
idí?
ní l ích
e
d
HPP na dobu neurčitou
n
a ve
zač
ej
se n o reali eváh
zázemí prosperující společnosti
š
í
t
N
í
d
.
c
é
k
Ne vníky
prémie za výkon
e ta
o
t.
rac ledám ozva
P
místo výkonu práce: celá ČR
h
m
á
ů
se n
tým
termín nástupu: únor 2022
možnost kariérního růstu
mzda od 30 000 Kč čistého (dle výkonu)
Máte zájem?
Pište nebo volejte:

info@reprof.eu
777 658 538

www.reprof.eu

REPROF s.r.o., Taussigova 1768, Hlinsko

www.lineafoto.cz
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Vzpomínky

Oznámení

Návštěva žáků v Majáku
Těžko se s tebou loučilo,
těžko je bez tebe žít,
láska však smrtí nekončí,
v srdci tě stále budeme mít.
Dne 26. února 2022 uplynulo smutných
18 let, kdy nám navždy odešel náš
milovaný manžel, tatínek, dědeček
a pradědeček, pan JOSEF BOHÁČ
z Hlinska.
Stále s láskou vzpomíná manželka
a děti s rodinami.

I po letech nás srdce bolí… Vždy si
budeme pamatovat společně strávený
čas.
Je tomu už dlouhých 10 let, co nás
opustil pan František ZEMAN.
Vzpomíná rodina

Poděkování
Děkujeme všem, kteří se 6. ledna 2022 přišli naposledy rozloučit s panem Pavlem VÍTEM.
Děkujeme též za květinové dary a slova útěchy.
Květa a rodiny Fialova a Braunova

V listopadu a prosinci žáci z I. a II. třídy ze
ZŠ Ležáků (odloučené pracoviště školy Poličská) navštívili volnočasový klub pro děti
Maják v Hlinsku. První návštěva byla zaměřena na téma Kouření mladistvých. Děti
se formou zábavných her dozvěděly, jak je
škodlivé kouření a získaly spoustu cenných
informací v rámci prevence.
Druhá návštěva se nesla ve vánočním duchu. Děti byly obsazeny do
rolí Josefa, Panny Marie a Tří králů. Mohly tak samy zažít zrození
Ježíška a zazpívat si vánoční koledy. Děkujeme paní Hance a Mirce
za skvělou přípravu obou programů, kde děti měly možnost zažít
úžasné dopoledne a odnesly si nezapomenutelné zážitky. Těšíme
se na další oboustrannou spolupráci. Žáci a učitelé ZŠ Poličská

Poděkování

Právnická srdce dotloukla
Hned dvě velké ztráty utrpělo město Hlinsko v měsíci lednu na poli
právnickém. Do nebeských výšin se bohužel odebraly dvě výrazné
osobnosti právnické obce v Hlinsku. Po výtečné soudkyni a advokátce JUDr. Evě Křupkové nás opustil i dlouholetý advokát JUDr.
Mgr. Vladimír Severin.
Oběma patří obrovský dík a úcta nejen jménem jejich nesčetných
klientů za stovky vyřešených případů, vyhraných soudů a úspěšných obhajob, ale i jménem jejich kolegů, přátel, příbuzných a
známých. Za to, že se za ostatní bili, za to, že zde byli s námi v našem městě, za to, že prostě byli.
Díky Vám za Vaši odvedenou práci, za lidskost, vstřícnost a nadhled, za humor, který Vás neopouštěl, i za rady a cenné zkušenosti
předané mladším kolegům.
Díky Vám a čest Vaší památce! JUDr. Martin Pavliš

Mladí fotografují památky 2022

Blahopřání

Dne 30. ledna 2022 oslavil
pan Vilém MARTINKOVIČ
85. narozeniny.
Vše nejlepší do dalších let přejí
tři dcery s rodinami.

Soukromá inzerce
Prodám český česnek – modrý paličák, cena 150 Kč/kg a českou cibuli. Tel.: 720 102 472. (Sněžné)

Soutěž vyhlašuje Sdružení
historických sídel Čech, Moravy
a Slezska již od roku 2007. Je
učena pro žáky a studenty základních a středních škol, kteří
do sekretariátu Sdružení zašlou
fotografie, které budou vyjadřovat hlavní myšlenky Dnů evropského dědictví
(www.ehd.cz).
Celá akce má podpořit zájem
a znalosti našeho kulturního

dědictví, podpořit znalosti historických budov a zahrad, venkovských a městských krajin
uznávané památkové hodnoty
či neobvyklé krásy. Uzávěrka
pro zaslání fotografií: 20.3.2022
Odkaz s více informacemi a
pravidly soutěže: https://www.historickasidla.cz/cs/soutez-mladifotografuji-pamatky/mladifotografuji-pamatky-2022/
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Karate

Lední hokej
So 5. 2.
Hl. – M. Třebová/Lanškroun
Ne 6. 2. Hl. – Česká Třebová
So 19. 2. Hl. – Chrudim
Ne 20. 2. Hl. – Moravská Třebová

9.30/11.30
9.00/11.00
9.30./12.30
9.00/10.30

2.tř./3.tř.
4.tř./5.tř.
2.tř./3.tř.
4.tř./5.tř

Volejbal muži – Krajský přebor I. třídy – Gymnázium Hlinsko
So 12. 2. SKO Hl. A – TJ Sokol Kerhartice 10.00 a 13.00

Bazén
PROVOZNÍ DOBA PLAVECKÉHO BAZÉNU
Po
Út – St 6.30 – 7.45
Čt
6.30 – 7.45

15.00 – 21.00
15.00 – 21.00
15.00 – 18.00
18.00 – 20.00 – cvičení pro ženy
Pá
6.30 – 7.45
16.00 – 21.00
So, Ne
10.00 – 19.00
Ceny: dospělí 50 Kč/1 hod., děti do 15 let – 40 Kč/1 hod.
Tel.: 608 042 627.
PLAVÁNÍ PRO SENIORY
– každé pondělí od 13 do 14 hodin
– cena 80 Kč/hod. – v ceně je zahrnuto 20 minut cvičení
+ 5 minut. whirlpool + volné plavání

Mistrovství České republiky
v karate v Českých Budějovicích
Této soutěže, která se konala 5.
prosince, se zúčastnili závodníci z
Oddílu karate Hlinsko, a to konkrétně Jakub Hamák a David Vokál. Na tuto soutěž se dostali na
základě výsledků v krajské soutěži ve Vamberku. Mistrovství se
zúčastnili ti nejlepší závodníci z
jednotlivých krajů, tím je určena i
obtížnost se prosadit v takovéto
konkurenci.
Naši závodníci dali do soubojů
vše, Jakub Hamák se umístil na 8. místě a David Vokál se umístil na
4. místě, kdy prohrál souboj o třetí místo. Oba dva absolvovali teprve druhý závod v životě a už se probojovali na Mistrovství České
republiky. David Vokál dokonce bojoval o bronzovou medaili.
Úžasný výsledek. http://www.karatehlinsko.mzf.cz
Za Oddíl karate Hlinsko trenér Miloslav Zdražil

SILVESTROVSKÝ BĚH

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.

Masopusty
Sobota 5. 2.
VČELÁKOV

Neděle 20. 2.
HLINSKO-BLATNO

Sobota 12. 2.
HAMRY

Sobota 26. 2.
STUDNICE, VORTOVÁ

Sobota 19. 2.
JENÍKOV

Úterý 1. 3.
ROZLOUČENÍ
S MASOPUSTEM
Areál Betléma

ZA TÉMĚŘ JARNÍHO POČASÍ se konal 36. ročník Silvestrovského běhu. Sešlo se nás pouze 9 běžců, opět nás zklamala
malá účast. Běželi jsme Hlineckou osmičku. Hlinsko – Lázně –
Studnice – Hamry. Po běhu jsme se sešli v jedné z místních restaurací, doplnili tekutiny a popřáli si do nového roku. Na viděnou zase příští rok. Za MK Josef Leszkow
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