Hlinecké
Březen 2018
Ročník 20

noviny
Číslo 3

ROZLOUČENÍ S MASOPUSTEM

JIŽ POŠESTÉ, a to 13. února, se konala v Hlinsku akce Rozloučení s masopustem. Dopolední program byl věnován školám. V průvodu se seřadilo více jak 800 dětí v masopustních maskách. Děti
vyrazily od ZŠ Smetanova a za doprovodu dechové kapely Mrákotinka dorazily na Betlém, kde
dětský masopust vyvrcholil. Odpoledne pokračoval program masopustní obchůzkou mezi chaloupkami na Betlémě v podání blatenské maškary. O hudební doprovod se tradičně postarala dechová kapela Hlinečanka.

Tento měsíc otevře opět termíny
konání Selských trhů a jarmarků
v Hlinsku. Na Velký pátek 30. 3.
se koná první Selský trh. ...5

Příští číslo vyjde

5. dubna 2018

Slovo starosty
Letošní
únor
nám po
několika
mírnějších
sezonách
opět připomněl, že u
nás
máme čtyři roční období. Když
jsem sledoval v minulých
dnech rtuť teploměru, musím
ovšem přiznat, že už se docela
těším na jaro. Ono je ale dobré
si čas od času uvědomit, že
zákony přírody platí. A že je
nelze měnit jako na běžícím
pásu – jako například zákony v
našem parlamentu. Naštěstí!
Vždyť i třeskutý mráz, na který
mnozí nadávají, má svá pozitiva. Třeba, že pomůže spálit
bacily a vyčistit vzduch. Zkrátka, jak se říká, všechno zlé je k
něčemu dobré. A já si dovolím
dodat: kdyby to tak platilo i v
naší politice… No, ale to je jiná
písnička.
Je fajn, že ani mráz nedokázal zastavit na hlinecké radnici
přípravy na další investiční
sezonu. U mnohých akcí už
máme dodavatele vybrány. V
některých případech „výběrka“
probíhají a další jsou před
spuštěním. Osobně mám ale
velkou radost z toho, že jsme
začali chystat novou službu,
která zvýší komfort života našich občanů. Konkrétně seniorů, lidí se zdravotním omezením a také rodičů s malými
dětmi. Jde o městem dotovanou službu, která je zpravidla
známá pod názvem „Senior
taxi“. U nás zvolíme zřejmě
název „Hlinecké taxi“, a to
právě z důvodu, že cílovou
skupinou budou jak senioři
tak mladé rodiny. Zahájení
přitom předpokládáme od
dubna. Věřím, že zavedení této
služby posune naše město zase
o kus dopředu.
Děkuji za podporu a mějte
úspěšný březen.
Miroslav Krčil
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Blíží se zápis do 1. tříd
základních škol

Dovolujeme
si upozornit,
že se blíží
termín
splatnosti
místního
poplatku ze
psů. Poplatek musí být
uhrazen v termínu do 31.3. daného roku. Úhradu poplatku je
možné provést buď bezhotovostní platbou případně hotovostní platbou na pokladně
Městského úřadu Hlinsko.
V loňském roce byly majitelům psů zaslány údaje potřebné k platbě (variabilní symbol
příp. čárový kód). V případě
ztráty těchto údajů bude na
požádání správcem poplatku
vystaven duplicitní doklad.
V této záležitosti se lze obrátit
na paní Lenku Gregorovou
(pokladna MÚ), tel.:
469 326 127, e-mail:
gregorova@hlinsko.cz.
Zároveň upozorňujeme na
ohlašovací povinnost a vznik a
zánik poplatkové povinnosti
(viz obecně závazná vyhláška
města č. 10/2017, o místním
poplatku ze psů).

Město Hlinsko a ředitelé Základní školy, Hlinsko, Resslova
603, Základní školy Hlinsko,
Ležáků 1449 a Základní školy,
Hlinsko, Smetanova 403 vyhlašují na den 12. dubna 2018
(čtvrtek) zápis do 1. tříd pro
školní rok 2018/2019.
Zápis se uskuteční ve všech
uvedených 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
Informace k zápisům dětí
do 1. tříd školního roku
2018/2019
Vážení rodiče, zápisy dětí do

prvních tříd školního roku
2018/2019 proběhnou ve všech
hlineckých základních školách
ve čtvrtek 12. 4. 2018 v době
od 10 do 16 hodin.
Zápis se týká všech dětí narozených v období od 1. 9. 2011
do 31. 8. 2012. Rovněž se týká
dětí, kterým byl v roce 2017
odložen začátek povinné školní docházky.
Pokud u svého budoucího
prvňáčka uvažujete o odkladu
jeho povinné školní docházky,
měli byste vědět, že o odklad
lze požádat pouze v době konání zápisu. Nejlépe, abyste
všechna k tomu potřebná doporučení (jimiž jsou doporučení školského poradenského
zařízení a odborného lékaře
nebo klinického psychologa)
měli v době zápisu již vyřízena
a vzali jste je k zápisu s sebou.
Za účelem posouzení školní
zralosti se můžete objednávat
již nyní např. v Pedagogicko-

Deratizace města

Nenechte si vzít malebné Podkostelí

V letošním roce bude město
Hlinsko opět provádět celoplošnou deratizaci města.
Stejně jako v minulých letech
bude tuto záležitost zajišťovat
firma DDD – Stanislav Kocůrek, tel. 777 311 774. Tato
spolupráce trvá již od roku
2004 a za uplynulá léta došlo
k výraznému zlepšení v dané
oblasti. Populaci hlodavců se
daří držet na takové úrovni,
která neohrožuje hygienické
podmínky ve městě.
Termín zahájení celoplošné
deratizace je předběžně stanoven na 5. března letošního
roku, v závislosti na klimatických podmínkách. Deratizace
by měla být ukončena v první
polovině měsíce května.
Z hlediska účelnosti by bylo
vhodné, aby deratizační opatření byla provedena ve stejném období i v objektech ve
vlastnictví dalších subjektů na
území města Hlinska.
Bližší informace poskytne
odbor investic a městského
majetku, pan Holec, tel.
469 315 337, příp.
holec@hlinsko.cz.(OIMM)

Hlinecký občan – senior se
vám, čtenářům Hlineckých
novin, svěřuje. Každý člověk je
někdy postaven před nutnost
učinit nějaké rozhodnutí. Rozhodnutí okamžité, důležité,
právě teď hned. Občas je také
potřeba rozmyslet se, poradit
se a poté teprve rozhodnout.
Přichází i taková rozhodnutí,
která ovlivní životní prostředí
více občanů i dalších generací
na mnoho let.
To je teď případ můj a mých
sousedů, se kterým se vám
svěřuji. Byl jsem pozván, abych
se vyjádřil ke společnému rozhodnutí při stavebním řízení
„Novostavba bytového domu
v ulici Husova, Hlinsko“. Ve
vyjádření pro stavební řízení
jsem uvedl svůj názor, že stavba třípodlažního domu, pro
deset sociálních bytů, se na
uvažovaný stavební prostor
nehodí.
Uvedl jsem, že se jedná o
malý prostor u křižovatky ulic
s frekventovanou dopravou do
závodu Technolen a do ulic

psychologické poradně Hlinsko, Nádražní 548 (tel. 469 312
934), abyste vše potřebné vyřídili v dostatečném časovém
předstihu. Je třeba počítat s
delšími objednacími lhůtami v
pedagogických poradnách.
K zápisu mohou přijít i děti
mladší (narozené do 30. 6.
2013), jejichž rodiče se domnívají, že děti již dosáhly školní
zralosti. Podmínkou přijetí dítěte narozeného v období od
září 2012 do konce prosince
2012 k plnění školní docházky
je doporučující vyjádření školského poradenského zařízení.
Podmínkou pro přijetí dítěte
narozeného od ledna 2013 do
konce června 2013 jsou doporučující vyjádření školského
poradenského zařízení a odborného (dětského) lékaře.
Dokumenty je nutné předložit
již při zápisu. Bc. Martin Vtípil,

Poplatky ze psů

vedoucí odboru sociálních věcí,
školství a zdravotnictví

Husova, Jungmannova a Krátká. Tato hlediska jistě posoudí
odborníci.
Avšak mám určité obavy,
aby jednání neproběhlo jako
před několika roky, kdy se
jednalo o zachování skanzenu
Betlém. Tehdy nechybělo
mnoho a na místě dnešního
skanzenu by byl vystavěn panelový dům. Díky některým
občanům, kterým záleželo na
našem městě Hlinsku, byl
Betlém zachován, i když
v menším rozsahu.
Nyní je velice dobře spravován a využíván. Teď už snad
každý občan našeho města
nepochybuje, že zachovat tuto
historickou část bylo dobré,
zvláště pro rozvoj turistického
ruchu na Hlinecku. Početné
jsou návštěvy škol, rodin a zájezdů ze všech koutů republiky.
Rovněž pravidelné jarmarky,
Adámkovy slavnosti a vánoční
akce jsou významné. Bydlím
v této části Hlinska a jsem tomu rád, stejně tak jako jsem
rád, že jsem se tehdy zúčastnil

Odbor finanční a ekonomický

rozhodování o zachování
skanzenu Betlém.
Podobně mám zájem na
tom, aby část Hlinska, zvaná
Podkostelí, byla zachována a
nebyla narušena zamýšlenou
novostavbou, která svojí velikostí a výškou zcela zjevně
narušuje rázovité prostředí
malebného Podkostelí.
Přeji si, aby město našlo pro
sociální byty vhodnější prostor. Také si myslím, že činitelé, kteří budou mít konečné
slovo k této stavbě, by měli
brát v potaz vyjádření občanů
a sousedů bydlících v oné části
města.
Na závěr bych vás, občany
města Hlinska, vyzval k aktivitě!
Pokud jste přizváni ke spolurozhodování v jakékoli události, nezříkejte se odpovědnosti a aktivně se účastněte! Je
důležité, aby bylo naše město
pěkné a aby se líbilo nám, i
těm, kteří ho přijedou navštívit.
Ing. Miloslav Tuhý
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Hlinecká nota opět zazní v MFC
ZŠ Resslova Hlinsko a Matěj
Voda si vás dovolují pozvat na
6. ročník pěvecké soutěže Hlinecká nota, která se uskuteční
v úterý 27. 3. od 14. 30 h.
Soutěže se zúčastní 39 vybraných žáků z 1. – 9. ročníků
hlineckých škol a nižších ročníků Gymnázia K. V. Raise a
soutěžit se bude ve čtyřech
kategoriích: v 1. kategorii vystoupí žáci 1. ročníku, ve 2.
kategorii žáci 2. – 3. ročníků, 3.
kategorii budou zastupovat
žáci 4. – 5. ročníků a
v poslední, 4. kategorii, se
představí žáci 6. – 9. ročníků.
Soutěžící žáci měli možnost
vybrat si píseň libovolného
žánru, a proto tu zazní nejenom písně lidové a písničky
z pohádek, ale i takové hity
jako např. Boky jako skříň,
Klidná jako voda nebo píseň
Co zbývá nám z muzikálu Antoinetta.
Těšit se můžete i na interpretace zahraničních skupin a
zpěváků – již tradičně zazní
v soutěži písně zpívané
v angličtině jako např. legen-

ZŠ Resslova Hlinsko a Matìj Voda
poøádají

eckou soutìž
pìv

pro žáky 1. - 9. tøíd hlineckých škol
a nižších tøíd Gymnázia K. V. Raise Hlinsko.

Soutìž se uskuteèní

v úterý 27. 3. 2018 od 14.30
v MFC Hlinsko
a je pøístupná veøejnosti.
Pøijïte podpoøit naše pìvecké talenty!
Vstupné dobrovolné

dární hit Carrie od skupiny
Europe. Novým – a věříme, že i
příjemným – zážitkem pro vás,
posluchače, bude určitě píseň
Kalibelnaja nazpívaná v ruském jazyce.
V 1. části soutěže vystoupí
žáci 1. – 5. ročníků za klavírního doprovodu studentů Gymnázia Karla Václava Raise Terezy Kozlové a Jáchyma Krampery. Houslový doprovod za-

jistí Miroslav Teisler, učitel
Základní školy Resslova Hlinsko.
V 2. části se představí žáci 6.
– 9. ročníků, které bude jako
každý rok doprovázet kapela
pod vedením Matěje Vody složená převážně ze studentů
Konzervatoře Jaroslava Ježka v
Praze.
Pozvání do poroty přijal i
starosta města Hlinska pan
Miroslav Krčil a dále zástupkyně všech zmíněných škol:
paní učitelky Dana Chaloupková ze Základní školy Ležáků,
Markéta Laštůvková ze Základní školy Smetanova, Jitka
Vymetalová ze Základní školy
Resslova a paní doktorka Jana
Malinová z Gymnázia Karla
Václava Raise.
Pokud budete mít čas a náladu, přijďte podpořit naše pěvecké talenty a navodit účinkujícím žákům patřičnou soutěžní atmosféru.
Všichni jste srdečně zváni!
S. Dobrovolná, ZŠ Resslova
Hlinsko

Velikonoce
v evangelickém
sboru
Velikonoce jsou už téměř dva
tisíce let dobou, kdy si křesťané připomínají oběť Ježíše
Krista na kříži a slaví jeho
vzkříšení.
V evangelickém sboru se
sejdeme na Zelený čtvrtek v 17
hodin, kdy budeme číst pašije
– příběh o poslední večeři Ježíše s učedníky, o jeho zatčení
a ukřižování. K bohoslužbám
se sejdeme na Velký pátek v 17
hodin, budeme uvažovat
o významu Ježíšovy oběti. Jeho
vzkříšení budeme slavit
v neděli v 9 hodin na Boží hod
velikonoční.
Všechna tato shromáždění
se konají na faře (Straněnská
837, pod poliklinikou). Srdečně
zveme ty, kteří se chtějí připojit k našemu slavení Velikonoc, i ty, kteří se chtějí třeba
jen seznámit s příběhem, který
formoval naši kulturu.
Přijďte, případně se informujte u farářky Naděje Čejkové, tel. 604 284 774.

Plánování sociálních služeb na Hlinecku
ÈÍSLO PROJEKTU: CZ.03.2.63/0.0/0.0/16_063/0006501
Projekt realizuje Místní akèní skupina Cílem služby je podpoøit klientu v takové míøe, Pokud má zájemkynì o službu jedno dítì, pak
Hlinecko, z.s., další informace najdete na aby pøed ukonèením pobytu v AD mìla je to 90 Kè dennì za dospìlou osobu a 40 Kè
zajištìno návazné bydlení, umìla peèovat dennì za dítì. Pokud má více dìtí, úhrada èiní
webových stránkách www.mashlinecko.cz

díl ètvrtý:

Azylový dùm pro tìhotné ženy
v tísni v Hamrech
Azylový dùm pro tìhotné ženy v tísni (AD) se
nachází v Hamrech a jeho zøizovatelem je
Obecnì prospìšná spoleènost Dlaò životu
se sídlem v Ostravì.
Posláním azylového domu je podpora
tìhotných žen a matek v pøekonávání jejich
nepøíznivé životní situace. Tato podpora
smìøuje k samostatnosti a úèasti matky na
bìžném životì.

o své dítì a zvládala další úkony spojené 20 Kè dennì za každé další dítì.
s mateøstvím.
Úhradu je možno zaplatit ze sociálních dávek,
na které má zájemkynì jako tìhotná maminka
Cílová skupina:
nebo matka s dítìtem nárok. S vyøizováním
• tìhotné ženy od 18 let vìku
• tìhotné matky od 18 let s dìtmi do 7 let vìku dávek mohou zájemkyni o službu pomoci
sociální pracovnice AD. Dle pøedchozí dohody
• matky od 18 let s dìtmi do 7 let vìku
není úhradu nutno zaplatit pøedem. Nákup
Pøijaty mohou být zájemkynì o službu s místem a stravu si zajišuje každá klientka samostatnì,
ale mùže se kdykoliv obrátit s prosbou o pomoc
trvalého pobytu v celé ÈR.
V pøípadì volné kapacity mùže být pøijata také na pracovnice AD.
matka se staršími dìtmi. O pøijetí rozhoduje
vedoucí azylového domu.
Kontakty:
adresa: Hamry 107, 539 01 Hlinsko
sociální pracovnice: Bc. Michaela Pražanová
Základní èinnosti:
telefon: 469 311 021, 739 302 619
• ubytování
• pomoc pøi uplatòování práv a oprávnìných vedoucí domu: Mgr. Pavla Glogarová, DiS.
zájmù a pøi obstarávání osobních telefon: 733 125 261
email: glogarova@dlanzivotu.cz
záležitostí
• pomoc pøi zajištìní stravy
webové stránky: www.dlanzivotu.cz
• možnosti k rozvíjení rodièovských
a mateøských kompetencí a poradenství Dle dostupných informací zpracovala
Mgr. Lenka Sodomková, odborná garantka
zamìøené na osobnostní rozvoj
plánování
sociálních služeb v ORP Hlinsko
• Úhrada za poskytování sociální služby v AD
èiní 100,- Kè dennì pro tìhotnou ženu.
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Turisté hodnotili loňskou sezonu
Dne 18. ledna se sešlo 104 hlineckých turistů ze 161 členů
klubu na výroční schůzi
v Multifunkčním centru, aby
se ohlédli za výsledky loňské
sezony a seznámili se s kalendářem akcí na rok 2018.
V roce 2017 se turisté zúčastnili celkem 94 akcí s účastí
4 652 turistů. Z tohoto počtu
bylo 90 akcí vlastních, které
připravili vedoucí turistiky
Klubu turistů Hlinsko s účastí
1 605 našich členů. Svoji turistickou sezonu začínají hned
1. ledna akcí nazvanou Novoroční sestup do údolí Doubravy. Klub zorganizoval dvě tradiční akce, které do Hlinska
každý rok přivedou stovky tu-

U pramene bylo rozdáno rekordních 1 770 pamětních listů, ale ve skutečnosti se zde
sešlo více než 2 000 turistů.
Setkání u pramene Chrudimky
je už po několikátý rok spojeno s charitativní akcí Novoroční čtyřlístek. Na konto
čtyřlístku bylo odesláno rekordních 29 306 Kč, což je
téměř o 7 tisíc více než vloni.
Za tyto peníze se budují bezbariérové turistické cesty pro
vozíčkáře. Vloni jsme se umístili na prvním místě z 66 podobných akcí v republice, tak
hlinečtí turisté předpokládají,
že by se letos mohli dostat také na jednu s předních příček.
Velkému zájmu se těšila i jarní

ristů. Jednalo se o 39. ročník
pochodu Krajem malířů Vysočiny, jehož součástí je oblíbený
pochod nazvaný Pohádkový les
a 34. ročník srazu Silvestr na
Chrudimce. Obou pochodů se
s oblibou zúčastňuje i nemalé
množství hlineckých občanů.

akce pořádaná převážně pro
děti nazvaná Hledání pokladu,
podzimní Noční pochod nebo
zimní Vánoce v lese. Turisté
kromě toho uspořádali celkem
9 autobusových zájezdů na
turistické pochody do blízkých
i vzdálených míst naší vlasti a

Tašky na tříděný odpad jsou
k vyzvednutí
Upozorňujeme spoluobčany,
kteří si v loňském roce nevyzvedli tašky na tříděný odpad,
že tak mohou učinit kterýkoli
den v provozní době úřadu, a
to buď na podatelně (Adámkova tř. 554) nebo na oddělení
dotací (Poděbradovo nám.,
budova radnice, 1. patro). Občané, kteří si tašky již vyzvedli

a mají zájem o další sadu, se
mohou na tato pracoviště též
obrátit. Tašky na třídění odpadu v domácnostech by měly
usnadnit třídění a odnos odpadu ke kontejnerům na tříděný odpad. Sada tří omyvatelných tašek pro opakované
použití je na papír, plast a sklo.
Odbor kancelář tajemníka

do zahraničí. Více než dvě desítky členů strávilo týdenní
dovolenou v Krušných horách,
odkud každý den vyráželi pod
vedením Dany Kejzlarové objevovat krásy zdejší přírody.
Každé úterý, pod vedením
Václava Plíška, pořádali oblíbené vycházky do blízkého i
vzdálenějšího Hlinska. Druhá
skupina turistů chodila každý
čtvrtek na kratší výlety pod
vedením Jaroslava Beneše.
Těchto vycházek bylo celkem
73. Na všech akcích v souhrnu
turisté našlapali více než 22
tisíc kilometrů.
Nejaktivnějšími turisty za
minulou sezonu byli Jaroslav
Beneš, který ušel 1039 km, Jaroslav Čermák (942), Václav
Plíšek (905), Eva Titlbachová
(870) a Zdenka Gregorová
(845). Všichni jmenovaní za
své výkony obdrželi diplomy.
Čestné uznání odboru KČT za
dlouholetou aktivní činnost a
obětavou práci pro turistiku
obdržel Jaroslav Beneš.
Také do letošního kalendáře
turisté připravili celou řadu

zajímavých akcí. Velice oblíbené jsou autobusové zájezdy na
pochody, kterých bude celkem
10. V březnu se turisté vypraví
na Zahájení turistické sezony
Pardubického kraje do Vysokého Mýta. V dalších měsících
navštíví okolí Kolína, Polomené hory, Jeseníky, Rychlebské
hory, Vsacko, okolí Karviné a
Lužické hory. Zamíří i do zahraničí na Slovensko, do Německa a Polska. Těchto zájezdů se mohou zúčastnit i
nečlenové klubu. Dovolenou
tentokrát budou trávit
v Mariánských lázních.
V této zprávě se sluší poděkovat dvěma desítkám vedoucích turistiky, kteří se podílejí
na přípravě všech akcí. Více se
o činnosti klubu dozvíte ve
dvou skříňkách ve městě a na
webových stránkách klubu
(www.hlinecko.cz/kct), kde si
můžete prohlédnout i fotografie z akcí. Hlinečtí turisté ve
svých řadách přivítají každého,
kdo rád chodí a rád tráví volný
čas v přírodě. Vladimír Bárta,
Klub turistů Hlinsko

Upozornění
Město Hlinsko obdrželo žádost Celního úřadu pro Pardubický
kraj o postoupení informace ohledně zákonné povinnosti při
prodeji lihovin v rámci příležitostného konání kulturních a společenských akcí. Bližší informace lze získat na webových stránkách města www.hlinsko.cz v sekci „Úřad“ -->“Aktuální zprávy
MÚ“. Odbor kancelář tajemníka

Jednou větou
I v letošním roce se plánuje vydání informativní brožurky Hlinecký zpravodaj, zatím však k dispozici není, vydavatel v těchto
dnech pracuje na jeho vytištění. (red)
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ZŠ Resslova navázala
partnerství se zahraniční školou
Na podzim minulého roku
jsme dostali nabídku od polského umělce – grafika, žijícího nyní v našem kraji, zda
bychom nechtěli navázat
partnerství se základní školou
v Polsku.
Tato nabídka nás zaujala,
zvážili jsme ji a pro partnerství
se rozhodli. Bonusem navíc je i
to, že je to škola v Lešně –
městě, kde žil a tvořil Jan
Ámos Komenský, jehož socha
je i před touto školou. A právě
jednou z Komenského pedagogických zásad je cestovat a
poznávat!
Školu v Lešně má pod patronací polská námořní flotila,

což na nás působí i trochu
exoticky. V partnerství mezi
našimi školami chceme skloubit několik výchov najednou
(od navazovaného osobního
přátelství, přes jazykovou komunikaci ve slovanských jazycích, popřípadě v angličtině,
výchovu k občanství, mediální
výchovu, až po poznávání jiných krajů a zvyků v něm).
Pedagogům by partnerství
mělo přinést další inspirace a
obohacení v poznání pedagogické práce. Věříme, že další
inspirace najdeme – vždyť
polské školství a kvalita vzdělávání zaujímá v evropském
srovnání třetí místo.

Naše partnerství bude spočívat v dopisování, elektronické komunikaci a vzájemných
návštěvách.
První návštěva polských pedagogů u nás ve škole proběhne již počátkem dubna, následovat bude návštěva naše
v Polsku a poté chceme zahájit
v případě zájmu i výměnné
pobyty našich žáků.
Věříme, že vzájemné výměny zkušeností pomohou oběma stranám k rozvoji nových
poznání a metod v naší práci.
ZŠ Resslova Hlinsko

Rizikové chování
dětí školního věku
Jaká jsou skrytá i otevřená rizika dnešního světa pro žáky
školního věku, jak jim předcházet a čelit. Přednáší Mgr.
František Krampota, ředitel
ACET ČR z.s., metodik prevence pedagogicko psychologické
poradny. Dne 19. března
v 15.30 hodin na ZŠ Resslova
Hlinsko, v přízemí hlavní budovy.

Pronájem
restaurace
Od 1. 3. 2018 nabízíme
k pronájmu nebytové prostory
k provozování restaurace Na
Radnici v Trhové Kamenici.
Informace na úřadě městyse
Trhová Kamenice tel. 469 333
101, 608 811 823.

Selské trhy a jarmarky: termíny už jsou známé
Tento měsíc otevře opět termíny konání SELSKÝCH TRHŮ
a JARMARKŮ v Hlinsku. Na
Velký pátek 30. 3. se bude konat letošní první Selský trh.
Účast přislíbilo 30 stánků s
nejrůznějším farmářským a
velikonočním zbožím.
Další Selské trhy budou pokračovat každý poslední pátek
v měsíci kromě července. Tento letní Selský trh ustoupil jiným kulturním akcím, které se
během sezony konají v rámci
našeho Duhového léta.
Dva Selské trhy budou letos
doplněny i doprovodným programem pro děti.

Prvním bude Selský trh konaný v den vysvědčení, kdy
pro každého dětského návštěvníka, který přinese ukázat
vysvědčení, bude připraven
malý dárek v Turistickém informačním centru. V areálu
Betléma pak budou připravené
atrakce pro děti. Druhým Selským trhem s doprovodným
programem pro děti bude poslední pátek v srpnu, kdy se
rozloučíme s prázdninami.
Termíny:

Velikonocemi
27.4.
25.5.
29.6. – na vysvědčení (spojeno
s dětskou akcí)
31.8. – rozloučení s prázdninami (spojeno s dětskou akcí)
28.9 – na Svatováclavský jarmark – státní svátek
26.10.
JARMARKY
21.4. sobota- Svatojiřský jarmark

30.11. (pátek) – Mikulášskovánoční jarmark s rozsvěcením
vánočního stromu
Další menší jarmark bude
při Dnech dřeva, které se konají letos 3.-5.8. a budou provoněné levandulí. Jarmark bude v sobotu 4.8. právě v rámci
této akce, naleznete zde hlavně stánky, které prodávají věci
spojené se dřevem a levandulí
a samozřejmě stánky s nejrůznějším občerstvením.

SELSKÉ TRHY
30.3. pátek – st. svátek před

28.9. (pátek, st. svátek) – Svatováclavský jarmark

Petra Plisková, TIC Hlinsko
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Vznik centra kolegiální podpory v MŠ Rubešova
Mateřská škola Rubešova se
zapojila ve spolupráci s Jihočeskou univerzitou v Českých
Budějovicích do projektu
„Podpora vzájemného učení
pedagogů MŠ“.
V lednu 2018 vzniklo v naší
mateřské škole tzv. Centrum
kolegiální podpory, které si
klade za cíl vytvoření podmí-

nek pro odbornou diskusi na
téma čtenářská pregramotnost
a podpoření jejího rozvoje
v prostředí mateřských škol.
Centrum kolegiální podpory
(CKP) vytváří prostor pro sdílení zkušeností, výměnu příkladů dobré praxe, diskusi
s odborníky o daném tématu,
čerpání inspirace do výuky,

společné plánování a reflexi
výuky apod.
Setkání realizuje CKP jednou
měsíčně v průběhu školního
roku v odpoledních hodinách
(vždy třetí čtvrtek v měsíci od
15. do 17. hod). Činnosti centra
se mohou zúčastnit všichni,
koho tato problematika zajímá.
Od projektu si slibujeme

prohloubení znalostí v oblasti
čtenářské pregramotnosti, načerpání nových námětů pro
každodenní práci s dětmi a v
neposlední řadě také zisk financí pro nákup kvalitních didaktických pomůcek.
Za celý kolektiv MŠ Rubešova
a MŠ Milíčova Mgr. Jan Novotný,
ředitel MŠ

Den otevřených
dveří na Resslovce
Základní škola Resslova zve
nejen všechny budoucí prvňáčky společně s rodiči, sourozenci či známými, ale i širokou veřejnost na Den otevřených dveří. Dveře naší školy se
pro vás otevřou ve čtvrtek 8.
března od 14 do 18 hodin.
Návštěvníci si budou moci
prohlédnout jednotlivé učebny
naší školy a zázemí školní
družiny. Pro děti budou připraveny zábavné různorodé
činnosti a také si budou moci
vyzkoušet práci na interaktivní
tabuli.
V učebně přírodopisu se
mohou děti vyfotografovat
s naší sovou a bude zde také
připravena hliněná destička,
do které děti vyrývají svá
jména. Vypálenou destičku
děti obdrží spolu s fotografií
v den zápisu jako památku na
první návštěvu ve škole.
Žáci 8. ročníků si rovněž
připravili divadelní představení „Z pohádky do pohádky“,
které bude možné zhlédnout v
15 hod. a v 16 hod. v učebně na
hlavní budově.
Těšíme se na vás!
ZŠ Resslova Hlinsko

Skutečský festival
již popatnácté
Návštěvníci festivalu Tomáškova a Novákova hudební
Skuteč uslyší, již v neděli 18.
března, první tóny zahajovacího koncertu, na kterém vystoupí Symfonický orchestr
Českého rozhlasu. Během dvou
měsíců nabídne například
operu Panna Orleánská, scénické provedení kantáty Carmina Burana či nesmrtelné
hity krále popu Michaela
Jacksona.
Podrobnější program naleznete na stránkách
http://hudebni.skutec.cz.
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Hlinecké a Únorové Géčko
První únorový víkend se konala v Hlinsku v Multifunkčním centru dnes již
tradiční soutěž v tanečním
sportu párů různých výkonnostních tříd ve standardních
a latinsko-amerických tancích
„Únorové a Hlinecké Géčko“.
V letošním roce proběhl již 21.
ročník.
Pořadateli soutěže byly Taneční klub TKG Hlinsko, Taneční škola Gradus Dr. Jany
Malinové a Český svaz tanečního sportu. Soutěž se uskutečnila ve spolupráci
s Pardubickým krajem, městem Hlinsko, MAS Hlinecko,
Multifunkčním centrem Hlinsko a Pardubickou divizí ČSTS.
Během dvou dnů proběhlo
celkem 31 soutěží. Zúčastnilo
se jich téměř 200 sportovních
párů dětských, juniorských,
dospělých a seniorských
v tanečních třídách E, D, C, B a
v prestižní výkonnostní třídě
A. Do Hlinska se sjely soutěžní
páry z Čech i Moravy a nechyběly ani zahraniční tanečníci

z Polska a Slovenska. Tanečníky hodnotila mezinárodní desetičlenná porota. Pořadatelé
rozdali 186 cen, medailí a květin.
Jednotlivé dny a soutěže
postupně zahájili starosta
města Hlinska Miroslav Krčil,
DiS., PhDr. Magda Křivanová,
předsedkyně Výboru pro kulturu a památkovou péči Za-

stupitelstva Pardubického kraje a Ing. Vladimír Saifr, vedoucí
Městského kulturního klubu
Hlinečan.
V taneční třídě A obsadil ve
standardních tancích 1. místo
pár z Liberce a v latinskoamerických tancích pár
z Karviné. Kompletní výsledkové listiny mohou zájemci
nalézt na stránkách ČSTS

Hlinecký dětský bál slavil úspěch
V neděli 11. 2. jsme společně s
Pohybovým studiem Sluníčko
uspořádali již 4. Hlinecký dětský bál. I přes rozsáhlou
chřipkovou epidemii, která
postupně zasáhla celý Pardubický kraj, se na bále sešlo na
400 dětí a asi 250 dospělých.
Program tradičně zahájila Míša
Sodomková se svou dvouhodinovou sluníčkovou show plnou
tance, soutěží, převleků a zábavy. Na konci tohoto bloku
byla zvolena královna a král
bálu, také nejkrásnější maska
a děti dostaly spoustu dalších
ocenění. Celou show skvěle
moderovala Katka Kábelová.
Poté na podium nastoupila
muzikálová zpěvačka a moderátorka v jedné osobě Helenka
Hamplová, která nejenom že s
dětmi zpívala, ale v polovině
svého programu vylosovala i
naši super hru o ceny.
Kdo nechtěl tančit, mohl v
předsálí navštívit naše dílničky, nechat si namalovat něco
hezkého na obličej, pohrát si v
dětském koutku. Velmi žádané
byly o fotografie z foto koutku.
Pro mlsné jazýčky zde bylo

připraveno bohaté občerstvení,
míchané nápoje, teplá i studená kuchyně a káva s domácími
moučníky.
Děti odcházely po 18 hodině
plné radosti a spokojené, každé
s plnou náručí cen z letos nevídaně bohaté hry o ceny.
Na závěr bychom rádi podě-

kovali Pardubickému kraji za
záštitu a všem pořadatelům,
pomocníkům, asistentům a
také sponzorům, bez kterých
bychom tuto akci nebyli
schopni realizovat.
Jiří Hrabčuk, ředitel SVČ Pohoda a Pohoda Cool

v rubrice Soutěže.
Soutěžního klání se zúčastnily i domácí páry. Úspěšným
párem z TKG Hlinsko byl Jakub
Poslušný a Dominika Boguajová, kteří získali 3. místo
v kategorii D standardní tance
a 3. místo v latinskoamerických tancích třídy C.
Složený taneční pár, který
taktéž reprezentoval TKG
Hlinsko, Martin Horák a Kristýna Klasová, si vytančil 2.
místo v taneční třídě C standard a 3. místo v kategorii D
latinsko-americké tance.
Ovšem i pro začínající páry
je umístění důležité. V Hobby
Dance v kategorii dospělí E si
vytančili 1. místo Filip Král a
Barbora Doležalová z TŠ Gradus Dr. Jany Malinové.
Po oba dny se stalo Multifunkční centrum Hlinsko přehlídkou elegance, ladného pohybu, ale také velkého sportovního nasazení, které diváci
oceňovali bouřlivým potleskem. Dr. Jana Malinová

Severní Korea
netradičně
Cestovatel Milan Bureš, jako
jeden z pouhých devatenácti
českých cestovatelů, kteří v
posledních třech letech mohli
tuto zemi navštívit, přiblíží
historii a současnost Severní
Koreje tak, jak mu bylo politickou garniturou prezentováno a povoleno fotografovat.
Milan Bureš: Na první dojem je to naprosto čistá, moderní, bezpečná země, kde se
člověku nemůže nic stát. Při
bližším pozorování vám však
přijde minimálně zvláštní
chování tamních lidí. Jako turista se s místními obyčejnými
lidmi setkat nesmíte. Jdete-li
po ulici, automaticky přecházejí na druhý chodník, ani oční
kontakt s nimi není možný.
Stále se dívají do země, neusmívají se, jsou jakoby bez
ducha, zkrátka úplně
odevzdáni režimu. Že by vás
někdo přepadl nebo okradl, je
téměř nemožné.
Trochu depresivní přednáška na kterou se nezapomíná.
Kde: MFC Hlinsko v kinosále.
Kdy: ve čtvrtek 22. 3. od 18
hodin. MKK Hlinečan
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Centrum Motýl je již v novém

Svodka MP
Dne 9. 1. po 18 hodně řešili
strážníci MP Hlinsko případ ve
věci natankování pohonných
hmot (dále jen PHM) do osobního vozidla u čerpací stanice
Benzina a dále odjetí bez zaplacení. Provedeným šetřením
MP byl následně zjištěn podezřelý muž, který PHM nezaplatil.
Při samotném podání vysvětlení k dané věci bylo však
zjištěno, že došlo k nedorozumění mezi obsluhou čerpací
stanice a zákazníkem a dlužná
částka za PHM byla ještě týž
den zaplacena.

Centrum denních služeb Motýl
od 1. 1. 2018 poskytuje službu
v nově zrekonstruovaných
prostorách v ul. Fügnerova 937,
Hlinsko 539 01, kdy od uvedeného data se služba rozšířila o
nabídku péče pro osoby seniorského věku. Nová nabídka
poskytované služby se snaží
odlehčit rodinám, které pečují
o osobu seniorského věku, aby
o jejich rodinného příslušníka
bylo během dne postaráno,
zajištěna strava a nabídnut
program, dle možností centra.
Pokud vás naše služba zaujala, případně budete se chtít o
nás dozvědět víc, neváhejte
nás kontaktovat.
vedoucí zařízení:
601 360 391
sociální pracovnice:
725 990 510, 725 990 615
E-mail:
motyl@drachtinka.cz
Webové stránky:
www.drachtinka.cz/motyl

Dne 25. 1. v odpoledních hodinách byla hlídkou strážníků
MP Hlinsko zjištěna na Poděbradově náměstí žena, která
zde svým chováním v podnapilém stavu budila veřejné
pohoršení. Následně na místo
byla přivolána RZS, kdy lékař
provedl vyšetření ženy a dále
rozhodl o jejím převozu na
protialkoholní záchytnou stanici do Pardubic.
Při samotném vyšetření byla
žena velmi vulgární a agresivní. Po vystřízlivění s ní byla
celá událost po provedení nezbytných úkonů řešena uložením pokuty za přestupek proti
veřejnému pořádku.

Touto cestou bychom rovněž
chtěli poděkovat za umožnění
naší činnosti v nových prostorách paní Vlastě Domáčkové.
Bc. Marek Plachta

Na Stojáka bude po roce opět v Hlinsku
Partička z Na Stojáka vystoupí
ve složení Ester Kočičková,
Vojtěch Záveský, Petr Vydra a
námi známý Arnošt Frauenberg.
Čeká nás stand upové vystoupení plné vtipu a historek.
Vaše bránice zažijí příjemná
muka.
Kdo nevěří, ať se přijde přesvědčit sám ve středu 18. dubna od 19 hodin do Multi-

funkčního centra.
Vstupenky je již možné zakoupit na pokladnách Multifunkčního a Turistického informačního centra, nebo na
našem rezervačním systému
www.mfc-hlinsko.cz.
Vstupné 220 Kč v předprodeji, 250 Kč na místě.
MKK Hlinečan

Dne 30. 1. v odpoledních hodinách řešili strážníci MP
Hlinsko oznámení ve věci volně pobíhajícího psa, který se
má pohybovat po silnici v křižovatce u řeznictví U Švandů.
Vzhledem k tomu, že se k pejskovi na místě nikdo nehlásil,
provedli strážníci jeho odchyt
a následně jej umístili do záchytného kotce MP. Jednalo se
o křížence.
Následující den byl zjištěn
majitel, kterému byl pes v pořádku předán. (lh)

Svoz bioodpadu z domácností bude i letos pokračovat
V loňském roce byly ve vytipované lokalitě (ohraničené
ulicemi Adámkova, Kavánova a
Holetínská) do domácností
zdarma dodány speciální provětrávané sběrné nádoby na
bioodpad. Na základě kladného
vyhodnocení tohoto pilotního
projektu se bude i v tomto roce ve svozu bioodpadu pokračovat. Domácnosti z této loka-

lity, které se dosud do tohoto
systému nezapojily, a domácnosti z určitých přilehlých ulic
budou formou dopisu podrobněji informovány a vyzvány,
aby se do systému nakládání s
bioodpadem z domácností zapojily.
Bioodpad je jediným druhem odpadu, který lze 100 %
recyklovat a získat z něho

kvalitní hnojivo – kompost.
Bioodpad je organická (v půdě
rozložitelná) hmota, která v
sobě váže mnoho živin, které
můžeme ve formě kompostu
navracet do půdy.
Žádáme vás o důkladné třídění odpadu, v případě znečištění bioodpadu jinými příměsi nemůže být využit na
kompostárně k výrobě kom-

postu, ale musí být uložen na
skládce. Tříděním bioodpadu
snižujeme náklady na odpadové hospodářství a pomáháme zlepšovat životní prostředí.
Věříme, že na základě výše
uvedených opatření dojde ke
zlepšení systému nakládání s
bioodpadem.
Město Hlinsko a odbor životního prostředí MÚ Hlinsko
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Malina Brothers představí v hlineckém
Multifunkčním centru nové album
U křtu můžete být 20.
března od 19 hodin
Bratři Malinové – Luboš, Pavel
a Josef se před osmi lety sešli
spolu s dalším náchodským
rodákem Pavlem Peroutkou v
hudebním projektu, který u
nás nemá obdoby. Malina
Brothers jsou v tuzemsku považováni za špičku žánrů bluegrass, folk a country. Minulý
rok absolvovali úspěšné turné
šestnácti koncertů po USA,
natočili dvě řadová alba a právě vyráží na turné s novou
deskou, na kterou přijala pozvání zpěvačka českošpanělského původu Kateřina

García.
Na novém albu uslyšíte písně od východočeského rodáka

Mirka „Skunka“ Jaroše jako
Ben Foster nebo Já ji měl rád,
které nebyly doposud nikde

vydány, veselou Moll Dubh v
irštině, baladickou Banks of
the Ohio, výpravnou instrumentálku Zlatá éra od Luboše
Maliny, nebo autorské písně
Pavla Peroutky a Pepy Maliny.
„Natáčelo se na horské chalupě v Jizerských horách. Inspirativní prostředí a pohoda
při nahrávání pro nás byla
velmi důležitá a doufáme, že ji
posluchači z nové desky pocítí
a bude se jim líbit“, dodává
banjista Luboš Malina.
Úterý 20. března od 19 hodin – Malina Brothers TOUR
2018, Multifunkční centrum
Hlinsko – divadelní sál. Vstupné 190 Kč přízemí, 150 Kč balkon. MKK Hlinečan

Krkonošské pohádky 2: Anče a
Kuba mají Kubíčka

Švédský stůl – abyste nežrali
hrdiny

Po roce tu máme divadelní
pokračování kultovního
večerníčku… Ančeti s Kubou se
narodil kluk jako buk a dostal
jméno Kubíček. Trautenberg
pořád lamentuje a na všechny
křičí své himllaudóny, donrvetry a krumcajs elementy a vymýšlí darebnosti ...
Jenže Anče, Kuba, hajný a
teď už i Kubíček si s ním vědí
rady. A když ne, je nablízku
Krakonoš.
Legendární Krkonošské pohádky zná zřejmě každý. Však
také po právu v roce 2013 vyhráli anketu o nejoblíbenější
večerníček. Mají celkem 20
epizod. Jen málokdo však tuší,

Divadelní groteska Davida
Drábka, ze které patos stříká
až do třetí řady. Lahůdky ze
švédského stolu se pomalu
smiřují s tím, že jejich cesta
končí v ústech kritiků umění.
Ale i v posledních chvílích života existuje prostor pro lásku,
boj, přátelství. Stále spousta
času na to, aby se pokrmy staly něčím neobyčejným. Otázka
však stojí, jak se může lahůdka
s omezenou trvanlivostí prožvanit k neobyčejnosti.
Tragikomedie o nenaplněných životech. V hlavních rolích uvidíte galantního rytíře
jednohubku, trendy laskonku,
esoterickou čokoládovou špičku, zamilovanou šunkovou
rolku, cynického uzeného lo-

že se v roce 1989 připravovalo
natáčení dalších 7 dílů. K němu již bohužel nedošlo, ale
jejich autorka Božena Šimková
na základě původních scénářů
připravila divadelní představení Krkonošské pohádky 2: Anče a Kuba mají Kubíčka. Přijďte
se podívat v sobotu 17. března
od 16 hodin na to, co jsme
v televizním zpracování neviděli. Vstupenky si můžete zakoupit na pokladnách Multifunkčního a Turistického informačního centra, nebo na
našem rezervačním systému
www.mfc-hlinsko.cz. Vstupné
90 Kč. MKK Hlinečan

sosa, punkový tatarák a hipsterské tofu s avokádem. Zdramatizovalo GT Hlinsko na
motivy divadelní hry Davida
Drábka.
V druhé části večera uvidíte
pohybové představení At the
moment- autorské představení
Adély Hromádkové a Anny
Sýkorové. Jak rychle se život
dokáže změnit? At the moment. Jak rychle se můžeme
zamilovat? At the moment. Jak
rychle se můžeme ocitnout v
životním boji? At the moment.
A jak rychle můžeme prohrát...
Multifunkční centrum – divadelní sál, dne 9. března od 18
hodin. Doba trvání: 60 + 40
min. Vstupné 80 Kč.
GT Hlinsko
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Kouzlo řemeslných učebních oborů:
Mlékař

Mléko, tvaroh nebo máslo. Kdo
by se s těmito a dalšími mléčnými výrobky téměř denně
nesetkával. Na jejich výrobě
mají zásluhu odborníci, kterých je však jako šafránu. Proto před rokem Pardubický kraj
otevřel při Gymnáziu Karla
Václava Raise v Hlinsku učební
obor Výrobce potravin – Mlékař, v současné době jediný
svého druhu v republice.
„Pardubický kraj reagoval na
požadavky regionálních zaměstnavatelů a otevřel
v Hlinsku učební obor určený
pro budoucí mlékaře. Začátky
ale nejsou nikdy jednoduché a
o tříleté učební obory je mezi
žáky obecně velmi malý zájem.
Do prvního ročníku vloni nastoupili pouze čtyři studenti.
Věřím ale tomu, že se situace
zlepší,“ uvedl radní pro oblast
školství Bohumil Bernášek.
A nebylo by se čemu divit.
Žáci tohoto učebního oboru
mají ke studiu vynikající podmínky. „Všeobecné předměty
žáky učí gymnaziální učitelé,
odborný výcvik a specializo-

vané předměty mají na starosti odborníci z Mlékárny
Hlinsko,“ podotkl ředitel hlineckého gymnázia Rostislav
Dvořáček s tím, že učni mají
praxi v provozu už od prvního
ročníku, což na jiných učebních oborech není běžné.
Školní výuka v malém kolektivu žákům prospívá, po prvním
pololetí zřejmě všichni dosáhnou na prospěchové stipendium Pardubického kraje.
UPLATNĚNÍ JE JISTÉ
„Žáci si projdou výrobou od
začátku do konce, sami si postupně zkouší práci na všech
strojních zařízeních,“ řekl Jiří
Tvrdík, generální ředitel Mlékárny Hlinsko. Tam mladí
mlékaři přijdou do styku
s nejmodernějším přístrojovým vybavením, však jen za
posledních šest let bylo do firmy investováno téměř půl miliardy korun a další významné
investice se připravují. Aby žáci
měli po absolvování dost zkušeností, do projektu výuky se

Městské muzeum a galerie
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; So, Ne ZAVŘENO

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

v druhé polovině prvního ročníku zapojují i další mlékárny
z okolí a praxi budou žáci vykonávat i v mlékárnách v okolí
Hlinska, tedy
v Pribině Přibyslav, v Mlékárně
Polná a mlékárně Moravia
Lacto v Jihlavě. Tím pádem
žáci uvidí a sami si vyzkouší
práci ve všech provozech, které
mlékárenská výroba nabízí.
Velkou podporu má obor
mlékař i ze strany města Hlinska. „Návrat středního odborného školství do Hlinska je pro
mě jako starostu naprostou
prioritou. Proto mě těší, že
v našem městě výrobní sféra a
škola tak dobře spolupracují.
Na počátku jsme si s firmami a
krajem podali ruku, řekli si, co
každý uděláme a ono to zafungovalo. Projekt běží a já
věřím v jeho rozvoj. Hlinsko

nyní připravuje prostory pro
internát, který budeme moci
žákům z jiných regionů od
příštího školního roku nabídnout,“ řekl starosta Hlinska
Miroslav Krčil.
„Výběr oboru bych neměnil,
jsem spokojený,“ konstatoval
Ondřej Tomášek, jeden z prvních žáků, který na obor nastoupil a který se o něm, podle
svých slov, dozvěděl náhodou
v novinách.
Nespornou výhodou oboru
je jistota zaměstnání. V Mlékárně Hlinsko má zaměstnanec možnost postupného profesního růstu, práci
v moderním provozu i zaměstnaneckých benefitů, jako
jsou pět týdnů dovolené, příspěvek na penzijní a životní
pojištění či závodní stravování.

Vzpomínky
Je to již 5 let, co nás navždy opustila
paní IRENA KYNCLOVÁ, roz. Pražáková.
Stále vzpomíná manžel
a synové s rodinami.

Proč osud byl tak krutý a nenechal Tě žít,
proč tatínku náš drahý, jsi musel odejít?
Dne 26. února 2018 uplynulo smutných 14 let,
kdy nám navždy odešel náš milovaný manžel,
tatínek, dědeček, pradědeček a tchán,
pan JOSEF BOHÁČ z Hlinska.
Stále s láskou vzpomínají
a nikdy nezapomenou
manželka a synové s rodinami.

Dne 15. 3. 2018 by se dožil 76. narozenin manžel,
otec, děda, strýc a švagr,
pan JAROSLAV PRODĚLAL.
Zároveň 30. 3. 2018 vzpomínáme 1. výročí jeho úmrtí. Prosíme
o vzpomínku všech, kteří ho měli rádi. Děkujeme.
Vzpomínající rodina
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Centrum Jana XXIII.
Pondělí: Bohoslužba 7.30 – 8 h; Výuka zpěvu s Monikou Maškovou 10 – 17.30 h (724 568 602); Cvičení Pilates dospělí 18.30 –
20 h (info na tel. 725 652 885 – paní Semerádová)
Úterý: Bohoslužba 7.30 – 8 h; Výuka zpěvu s Monikou Maškovou
10 – 17.30 h (724 568 602)
Středa: Bohoslužba 7.30 – 8 h; Výtvarná dílna pro dospělé s Janou Dušánkovou 15 – 18 h
Čtvrtek: Bohoslužba 7.30 – 8 h; Jazyková výuka pro děti 13.30 –
16.45 h; Cvičení Pilates dospělí 18.30 – 20 h
Pátek: Bohoslužba 8.30 – 9.15 h; NOVĚ páteční tvoření s Vojtou
Brabcem 15 – 17 h – netradiční techniky tvoření z papíru
Sobota: Bohoslužba 7.30 – 8 h

březen | 2018
Knihovna
Oddělení pro dospělé
Oddělení pro děti
Po 8 – 12, 13 – 17
13 – 17
Út 8 – 12, 13 – 17
8 – 12, 13 – 15.30
St zavřeno
zavřeno
Čt 8 – 12, 13 – 17
8 – 12, 13 – 17
Pá 8 – 12, 13 – 17
13 – 17
So 8 – 11
zavřeno
Tel.: 469 311 263
Tel.: 469 311 197
www.knihovna.hlinsko.cz
ODDĚLENÍ PRO DĚTI:
Výstava výtvarné soutěže na téma „Kouzelný svět bajek“
Celý měsíc bude tématicky věnován J. Foglarovi a Rychlým šípům (besedy, kvízy, soutěže)

Aktivity mimo harmonogram:

ODDĚLENÍ PRO DOSPĚLÉ:
Úterý 6. 3. od 17 h – cestopisná beseda Hanky a Mirka Měkotových „PŘES HORY A DOLY ZA NORSKÝMI TROLLY“
Úterý 27. 3. od 14 h – vyhlášení výsledků literární soutěže Hlinecký hrneček

Neděle 25. března od 10 h – jednodenní kurz malování
Čtvrtek 29. března od 9 do 11 h – pletení velikonočních pomlázek
Sobota 31. března od 10 do 12 h výtvarné tvoření s Petrou a
Veronikou – vyrábět budeme jarní květiny z papíru
V březnu pokračuje minikurz „Počítače se nebojíme“.

Půjčovní doba během jarních prázdnin (oddělení pro dětské
čtenáře) 12. – 16. 3.
Po, Út, Čt, Pá 9 – 12, 13 – 15
St
zavřeno
Velikonoční prázdniny
Čt 29. 3. – 8 – 12, 13 – 15

Neděle: Bohoslužba 9 – 10 h

Více informací na www.cj23.cz, FB: Centrum Jana XXIII.

Kino

Mimořádný program
10.3. od 14 h – Zelené potraviny – přednáška
16. 3. – Robinson Jihlava – výlet
24. 3. – velikonoční tvoření
27. 3. – nosící sraz
27. 3. od 16 h – podpůrná skupina kojících maminek

10. sobota
19.00
TÁTOVA VOLHA
Komedie ČR, 90 minut, P, vstupné 130 Kč.
11. neděle
17.00
COCO
Animovaný rodinný film USA, 105 minut, P, vstupné 100 Kč.
12. pondělí
10.00
ČERTOVINY
Pohádka ČR, 101 minut, P, vstupné 110 Kč dospělí/ 90 Kč děti.
12. pondělí
19.00
CIZINEC VE VLAKU
Akční film USA s čes. titulky, 15-N, vstupné 110 Kč.
13. úterý
10.00
TRIKY S TRPASLÍKY
Animovaný film USA, 89 minut, P, vstupné 120 Kč.
13. úterý
13.00 COCO 3D
Animovaný rodinný film USA, 105 minut, P, vstupné 130 Kč.
13. úterý
19.00
TÁTOVA VOLHA
Komedie ČR, 90 minut, P, vstupné 130 Kč.
14. středa
10.00
SNĚHOVÁ KRÁLOVNA: TAJEMSTVÍ
OHNĚ A LEDU
Animovaný film Rusko, 89 minut, P, vstupné 110 Kč dospělí/90
Kč děti.
14. středa
13.00
VČELKA MÁJA: MEDOVÉ HRY
Animovaný rodinný film Německo, 85 minut, vstupné 110 Kč.
14. středa
19.00
ŠPINDL
Komedie ČR, 98 minut, P, vstupné 100 Kč.
15. čtvrtek
10.00
VČELKA MÁJA: MEDOVÉ HRY
Animovaný rodinný film Německo, 85 minut, vstupné 110 Kč.
15. čtvrtek
13.00
PRAČLOVĚK
Animovaný film Velká Británie, 89 minut, P, vstupné 110 Kč
dospělí/ 90 Kč děti.
15. čtvrtek
18.00
CESTA ZA KRÁLEM TROLLŮ
Fantasy pohádka Norsko, 104 minut, P, vstupné 120 Kč dospělí,
100 Kč děti.
16. pátek
10.00
ALENKA V ZEMI ZÁZRAKŮ
Fantasy pohádka ČR, 110 minut, P, vstupné 110 Kč.
20. úterý
13.30
ZOUFALÉ ŽENY DĚLAJÍ ZOUFALÉ
VĚCI
(Bio Senior)
Komedie ČR, 83 minut, 12-N, vstupné 60 Kč.

Více informací na www.hlinecanek.wbs.cz, facebooku Hlinečánek nebo na telefonu 728 460 403.

Předprodej a rezervace vstupenek – TIC Hlinsko/Betlém 731
697 418, pokladna MFC nebo www.mfc-hlinsko.cz.

MC Hlinečánek
Pondělí (liché) od 9 do 10.30 h – cvičíme a tančíme: program
pro děti 2-4 roky
Pondělí (sudé) od 9 do 11 h – hraní s říkadly
Pondělí od 16 do 18 h – zábavné hraní než začne spaní – kreativní herna (3-6 let)
Úterý od 9.30 do 10.30 h – herna, tvořivé dílničky
od 10 do 11 h – FITMAMI – cvičení s kočárky – probíhá venku!
Úterý (kromě posledního v měsíci)
od 14.30 do 15.15 h – FITMAMI – cvičení pro miminka 3-6 m
od 15.15 do 16 h – FITMAMI – cvičení pro miminka 6-9 m
od 16 do 17 h – FITMAMI – cvičení pro miminka 9-12 m
Středa (lichá) od 13 do 14.30 h – SMS – středeční miminkovská setkání
Středa od 9 do 11 h – volná herna
od 15.30 do 16.30 h – hrátky s angličtinou (nutná rezervace)
od 17 do 18 h – cvičení pro těhotné s porodní asistentkou
Čtvrtek od 9 do 11 h – volná herna
od 15.30 do 17 h – volná herna
od 17 do 18 h – hudební kroužek pro děti 3 – 6 let
Pátek od 9.30 do 10.30 h – FITMAMI – cvičení pro maminky
s dětmi
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Multifunkční centrum
5. – 7. března
VÝSTAVA VÝTVARNÝCH PRACÍ
žáků mateřských, základních, speciálních škol a gymnázií. Pořádá Územní sdružení Českého Zahrádkářského Svazu a Dům
dětí a mládeže v Hlinsku.
Výstava je přístupná od 9 – 17 hodin.
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SLS Vysočina
VESELÝ KOPEC
Veselý Kopec je do zahájení návštěvnické sezóny dne 21. 4.
uzavřen.
****
BETLÉM HLINSKO

Pondělí 5. března od 17 h
ZASTUPITELSTVO MĚSTA HLINSKA
Veřejnost je srdečně zvána.
Úterý 6. března od 18 h
S ČERTY NEJSOU ŽERTY ANEB S ČERTY NENÍ LEGRACE
Uvede divadelní spolek DU:HA společně se členy dětského divadelního kroužku ZŠ Ležáků.
Vstupné 100 Kč dospělí, 50 Kč děti do 10 let.
Sobota 17. března od 16 h
KRKONOŠSKÉ POHÁDKY 2
ANČE A KUBA MAJÍ KUBÍČKA
Druhé pokračování divadelního zpracování kultovního večerníčku. Vstupné 90 Kč.
Úterý 20. března od 19 h
MALINA BROTHERS TOUR 2018
Při koncertě zazní písničky v žánru bluegrass, folk a country.
Vstupné 190 Kč přízemí, 150 Kč balkón.
Čtvrtek 22. března od 18 h
SEVERNÍ KOREA OČIMA MILANA BUREŠE
Vstupné 60 Kč.
Sobota 24. března od 19 h
V. FUTSALOVÝ PLES
K tanci a poslechu zahraje kapela MAT4 a revivalová skupina
ROXETTE.
Úterý 27. března od 14.30 h
HLINECKÁ NOTA
Vstupné dobrovolné. Přijďte podpořit naše pěvecké talenty!
Čtvrtek 29. března
BENEFIČNÍ PLES CDS MOTÝL – DRACHTINKA
Připravujeme na duben
Středa 4. dubna od 19 h
MANŽELSKÝ ČTYŘÚHELNÍK
Fanny agentura – Praha
Satirická sonda do soužití mužů a žen, která nešetřila ani jednu stranu. Divadelní představení je v rámci jarního abonentního
cyklu 2018. Volné vstupenky v prodeji v hodnotě 300 Kč.
Sobota 7. dubna
FESTIVAL TANEČNÍHO MLÁDÍ 2018
Celostátní přehlídku parketového tance v ČR – Mistrovství
České republiky SUT pořádá TŠ BOHÉMIA Chrast a Svaz učitelů
tance ČR. Postupová soutěž dětských, juniorských, mládežnických a seniorských kolektivů v předtančení.
Více informací a rezervace vstupenek na www.mfc-hlinsko.cz

Sokolovna
Čtvrtek 29. března od 19 h
ATMO MUSIC, SEBASTIAN, JAKUB DĚKAN
Předprodej v TIC. Cena v předprodeji 290 Kč, na místě 380 Kč.

20. března až 15. dubna
VELIKONOCE NA BETLÉMĚ
Výstava ve všech roubených domcích, která přiblíží lidové velikonoční zvyky z období druhé poloviny 19. století do první třetiny 20. století. Ukázky kraslic, pečiva a dalších zvykoslovných
předmětů. Ve dnech 24. 3., 25. 3., 30. 3., 31. 3., 1. 4. a 2. 4. ukázky
malování kraslic a výroby dalších předmětů. Pracovní listy pro
školy.
Po dobu výstavy otevřeno od úterý do neděle od 8,30 do 16 h,
polední přestávka od 12,30 do 13 h.
V pondělí 2. 4. platí uvedená otevírací doba.
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. Součástí expozice jsou i promítané dokumenty,
výtvarná dílna pro děti a speciální programy pro školy.
ŽIVÁ HISTORIE, speciální program pro školy a veřejnost
Podrobnosti k bohaté nabídce programů naleznete na
www.betlem-hlinsko.cz v oddíle Živá historie. Na programy je
nutné objednat se předem.
Otevírací doba:
Úterý až pátek od 8,30 do 16 h, polední přestávka od 12 do
12,30 h. V sobotu otevřeno od 9 do 12 h a v neděli od 13 do 16 h.
Od 20. 3. otevřeno od úterý do neděle od 8,30 do 16 h, polední
přestávka od 12,30 do 13 h.
V pondělí 2. 4. platí uvedená otevírací doba.
SLS Vysočina, Příčná 350, 539 01 Hlinsko, tel. a fax 469 326 415
– správa; E-mail: vysocina@npu.cz
Betlém Hlinsko – 469 311 429 (průvodci), Veselý Kopec –
469 333 175 (průvodci).
Oficiální webové stránky SLS Vysočina: www.vesely-kopec.eu
a www.betlem-hlinsko.cz

BUS zájezdy

KČT Hlinsko

Sobota 14. dubna
PIVOVAR DALEŠICE (z Postřižin) + NÁMĚŠŤ NAD
OSLAVOU
Sobota 16. června
KRKONOŠE Z PL DO ČR

Sobota 31. března
HLEDÁNÍ POKLADU
Výlet je určen pro děti v doprovodu dospělých.
Podrobnosti vaclava.pliskova@centrum.cz
www.hlinecko.cz/kct

Sobota 6. října
BURČÁKOVÉ SLAVNOSTI
HUSTOPEČE

FS Vysočánek

Sobota 8. prosince
DOBŘÍŠ – zámek + vánoční
PRAHA
Pořádá Spolek Poznávání a
zážitky, tel. 608 252 626,
carrllos@seznam.cz

Neděle 18. března od 15 h
VYNÁŠENÍ SMRTKY
Průvod vyjde v 15 hodin od
MFC a přesune se na Betlém.
Zde proběhne kolední obchůzka s následným upálením
Mařeny
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Soukromá inzerce
Prodám byt 3+1 v OV v Hlinsku, ulice ČSA. Tel.: 728 162 295.
Darujte zbytky vln na ponožky. Děkuji. Tel.: 723 542 108.
Prodám lepené akvárium. Rozměr 90x52x50 cm. Objem cca 220l. Akvárium má ocelový stojánek
na míru. Cena dohodou. Tel.: 737 384 740.
Důchodkyně shání brigádu na úklid, nebo na zkrácený úvazek. Tel.: 728 162 295.
Sháním menší byt v Hlinsku, s výtahem a nejlépe nižší patro. Nejsem RK. Tel.: 737 329 632.
Sháním 5-10 m³ zeminy, na zahradu v Hlinsku. Prosím nabídněte. Tel. 608 252 626.
Sháním bydlení v Hlinsku, garsonka, 1+1. Tel.: 722 028 487.
Koupím staré železniční pražce, cca do 10 ks. Zn. levně. Tel.: 604 906 102.
Prodám novou nepoužitou válendu s úložným prostorem, délka 208 cm, šířka 98 cm, výška 60
cm. Zakoupená za 9.300 Kč, nyní 7.000 Kč. Foto zašlu. Tel.: 603 945 453.
Prodám garáž, s elektrickou přípojkou, ulice Vinohradská. Cena dohodou. Tel.: 608 112 888,
724 947 002.
Koupím byt 2+1 nebo 2+kk v OV. Tel.: 724 357 476.

Oáza vnitřní
harmonie
Každé úterý a čtvrtek od 15
do 19 h – Antistresová terapie,
uvolnění těla i mysli (pouze na
objednání). Naučíte se, jak se
zbavit strachu a stresu.
Každý čtvrtek od 6.15 do 7.15
h Ranní naladění s hudbou a
pohybem. Určeno pro všechny
věkové kategorie. Vstupné 70
Kč. Objednání předem na tel.:
731 944 407.
Úterý 6. března a 20. března
od 17 h – Kurz kreslení technikou Zentangle
Čtvrtek 15. března od 17.30 h
– přednáška Éterické oleje a
jejich využití pro zdraví člověka. Vstupné 40 Kč.
Čtvrtek 22. března od 17.30 h
– Relaxační večer pro ženy
Vstupné 100 Kč.
Sobota 24. března od 13.30 h
– seminář Jak si do života přivést bohatství a prosperitu a
otevřít se hojnosti
Čtvrtek 29. března od 8.30 h
– Léčivá terapie pro tělo i duši
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Finišmenka z Hlinska

Kam za sportem
Lední hokej
So 10. 3. Hl. – Pardubice
So 17. 3. Hl. – Lanškroun
So 17. 3. Hl. – Skuteč
Fotbal
So 10. 3.
Ne 11. 3.
So 17. 3.
Ne 25. 3.
So 31. 3.
Ne 1. 4.
So 7. 4.
Ne 8. 4.

Hl. –
Hl. –
Hl. –
Hl. –
Hl. –
Hl. –
Hl. –
Hl. –

9.00 žáci
9.00 žáci
17.00 dorost starší

Starý Máteřov
Třemošnice
Sázava
Moravská Třebová
Choceň
Moravská Třebová
Třebeš
Litomyšl

14.00
10.30
14.00
14.30
9.30, 11.15
10.30
14.00
16.00

ženy – divize C
dorost
ženy – divize C
A muži
st. a ml. žáci
dorost
ženy – divize C
A muži

Volejbal muži – Oblastní přebor I. třídy – Gymnázium Hlinsko
Ne 4. 3. SKO Hl. A – Orel jednota Letohrad
10.00 a 13.00

Bazén
PROVOZNÍ DOBA PLAVECKÉHO BAZÉNU
Po
15.00 – 21.00
Út, St
6.15 – 7.45 15.00 – 21.00
Čt
6.15 – 7.45 15.00 – 18.00
Pá
6.15 – 7.45 16.00 – 21.00
So, Ne
10.00 – 19.00
Ceny: dospělí 30 Kč/1 hod., děti do 15 let – 20 Kč/1 hod.
Tel.: 469 311 703.
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
CVIČENÍ PRO ŽENY
– každý čtvrtek v pravidelných časech – od 18 a od 19 hodin
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 469 326 181.
Jarní prázdniny 12. – 16. 3.
Po
10.00 – 13.00 14.00 – 21.00
13.00 – 14.00 – cvičení pro seniory
Út
12.30 – 21.00
St
14.00 – 21.00
Čt
14.00 – 18.00
Pá
12.30 – 21.00
Velikonoční prázdniny 13. – 17. 4.
Bazén
Sauna
Čt
29. 3. 10 – 18 15 – 20 – ženy
Pá
30. 3. 10 – 19 13 – 19 – muži
So
31. 3. 10 – 19 13 – 19 – společná
Ne
1. 4. 10 – 19 ZAVŘENO
Po
2. 4.
ZAVŘENO

Nesmazatelnou hlineckou stopu zapsala závodnice Petra
Kučerová (členka teamu KKL
Hlinsko) na zimní olympiádě
dětí a mládeže české republiky,
kterou pořádal na přelomu
ledna a února Pardubický kraj.
Lyžařské běžecké disciplíny
se konaly v biatlonovém areálu v Letohradě. V tomto areálu
vyrostla spousta českých velkých olympioniků, tak celková
atmosféra byla úžasná, plná
nadšení a motivací.
Petra byla členkou krajské
reprezentace a v kategorii
starších žákyň na ni čekali tři
náročné disciplíny. Tři kilometry volnou technikou, dva kilometry klasicky a smíšená
štafeta.
Už při prvním závodě (3 km
volně) Petra ukázala, že má
formu načasovanou dobře, a
doběhla na výborném pátém
místě, což byl v konkurenci
nejlepších lyžařek z celé ČR
velice slibný začátek a přísun
hodnotných bodů do celkové-

ho hodnocení krajů. Bohužel
druhý závod Petře nevyšel
úplně podle představ, únava a
lehké nachlazení si vybrali
svou daň. Petra se však nedala
zlomit a s velkým odhodláním
nastoupila do posledního závodu (smíšených štafet). Na
Petru vyšel poslední úsek, jinými slovy byla finišmenkou.
Závod byl pro Pardubickou
štafetu rozjet velice dobře, na
trati došlo i k několika dramatickým momentům, které
ovlivňovali průběžné pořadí.
Petra se však až do posledních
metrů rvala jako lvice a po
dramatickém finiši dovezla
pardubickou štafetu do cíle na
druhém místě těsně za vysoko
favorizovanou štafetou Libereckého kraje.
Petře patří velké poděkování
za vzornou reprezentaci, nejenom Pardubického kraje ale i
našeho města a mateřského
klubu.
Petr Svoboda, KKL Hlinsko
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Nejúspěšnější sportovec Chrudimska
Ve středu 24. 1. byly v chrudimském divadle slavnostně
vyhlášeny výsledky ankety
„Nejúspěšnější sportovec
Chrudimska v roce 2017“. Tuto
celostátní anketu již 20 let
pořádá Česká unie sportu společně s vydavatelem novin
Deník za podpory měst Chrudim, Hlinsko, Slatiňany a dalších měst okresu. V bohatém
doprovodném programu postupně probíhalo vyhlašování
tří nejlepších v každé kategorii
– jednotlivci mládež a dospělí,
kolektivy mládež a dospělí,
krajánek, trenéři, veteráni, cena fair play. Z nominovaných
sportovců určila pořadí odborná komise složená z novinářů,
odborníků a VIP, a ceny předávali starostové Petr Řezníček, Miroslav Krčil a další spolu s hlavními pořadateli a zástupci sponzorů.
Z hlineckých sportovců zvítězil biatlonista Milan Žemlička v kategorii krajánek.
V hlavní kategorii jednotlivci
dospělí se na druhém místě
umístila hlinecko – holetínská
posádka Miloslav Zavřel –
Martin Vtípil Rallye teamu
Hlinsko jezdící za TJ Sokol
Hlinsko. Toto nečekané ocenění získala na základě úspěšných výsledků loňského roku

ve třídě P – 1. místo Rallye Posázaví, 1. místo Radouňská
rallye, 2. místo Rallye Železné
hory Chrudim, 1. místo Rallye
Světlá nad Sázavou a celkově
získala Českomoravský pohár
rallye za rok 2017 ve třídě P.
Do letošní sezony by rádi
vstoupili s novým autem, a to

s rallyovým speciálem Škoda
130 L/A, který by mohl jezdit
třídu H3 v ČMPR a mistrovství
republiky ve třídě E1.
Poděkování posádky patří
sponzorům, bez kterých by
tento finančně náročný sport
nešel provozovat, především
skupině žárového zinkování

Wiegel, Mercia Chrudim, Autoprodej Radek Černý, Fuchs
oil, Autoopravně VM a panu
Milanu Kusému za pomoc
s přípravou auta, a také za
podporu v rodinách.
Miloslav Zavřel a Martin Vtípil

Turnaj neregistrovaných stolních tenistů
Dne 27. 1. se uskutečnil turnaj
neregistrovaných stolních tenistů v Hlinsku v herně TTC
Hlinsko na sportovištích.
Celkem 15 hráčů si to rozdalo ve dvouhře a potom i ve
čtyřhře. Dvouhra byla nejprve
ve skupinách a pak v pavoucích, nakonec vykrystalizovalo
toto pořadí.
Dvouhra: 1. Vladimír Říha, 2.
David Bonaventura, 3. Boris
Kovárník, 4. Petr Vašek, 5. Darek Říha, 6. Milan Kubica, 7.
Štěpán Bonaventura, 8. Josef
Melezinek, 9. Milan Paušima,
10. Jirka Ladislav, 11.-12. Olda

Netolický, Petr Marek, 13.-15.
Jirka Daniel, Čenda Paušima,
Miloš Hoffmann

Čtyřhra: 1. Darek Říha, Vladimír Říha, 2. Jirka Latislav,
Milan Kubica, 3. Štěpán a Da-

vid Bonaventurovi, 4. Josef
Melezinek, Olda Netolický, 5.-7.
Petr Marek a Petr Vašek, Čenda
a Milan Paušimovi, Miloš Hoffmann a Boris Kovárník
Všichni účastníci si odnesli
drobné ceny od města Hlinska
a ze startovného. Děkujeme
oddílu stolního tenisu TTC
Hlinsko, který nám pomohl
také fyzickou přítomností pana
Vladimíra Škarvady. Po skončení akce proběhla v restauraci
na nábřeží zdařilá tisková
konference s občerstvením.
Š. Bona
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