Hlinecké
Červen 2019
Ročník 21

STAVBA POKRAČUJE
Zajímavá podívaná
byla k vidění v
pondělí 20. května.
Při rekonstrukci
mostu přes Chrudimku byla prováděna instalace
nosníků za použití
těžké techniky a
vysokozdvižného
jeřábu.

noviny
Číslo 6

Slovo starosty
Zvykli jsme si,
že v době internetu se s
druhými lidmi vůbec nemusíme potkat
a přesto s nimi
můžeme komunikovat a vyřídíme spoustu záležitostí. Jistě –
pohodlí. Taková je doba.
Víte, setkat se ale naživo, sdělit
si své názory a neschovávat se
za anonymitu nejrůznějších
sociálních sítí – to má stále své
kouzlo. Děkuji proto všem spoluobčanům, kteří přijali naše
pozvání a zúčastnili se v uplynulých týdnech pravidelných
setkání, při nichž jsme hovořili
o našem městě. V Blatně, v
Chlumu nebo třeba na sídlišti
jsme probírali letošní investice.
Hovořili jsme o běžných provozních věcech – zkrátka o životě v Hlinsku. Netajím se tím,
že právě tento živý způsob komunikace je mi nejbližší. Děkuji
za všechny podněty – za pozitivní slova, ale i za připomínky a
upozornění na problémy.
Když už jsem zmínil investice,
tak také u nás na Hlinecku začala naplno stavební sezona.
Investuje nejenom město, ale i
Pardubický kraj. A je to dobře.
Jsme si samozřejmě vědomi, že
hlavně s opravami komunikací
jsou spojena omezení a problémy.
Nicméně chtěl bych všechny
naše spoluobčany i návštěvníky
regionu požádat o trpělivost.
Věřím totiž, že další opravené
silnice a chodníky budou pomyslnými růžemi, které – jak
říká známé přísloví – právě trpělivost přináší.
Mějte úspěšný červen a děkuji
za podporu. Miroslav Krčil
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MEDAILE
PRO HASIČE

V PÁTEK 17. KVĚTNA byly uděleny medaile „Za věrnost II. a III.
stupně“ příslušníkům HZS Pardubického kraje. Slavnostní akt se
uskutečnil v kavárně Multifunkčního centra. Ocenění předávali
ředitel HZS Pardubického kraje plk. Mgr. Aleš Černohorský a
starosta města Hlinska Miroslav Krčil. Medaile si převzalo celkem dvanáct profesionálních hasičů z celého kraje. Mezi nimi i
Lukáš Vacek z hlinecké stanice.
Foto: HZS Pardubického kraje

Pardubický kraj přijme
žádosti na konci října
Domácnostem, které budou
používat kotle 1. a 2. emisní třídy po 1. září 2022 hrozí pokuta
až ve výši 50 000 korun. Starý
kotel můžete vyměnit za moderní na plyn či biomasu
v rámci třetí vlny kotlíkových
dotací. Na výměnu až 30 tisíc
starých kotlů vyčlenilo Ministerstvo životního prostředí přes
3,1 miliardy korun, na jeden
kotel až 120 tisíc korun. „Výhodnější podmínky pro jejich
výměnu již nebudou,“ řekl ministr životního prostředí Richard Brabec. Výzvy vyhlašují
krajské úřady, Pardubický tak
učiní od 30. září 2019 a příjem
žádostí začne na konci října.
Tam, kde není plynofikace, je
dobrou volbou vytápění peletami, ty se vyrábí z dřevního
odpadu. Výhodou peletového
topení je i jeho jednoduchá
manipulace a oproti vytápění
fosilními palivy lze ušetřit až 30
procent nákladů na vytápění.
K vytopení průměrného rodinného domu jen na sezonu po-

třebujete kolem 4 tun. „Cena se
odvíjí od toho, zda kupujete
takzvané volné pelety, které
jsou levnější než pelety balené,“
říká Jiří Vrba z firmy CDP Ivory,
která rozváží pelety cisternami,
které přímo nafouká ke kotli do
sila. Zabere to mnohem méně
místa než klasické uhlí a navíc
je následně proces automatizovaný a nemusíte se o topení
starat. Pokud koupíte pelety na
jaře, je jejich cena nejnižší.
Zbyněk Ptáček,
Beaufort s.r.o.
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Školní jídelna Ležáků
informuje: Úprava
záloh za stravování
Před třemi lety, konkrétně 1.
června 2016, byla zřízena nová
příspěvková organizace města
Školní jídelna Hlinsko, Ležáků
1449. Od září 2016 tato organizace tedy zajišťuje stravování
pro žáky základních škol, gymnázia, zaměstnanců škol i
ostatní „cizí“ strávníky.
Poté, co školní jídelna jako
příspěvková organizace města
nahradila soukromou nadnárodní firmu, došlo prakticky ke
zdvojnásobení počtu strávníků.
Je to pro nás vizitka, která náš
celý kolektiv těší, ale zároveň i
zavazuje.
Při přípravě jídelního lístku
se musíme řídit vyhláškou „O
školním stravování“ a dodržovat průměrnou spotřebu vybraných druhů potravin na
strávníka, tzv. „Spotřební koš“.
Po tři roky se podařilo udržet
stejnou cenu za potraviny – tedy nezvyšovat stravné pro žáky
škol. Průběžný nárůst cen za
potraviny však nyní dosáhl
hranice, kdy musí dojít k drobné úpravě záloh na stravné pro
žáky, a to s platností od 1. září
2019.
V posledních třech letech bylo na základě nařízení vlády
průběžně navyšováno také odměňování zaměstnanců ve veřejných službách a správě. Do
této kategorie spadají kromě

například učitelů také pracovníci organizací, jakými jsou
školní jídelny. Z důvodu právě
vyšších mzdových nákladů a
zmíněného růstu cen potravin
dojde k úpravě ceny oběda i pro
cizí strávníky.
Cizí strávníci hradí v ceně
oběda jednak cenu potravin, ale
také mzdovou a provozní režii.
Žákům uvedené režie hradí stát,
a proto mají nárok na dotovaný
oběd v době jejich pobytu ve
škole. V době nemoci pak mohou obdržet dotovaný oběd
pouze v první den. Další dny je
nutno obědy odhlásit a nelze je
odebírat za stanovenou dotovanou cenu. Tento postup je
stanoven školským zákonem.
Způsob úhrady stravy od 1. 9.
2019:
Výše stravného je stanovena
podle věku strávníka:
7 let až 10 let za / 1 oběd 26 Kč
záloha měsíční 520 Kč
11 let až 14 let za / l oběd 28 Kč
záloha měsíční 560 Kč
15 let a více za / l oběd 30 Kč záloha měsíční 600 Kč
Zaměstnanci škol a cizí strávníci / l oběd 66 Kč
Ilona Vašková, DiS.
Ředitelka ŠJ Ležáků

Investice do silnic
v Chlumu, výstavba
nového chodníku v Srní
Silnice v Chlumu a také v Srní
dostávají nyní nový kabát. V
obou městských částech jde
přitom o koordinaci prací dvou
investorů – města Hlinska a
Pardubického kraje. Investorem
opravy místních komunikací v
Chlumu a výstavby nového
chodníku v Srní je hlinecká
radnice. Silnice třetích tříd zde
pak rekonstruuje Pardubický
kraj. „Jsem velmi rád, že se podařilo s vedením kraje vyjednat
tyto opravy a celý postup zko-

ordinovat. Pro
náš region je důležité, že kraj v
několika posledních letech na
Hlinecku zvýšil
investiční aktivitu. V této souvislosti oceňuji
především přístup hejtmana
Martina Netolického,“ uvedl starosta Hlinska
Miroslav Krčil. (red)
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Lépe se známe, lépe pomáháme. Pomoc
ohroženým školním dětem jde do další fáze

Pracovníci orgánu sociálněprávní ochrany dětí (OSPOD)
Městského úřadu Hlinsko a zástupci škol ze správního obvodu
obce s rozšířenou působností
Hlinsko završili sérii setkání
nad společnými tématy, které
se týkají ochrany ohrožených
školních dětí. Letos se sešli již
dvakrát. Poprvé proto, aby se
neformálně setkali se zástupci
podpůrných školských a sociálních služeb, podruhé proto, aby
zhodnotili přínos spolupráce a
naplánovali, kudy společné úsilí
dále směrovat.
Když lokální síťař – regionální
projektový pracovník Ministerstva práce a sociálních věcí pro
oblast ochrany práv dětí – před
dvěma lety na Hlinecku zjišťoval, co je potřeba v oblasti profesionální pomoci dětem a jejich rodinám změnit, brzy bylo
jisté, že bude třeba zahájit systematickou spolupráci institucí
a jednotlivců různých odborností, tzv. meziresortní spolupráci. S odborem sociálních věcí, školství a zdravotnictví, který
se ujal pořadatelství aktivity,
vznikl cyklus setkávání s názvem Místní spolupráce škol a
OSPOD, do kterého byli kromě
zástupců základních škol a pracovníků OSPOD postupně zapojeni i zástupci škol mateřských, pracovníci školských
poradenských zařízení, sociálních služeb, policie či soudu.

SEZNÁMILI SE V KAVÁRNĚ
Počátkem března se setkali zástupci mateřských a základních
škol včetně zdejšího gymnázia,

s pracovníky OSPOD a s pracovníky místních a spádových
sociálních a školských podpůrných služeb v příjemném prostředí kavárny Městského kulturního klubu Hlinečan. Aby se
účastníci vzájemně lépe poznali, a mohli tak snadněji spolupracovat na předcházení a řešení nepříznivých situací předškolních a školních dětí a jejich
rodin, organizátoři pro ně připravili řízenou kavárenskou
diskusi. Na setkání se hovořilo
především o tom, v jakých situacích a za jakých podmínek se
může učitel, dítě či rodiče obrátit na přítomné odborníky a jejich služby. Akci, kterou navštívily a své služby nabídly i zástupkyně odboru školství Krajského úřadu Pardubického
kraje, hodnotili všichni účastníci velmi pozitivně. Ocenili
neformální prostředí, způsob
diskuse a především osobní setkání s klíčovými odborníky.
„Právě toto „kavárenské“ setkání bylo pro mne nejpřínosnější. Lépe jsem se seznámila
s lidmi a službami, na které se
mohu obrátit ve prospěch některého z dětí, aniž by bylo třeba kontaktovat OSPOD. Vážím
si načerpané inspirace, přínosné
bylo dozvědět se, co říci, jak a
komu“, zhodnotila setkání Věra
Freiová, pedagožka a metodička
prevence Gymnázia K. V. Raise a
Středního odborného učiliště
v Hlinsku.
Během slunečného jarního dopoledne 26. dubna se v hostitelských prostorách Domova
seniorů Drachtinka uskutečnilo

již 6. setkání Místní spolupráce
škol a OSPOD určené k bilancování dosavadní společné práce a
naplánování její další podoby.
Na setkání byly připomenuty
důvody, které stály v počátcích
setkávání, shrnuty praktické
výstupy spolupráce a diskutován její přínos. V závěru setkání
se přítomní zástupci škol a školek a OSPOD dohodli na pokračování pravidelných tematických setkání jako doposud. Navíc se shodli na potřebě pořádání tzv. kasuistických (případových) setkání, kde budou
moci na anonymizovaných aktuálních „případech“ prohlubovat společné pracovní postupy,
jak co nejlépe pomoci dětem a
jejich rodinám v nesnázích.
„V posledních letech zažíváme s našimi partnery v oblasti
péče o ohrožené děti intenzivnější spolupráci. Osobní znalost
a vzájemná komunikace mezi
aktéry sítě služeb je nyní díky
aktivitám projektu, do kterého
jsme se s kolegyněmi z pracoviště zapojili, na lepší úrovni.
Proto jsem rád, že jsme se dohodli na způsobu jak v započaté
práci pokračovat“, podtrhuje

důležitost takovýchto setkávání
Martin Vtípil, vedoucí odboru
sociálních věcí, školství a zdravotnictví Městského úřadu
Hlinsko. Místní spolupráce ve
prospěch ohrožených dětí bude
pokračovat svým 7. setkáním
v novém školním roce. To bude
věnováno tématu začleňování
dětí s cizí státní příslušností do
povinné školní docházky.
Místní spolupráce škol a OSPOD ve správním obvodu obce
s rozšířenou působností Hlinsko je realizována v rámci projektu Systémový rozvoj a podpora nástrojů sociálně-právní
ochrany dětí Ministerstva práce
a sociálních věcí. Lokální síťař
se v lokalitě zaměřuje na podporu komunikace jednotlivců a
institucí místní sítě služeb pro
ohrožené děti, aby mohli efektivně spolupracovat při řešení
případů ohrožených dětí a jejich rodin. Více o projektu najdete na www.pravonadetstvi.cz.
Jaroslav Marek,
lokální síťař pro ORP
Hlinsko a ORP Chrudim
jaroslav.marek@mpsv.cz

Srdcem pro Hlinsko: spolek pomáhá potřebným
„Nemůžeme pomoci každému, ale každý může pomoci
někomu,“ s touto myšlenkou
sdružení lidí spolku Srdcem pro
Hlinsko se snaží pozitivně měnit své okolí a efektivně pomáhat těm, kteří se ocitli v hmotné
a životní nouzi, pomáhat lidem
s handicapem a nemohoucím,
matkám samoživitelkám, dě-

tem bez rodičovské péče a
opuštěným a týraným zvířatům.
Spolek hospodaří transparentně. 100% získaných prostředků je použito ve prospěch
potřebných. Kromě finančních
prostředků od veřejnosti využívá i zisky z vlastních aktivit jako jsou aukce, workshopy, pro-

dej rukodělných a reklamních
výrobků.
Jak můžete pomáhat i vy?
Stát se členem spolku nebo jeho
sponzorem, jednorázově nebo
pravidelně poslat jakoukoliv
částku na transparentní účet
spolku 2001561909/2010 nebo
se zapojit do dobročinných aktivit spolku. Veškeré informace

dostanete na webových stránkách, facebooku a na kontaktních místech spolku.
Srdcem pro Hlinsko, z.s.,
IČO 07717504
www.srdcemprohlinsko.cz,
posta@srdcemprohlinsko.cz
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Ohlédnutí za úspěšným rokem hlineckých
hasičů a smělé plány do letošní sezony
Sportovní družstva České
hasičské jednoty Hlinsko se
pravidelně zúčastňují mnoha
regionálních i vrcholových
soutěží. V loňském roce se jednalo zejména o soutěže zařazené do Ligy okresu Chrudim
v požárním útoku. Mužům se
v tomto seriálu soutěží zadařilo
především v Seči, kde zvítězili
s časem 21,77 s a vytvořili si tak
svůj osobní rekord. V rámci postupových kol ČHJ se pak probojovali od župní soutěže
v Podlažicích přes Prezidentské
kolo ČHJ ve Skutči až na Mistrovství republiky družstev
České a Moravské hasičské jednoty do Brna. Zde o celkovém
pořadí rozhodoval již tradičně
požární útok. Společná stříkačka dodaná pořadatelem však
byla sázkou do loterie. Přesto si
Hlinečtí odvezli stříbrné medaile. Za zmínku stojí také účast
v mnoha pohárových soutěžích,
kde se staří „mazáci“ snažili co
nejvíce začlenit do týmu své
budoucí nástupce.
Ani ženy se však nenechaly
zahanbit. Opět se jim podařilo
sestavit dvě ženská družstva, jež
se postavila na stupně vítězů
v ligových soutěžích ve Štěpánově, Lukavici, Hlinsku a Horce.
Z „noční“ Seče si dokonce odvezly zlato. První příčka jim patřila též na župní soutěži
v Podlažicích. Vyvrcholením
jejich sportovní sezony bylo republikové mistrovství družstev
ČHJ a MHJ v Brně. Zde sklízely
úspěchy ve všech disciplínách.
Holky z družstva „A“ se staly
opět mistryněmi, družstvo „B“

se umístilo na druhém místě.
Tímto vítězstvím si opět zajistily účast na společném mistrovství všech dobrovolných
hasičů, které se bude konat
v tomto roce v Ústí nad Labem.
Své úspěchy pak ženy z Hlinska
završily účastí na Mistrovství
ČR dobrovolných a profesionálních hasičů konaném v Liberci. „Musím říci, že naše výkony se rok od roku zlepšují, což
je pro nás velmi motivující“,
hodnotí uplynulou sezonu vedoucí družstva žen Martina
Hovorková. A dodává: „O tom,
že jsme dobrá parta svědčí i to,
že spolu trávíme spoustu času i
mimo hasičské závody, a to na
našich tradičních soustředěních
a na oblíbeném táboře.“
Nemůžeme opomenout práci
s dětmi a mládeží, která tvoří
jednu ze stěžejních oblastí bohaté činnosti dobrovolných
hasičů . „Přestože je to velice
náročné, snažíme se neustále
pracovat na plné obrátky“, poznamenává vedoucí mládeže
Alena Unčovská. Kolektiv mladých hasičů při ČHJ Hlinsko čítá
čtyři desítky dětí. Loni, když se
přihlásili do okresní ligy nejen
v požárních útocích, ale i v jednotlivcích, přineslo vynaložené
úsilí své ovoce.
První místa obsadilo ČHJ
Hlinsko v Lukavici, Slatiňanech
a Přelouči. Bronzoví pak byli
v Podlažicích a Zderazi. Avšak
nejvíce ceněnou trofejí byla pro
mladé hasiče výhra v lize okresu Chrudim. V jednotlivcích zabodovali Kristýna Jůnová (2.
místo) a Jiří Remeš (3. místo).

Jako nejlepší z okresu Chrudim
byli Hlinečtí nominováni na
super pohár ve Vysokém Mýtě,
kde vybojovali stříbrnou pozici.
Další velkou akcí, kterou každoročně ČHJ Hlinsko pořádá,
byl letní dětský tábor ve Svratouchu, tentokrát s podtitulem
„Cestování časem“. „Je na místě
poděkovat vedoucím a všem,
kteří se kolem dětí pohybují,
neboť touto náročnou prací si
vychováváme naši budoucí generaci“, dodává starosta sboru
ČHJ Milan Jindřichovský.
Již se stalo tradicí, že sportovní sezona dobrovolných
hasičů ČHJ Hlinsko začíná zimním soustředěním. Letos se
opět vydali do obce Josefův Důl
v Jizerských horách, kde se aktivně věnovali lyžování a dalším
aktivitám podporujícím fyzickou kondici. „Nyní pomalu začínáme s prvními tréninky po-

žárních útoků a rádi bychom
mezi sebou přivítali nové zájemce o požární sport“, vybízí
velitel sboru ČHJ Hlinsko Ladislav Pecina. Zájemci o tento
druh sportu nás mohou kontaktovat na e-mailu
hasicihlinsko@gmail.com.
Každá posila se bude hodit, neboť hlinecké hasiče čeká nabitá
sezona. Kromě tradičních ligových soutěží, které započaly
v květnu, půjde o republiková
mistrovství družstev ČHJ a MHJ
v požárním sportu. Ty proběhnou v červnu v Hlinsku a v září
v Přelouči. Ženy navíc čeká
na přelomu srpna a září Mistrovství ČR dobrovolných
a profesionálních hasičů v Ústí
nad Labem. Hlinečtí by se tak
rádi znovu postavili na stupně
vítězů. Mgr. Milan Jindřichovský, starosta sboru
ČHJ Hlinsko

Další mezinárodní úspěchy mladých akordeonistů

Mladí akordeonisté ze ZUŠ
Hlinsko opět zazářili. Poté, co si
žákyně ZUŠ Hlinsko, Daniela

Váňová a Lucie Pudilová zasoutěžily v německém Klingenthalu, navštívilo zdravé jádro
akordeonové třídy Markéty
Břízové další mezinárodní soutěžní pódia, tentokrát v chorvatské Pule.
Soutěžící přijeli z celého světa
a naši žáci měli příležitost vyslechnout si hráče ze 14 zemí.
Porota, která všechny výkony
hodnotila, se skládala z těch
největších současných koncertních i pedagogických osobností např. z Číny, Francie, Pol-

ska a dalších zemí. Naši žáci a
žákyně si přivezli ocenění v podobě zlatých a stříbrných pásem – Antonín Sitař v kategorii
„Baby“ obdržel stříbrné pásmo,
Mikuláš Jírů zlaté pásmo, Daniela Váňová stříbrné pásmo a
ohromným výkonem podtrhla
výsledek celé soutěžní skupiny
Lucie Pudilová, která obdržela
ve své kategorii cenu pro absolutního vítěze a přivezla si z
Puly zlatý pohár.
O pár týdnů později zakončilo
akordeonové oddělení své sou-

těžní tažení na ústředním kole
soutěže MŠMT, kam se po malých krůčcích a úspěšném zdolání okresních a krajských kol
propracovali Antonín Sitař, Mikuláš Jírů a Daniela Váňová.
Soutěž se konala v Plzni a děti si
přivezly krásná ocenění - Antonín Sitař – 1. místo, Mikuláš
Jírů – 3. místo, Daniela Váňová –
1. místo.
Všem moc gratulujeme a
přejeme co nejvíce úspěchů i do
dalších let.
Markéta Břízová, ZUŠ Hlinsko
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Záchrana života v přímém přenosu
Dne 8.6.2018 v odpoledních
hodinách proběhl v Multifunkčním centru v Hlinsku tradiční závěrečný profilový pořad
Pohybového studia Sluníčko
Hlinsko. Uvedené pohybové
studio je součástí Střediska
volného času Pohoda a Pohoda
Cool, Hlinsko.
Během více jak tříhodinového programu došlo k velmi závažné události, kdy jedno z
účinkujících dětí, 3,5letý chlapec náhle zkolaboval v zákulisí,
postihly ho silné febrilní křeče s
následnou zástavou srdce a
bezvědomím.
Vedoucí Pohybového studia
Sluníčko je paní Bc. Michaela
Sodomková DiS., zdravotní
sestra dětské chirurgie Pardubické nemocnice, která v tu
chvíli účinkovala s dalšími dětmi na podiu, okamžitě po zjištění této události běžela do zákulisí, provedla monitoring
stavu dítěte a zahájila neodkladnou kardiopulmonální resuscitaci (KPR), při které ji asistovala další zdravotní sestra Bc.
Lucie Pejchlová. Profesionálním
a velice rychlým zákrokem se
jim podařilo uvolnit dýchací
cesty, uvedené dítě oživit a při-

vést k vědomí. Na místo byla
přivolána RLP Hlinsko, která si
dítě převzala a převezla společně s matkou do nemocnice v
Chrudimi. Podle slov lékařů z
chrudimské nemocnice, nebýt
včasného a profesionálního zá-

kroku paní Sodomkové, mohlo
dojít k nevratnému poškození
zdraví malého pacienta, takto
bude zcela zdráv a bez následků.
Paní Sodomková se poté
okamžitě vrátila na podium a
bez jakéhokoliv zaváhání po-

kračovala dál v programu se
svými dalšími svěřenými dětmi
až do zdárného konce.
Tento čin, záchrana života
malého chlapce v přímém přenosu, dojal všechny z nás, kteří
tomuto „koncertu“ asistovali,
návštěvníci na konci programu
vzdali hold zachránkyni i její
kolegyni, a to potleskem ve
stoje, protože do té doby nikdo
mimo malé skupinky lidí nic
nevěděl.
Dne 13.5.2019 ve večerních
hodinách se v nádherných prostorách Krajského divadla v
Pardubicích uskutečnila akce s
názvem Ocenění Pardubického
kraje za rok 2018. Jednou z oceněných byla i paní Míša Sodomková, která obdržela Cenu
médií za záchranu lidského života. Medailonek, který předcházel předání této ceny,
vehnal slzy do očí všem přítomným v divadelním sále. Tato událost nám připomněla, jak
křehká je hranice mezi životem
a smrtí.
Eva Hertlová, matka zachráněného chlapce
Mgr. Jiří Hrabčuk, ředitel
SVČ Pohoda a Pohoda Cool
Hlinsko

Výstavba bytového domu v Hlinsku
Bytové družstvo Erbenova
Hlinsko, družstvo, jako investor,
provádí výstavbu BYTOVÉHO
DOMU S 29 bytovými jednotkami, včetně 16 vnitřních garážových a 17 venkovních parkovacích stání na ulici Ležáků v
Hlinsku, v blízkosti centra
města a veškeré infrastruktury.
V bytovém domě budou umístěny byty o dispozici 2+KK (od
59 m²), 3+KK (od 73 m²) a jeden
byt 5+KK (118 m²). Ke každému
bytu bude patřit lodžie nebo
balkon či terasa a součástí každého bytu bude sklepní box.
V průběhu výstavby bude
družstevníkům umožněno provádět klientské změny v bytech
a dotvořit byt dle vlastních
představ. Výstavba bude dokončena v červnu roku 2020.
Generálním dodavatelem
stavby je INSTAV Hlinsko a.s.,
člen českého stavebního holdingu Enteria a.s. Výstavba je
financována z dalších členských vkladů družstevníků a

úvěrových prostředků České
spořitelny a.s. Na založení
družstva, výstavbě a fungování
družstva se podílejí kvalifikované stavební a developerské
firmy se zkušeností z výstavby
bytových domů a zajišťování
činnosti bytových družstev.
Bytový dům je stavěn s využitím kvalitních, moderních
stavebních materiálů a stavebních postupů s důrazem na
kvalitu bydlení, nízké provozní
náklady na bydlení a nízké náklady provozu a údržby celé
budovy, při splnění veškerých
legislativních požadavků na
výstavby bytových domů. Novostavba bude splňovat kritéria
„budovy s téměř nulovou spotřebou energie“ při průkazu
energetické náročnosti budovy
„A“ – mimořádně úsporná. Dům
bude vybaven výtahem s dojezdem do každého podlaží.
Novostavba je vybavena vlastní
plynovou kotelnou. Rozvody a
připojení TV, SAT, internet, do-

mácí telefon je součástí standardního vybavení.
Každý byt bude vybaven rekuperační jednotkou umožňující řízené větrání, které vysoce
zkvalitní užívání bytu, a to
nejen z hlediska kvality a četnosti výměny vzduchu v místnostech (při zachování běžného
větrání okny), ale i v kombinaci
s dalšími faktory (zateplení,
kvalitní okna, regulované podlahové vytápění) minimalizuje
provozní náklady na vytápění.
Bytové družstevnictví umožňuje dostupnost bydlení širší
skupině obyvatel, kteří plánují
investovat do vlastního bydlení.
Vstup do družstva a pořízení
družstevního bytu není omezeno věkem, příjmy, není zatíženo dokládáním řady potvrzení jako je zvykem v hypotéčním
řízení. Bytové družstvo uzavřelo
úvěrovou smlouvu, v tomto
případě s Českou spořitelnou
a.s., a formou anuitních splátek
bude tento úvěr splácen jed-

notlivými družstevníky. Výstavbu, činnost družstva jak při
výstavbě tak i dále při vlastním
provozu, dozoruje Česká spořitelna a.s. se zakládajícími členy
družstva a orgány družstva.
Družstevník je oprávněn dle
stanov převádět svůj družstevní
podíl vážící se k bytu bez omezení, je oprávněn si kdykoliv
požádat o převod bytu do osobního vlastnictví při splnění povinností dle stanov, družstevník
je oprávněn byt dále podnajímat třetím osobám.
V případě jakýchkoliv vašich
dotazů, nezávazné poptávky po
bytech, nás kontaktujte na telefonních číslech 606 619 736,
777 445 734, emailech
burdova@zburdova.cz,
jan.burda@mourenin.com.
Bližší informace o projektu a
cenách jednotlivých bytů, parkovacích stání naleznete na
www.bderbenova.cz.
Za Bytové družstvo Erbenova
Hlinsko Ing. Dagmar Bálková
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Artsy Fartsy 2019 – čtyři dny pestré zábavy
Letos Artsy Fartsy zase bude.
Ve dnech 20.-23. června bude v
Hlinsku Artsy-vibe úplně všude:
v muzeu, v Orlovně, v Knihovně,
na nábřeží, na Cihelce, ve skateparku a zase v muzeu. Jsme
hrozně rádi, že můžeme v našem městě tenhle festival organizovat. Mladí lidé se na 4 dny
ponoří do kulturního kolotoče
hudby, divadla, přednášek a
výtvarného umění. Máme rádi
témata. Rádi zjišťujeme, učíme
se a diskutujeme. Letos probereme trolly a hejtaře na internetu, poezii, baby, Rusko, nihilismus, narcistní laskavce, hodinky s vodotryskem, kata-rzi,
skejtový parádičky a Marolda.
Přijede Prago Union, Ventolín,
Divadlo Líšeň, Škeble, Čupakábra a Gtéčko představí v premiéře dvě nové hry. Bude tu s námi spousta zajímavých lidí, co
umí zajímavé věci. Kultura a
Rychtář protečou do všech hlineckých koutů, Jetmarovské
speciality provoní Hlinsko a
mladá kultura vás bude bavit.
Letos si schovejte parády a srdíčka. #Emocema_se_musí_ šetřit
PROGRAM ARTSY
FARTSY 2019
Čtvrtek 20. 6.
Městské muzeum a galerie

21.00 Orlovna: Václav Turek:
Rusko (cestopisná přednáška o
Sibiři a lidech)
22.00 Jam Jam s Kapičákem
(Duo Matolini, Chmelík music)
Grilování, bar, promítání na
Orlovnu, výstava
Sobota 22. 6.
Skatepark za ZŠ Ležákova,
Hlinsko
14.00 – 17.00 Skate a BMX
exhibice, soutěže pro děti, hudba, občerstvení

Hlinsko, Havlíčkova 614,
Hlinsko
18.00 Oficiální zahájení (GT
Hlinsko)
18.30 Čupakábra: Hate Open
(Nikomu nejde o dobrou věc.
Jedinej, komu jde o dobrou věc,
jste vždycky jen vy.)
19.00 Jeden svět (Surprise,
surprise!)
Hospůdka U Všech svatých,
Adámkova tř. 777, Hlinsko
21.00 Besídka u všech svatých
v Knihovně (nejlepší večírek
roku: jam, stand-upy, poezie,
povídky. Účinkují: Chmelík, Zelenka, Rauchfuss, Pšorn, Brichta, Kumar, Azilesz...)
Pátek 21. 6.

Prostor kolem Orlovny, Na
Řekách 1109, Hlinsko
10.00 Orlovna: GT Hlinsko:
Ruská hra a ruské párky, Hosté
12.00 Orlovna: Škeble Lanškroun: Baba (Baba vás zachrání)
Hlinecká Náplavka – udělejme si to tady hezký!
18.00 Orlovna: GT Hlinsko:
Ruská hra a ruské párky (Emocema se musí šetřit)
19.00 Orlovna: GT Hlinsko: Hosté (o lásce k bližnímu, českém chlebu a úředních
regulích)
20.00 Vojenský stan divadla
Líšeň Brno: Putin lyžuje (loutky,
masky a objekty na motivy
knihy A. Politkovské)

Cihelka LP, Blatno, Hlinsko
18.00 - NezbanD, Hlinsko
19.00 – Rollák, Svratka
20.30 – Nylon Jail, Valašské
Meziříčí
22.00 – Prago Union, Praha
23.30 – Ventolín, Brno
01.00 – 1iflfsoap, Praha
02.00 – Amnesia Records
Neděle 23. 6.
Městské muzeum a galerie
18.00 – komentovaná prohlídka výstavy v rámci Výtvarného Hlinecka (Luděk Marold
podle M. Horáka)
Vstupenky: čtvrtek – dobrovolné, pátek 100 Kč, sobota 250
Kč (sobota v předprodeji 200
Kč), neděle – dobrovolné
Lada Leszkowová

Šest mistrovských medailí za 2 víkendy
Květen je měsíc, ve kterém
mnohý klub bilancuje svoji taneční sezonu. V tomto měsíci se
konají Mistrovské soutěže plesových předtančení, choreografií české polky a Mistrovství
ČR Hobby Dance.
Dne 4. května se ve velkém
sále chrudimského muzea konalo Mistrovství České republiky v plesových choreografiích
SUT. Tanečnímu klubu TKG
Hlinsko se podařilo po celodenním klání protančit celkem
4x do finále.
Finále probíhalo ve večerních
hodinách. Nejprve se do finálového kola probojovaly 3 páry z
TKG Hlinsko, a to z 24 párů ČR.
První mistrovská medaile a titul
Mistr ČR v párové polce pro TKG
Hlinsko vybojoval 1. místem
Jakub Poslušný a Dominika Boguajová. Choreografie sloven-

ského choreografa Mgr. Petra
Horáčka “Sonáta o naději“ získala titul 2. vicemistr a tedy 3.
místo v mistrovské soutěži a
navíc ještě 3. místo v Memoriálu Ing. Bohumila Černého a byla
též vyhodnocena jako druhá
nejzajímavější choreografie.
Předtančení polky „Veselý flamendr“ získalo titul Mistr ČR
pro rok 2019 v kategorii dospělých.
O týden později se taneční
klub zúčastnil Otevřeného Mistrovství Slovenské republiky ve
Žiaru nad Hronom. Zde si ke
svým úspěchům tanečníci přidali další mistrovské medaile.
Stali se vicemistrem SR v kategorii standardní formace za 2.
místo a choreografii „Sonáta o
naději“, jejíž námět dojal mnohé diváky. Odměnou pro
všechny tanečníky i choreogra-

fa byl obrovský aplaus po doznění posledního tónu choreografie. Veselá a laškovná formace polky „Veselý flamendr“ si
přivezla ze Slovenska medaili za
3. místo v kategorii ostatní.
To ovšem nebyla ta pomyslná

tečka za taneční sezonou. Tou
poslední tečkou jsou vždy Roztančené střevíčky, které se budou konat v Multifunkčním
centru v pátek dne 21. června.
Tím se celá sezona skutečně
uzavře. Dr. Jana Malinová
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TS Ridendo Hlinsko opět mistrem republiky
Už 26 let se v chrudimském
muzeu koná Mistrovství republiky v plesových choreografiích a polce, jehož je TS Ridendo pravidelným účastníkem. Soutěže o titul Mistra ČR
v plesových choreografiích se
v letošním roce účastnilo celkem 12 tanečních klubů se 14
vystoupeními, které musely
postoupit z regionálních kol.
První sobotu v květnu se do
Regionálního muzea v Chrudimi sjeli tanečníci z celé republiky a jejich fanoušci. Mistrovství pořádala jako každý rok TŠ
Bohemia Chrast paní Hany
Černé pod záštitou Svazu učitelů tance a jelikož už proběhlo
25 ročníků, připravila paní Černá k této příležitosti zcela unikátní brožuru obsahující jednak kompletní výsledky, fotografie ale také vyjádření vedoucích klubů, choreografů,
tanečníků, porotců či pravidelných diváků.
TS Ridendo Hlinsko si pro
letošní sezónu připravilo vystoupení s názvem Fleurs du
mal (Květy zla), což je nejen
název básnické sbírky Charlese
Baudelairea, ale také název
písně Sarah Brightman. Právě
tu si pro svou pátou choreografii pro hlavní soubor TS Ridendo vybral choreograf Petr
Janáček.
Velmi nabitý program začal
pro veřejnost ve 13:00 slavnostním nástupem všech souborů a představením poroty.
Následně začalo první kolo
plesových choreografií v kate-

gorii mládež. V rámci odpoledního bloku ještě proběhlo mistrovství párové polky dětí a juniorů, první kolo seniorských
plesových choreografií, Memoriál Bohumila Černého v kategorii děti a junioři, choreografie
polky a semifinále mládežnických plesových choreografií.
Večerní blok zahájil jeden
z hostů večera TŠ Bohemia
Chrast svým vystoupením a
následně byly vyhlášeny dětské
a juniorské kategorie. Poté
proběhla finále v párové polce,
choreografiích polky, seniorských choreografií a samozřejmě finále plesových choreografií a Memoriál Bohumila
Černého se slovenskou účastí.
Do finále plesových choreografií se protančilo 7 souborů
z Hlinska, Brna, Prahy, Zlína a
Chotěboře. „Boj“ o titul byl vel-

mi napínavý – TS Ridendo
chtělo loňský titul obhájit,
Danza Brno chtěla titul po 2 letech odvézt do Brna. Nakonec
na 3. místě skončil TKG Hlinsko, 2. místo obsadila Danza
Brno a 1. místo a titul Mistr
České republiky v plesových
choreografiích zůstává díky TS
Ridendo v Hlinsku!
V rámci Memoriálu hodnotila
odborná porota 6 vystoupení.
Třetí místo opět patřilo TKG
Hlinsko, 2. místo obsadilo tentokrát TS Ridendo Hlinsko a
vítězem Memoriálu se o jedinou známku stala Danza Brno.
Mimo titulu Mistr České republiky v plesových choreografiích TS Ridendo Hlinsko
získalo ještě speciální ceny za
Nejzajímavější kostým, Nejlepší
latinskoamerickou choreografii
a od vedoucích ostatních klubů

ještě cenu za Nejzajímavější
choreografii.
Jako vedoucí tohoto souboru
bych chtěla velmi poděkovat
skvělé švadleně Editě Boháčové, které cena za Nejzajímavější
kostým právem patří, za její
pečlivou práci a neuvěřitelné
nasazení.
Cena za Nejzajímavější choreografii patří do sbírky choreografa Petra Janáčka, který opakovaně prokazuje svůj cit pro
výběr hudby a talent při stavění choreografií a my jsme velmi
rádi a vděční, že tento talent
sdílí s naším tanečním studiem.
Žádný z těchto titulů bychom
ale do Hlinska nemohli přivézt,
nebýt společného úsilí a vášně
pro tanec 9 párů, které si stanovily jasný cíl – obhájit mistrovský titul z loňského roku, a
které celou sezónu poctivě
pracovaly na tom, aby tento cíl
splnily. Děkuji vám všem!
V neposlední řadě chceme
také velmi poděkovat všem,
kdo TS Ridendo jakkoli podporují a těm, kteří nám 4. května
přijeli fandit. My tančíme s radostí a vy zase dáváte radost
nám. Velmi si toho vážíme.
Každý, kdo by chtěl vidět i
ostatní skupiny našeho studia,
je srdečně zván na profilový
pořad TS Ridendo s názvem
Tančíme s radostí 7. června do
Multifunkčního centra v Hlinsku. Více informací najdete na
webu www.ridendo.cz či facebooku: https://www.facebook.com/groups/12455180089
3858/. Iveta Vondrová

Občanské komise na území města
V současné době má město
Hlinsko včetně místních částí 15
občanských komisí. Území,
které spravuje ta či ona občanská komise, je vždy shodné
s územím volebního okrsku,
tudíž číslo občanské komise je
totožné s číslem volebního
okrsku.
Pod kterou občanskou komisi
patříte (pod jaké číslo volebního okrsku), lze zjistit na webových stránkách www.hlinsko.cz
v sekci „město občanské komise“.
Na občanské komise se můžete obrátit s náměty na zlepšení vašeho okolí, s požadavky

či připomínkami, které se týkají
oblasti, ve které bydlíte.
Členové občanských komisí
též navštěvují jubilanty ve věku
70, 75, 80, 85, 90 a více let při
jejich životním výročí s drobným dárkem od města Hlinska.
Pokud byste se chtěli stát
členem občanské komise
v místě vašeho bydliště, obraťte
se prosím přímo na Kancelář
tajemníka MÚ Hlinsko, paní
Soňu Pospíšilovou, tel.
469 315 314, e-mail:
pospisilova@hlinsko.cz nebo
na předsedu či některého člena
občanské komise v místě vašeho bydliště.

Zástupci občanských komisí:
OK č. 1 (Kouty) Věnceslava Štulíková, Ing. Ladislav Cupal, Stanislav Pecina, Věra Novotná,
Pavel Lebeda, Petr Vašák, Marie
Třísková
OK č. 2 Marie Burýšková
OK č. 3 Karel Doucek, Marie Devátá, Karel Hadáček
OK č. 4 Lucie Mošnerová, Libuše
Stehnová
OK č. 5 Vilma Malá
OK č. 6 Mgr. Jana Řezníčková
OK č. 7 Emilie Černá
OK č. 8 Ladislav Obolecký,
František Daněk
OK č. 9 Jaroslava Zámečníková
OK č. 10 Ing. Dagmar Kučerová,

Romana Modráčková
OK č. 11 Helena Severová, Jaroslava Vohradníková
OK č. 12 (Blatno) Milan Vaško,
Bohdan Němec, Petr Zelenka,
Tomáš Doležán
OK č. 13 (Chlum) Ing. Petr Bulena, Vladimír Pešava, Lenka
Málková
OK č. 14 (Srní) Marie Pospíšilová, Mgr. Pavla Šally, Kamila Pilařová, Ing. Otto Uchytil
OK č. 15 (Čertovina) Radek Žák,
Vladimír Pospíšil, Věra Vacková,
Jiří Jožák, Josef Bureš
Soňa Pospíšilová,
Kancelář tajemníka
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Amalthea
Nabídka na abonentní předplatné
pomáhá
Pro podzimní sezonu jsme si
pro vás připravili pět divadelních představení, a jak už bývá
zvykem pro stálé předplatitele,
bude fungovat stejný systém
výměny a prodeje vstupenek
jako v jiných sezonách. Výměna
a prodej se uskuteční ve čtvrtek 13. června a v pátek 14.
června vždy od 14 do 18 hodin
v 1. patře Multifunkčního centra u Lenky Linhartové.
V úterý 18. června od 14 hodin
uvolníme do internetového
prodeje zbylé abonentky. Rezervované vstupenky si vyzvednete již pouze v Turistickém informačním centru na
Betlémě. Možnost prodeje bude
pouze do 28. června.
Od 1. července od 14 hodin
vložíme do našeho rezervačního systému volné vstupenky na
každé divadlo. Poté si vstupenky budete moci zakoupit na
pokladnách Multifunkčního a
informačního centra.
Cena jedné abonentky na 5
divadel bude 1 380 Kč do přízemí, 1 280 Kč na balkón a cena za
jednotlivé představení bude činit 350 Kč.
Středa 11. září od 19 hodin
CHVÁLA BLÁZNOVSTVÍ
Pantheon production
Příběh dvou přátel Ellinga a
Kjella Bjarna, jež spolu sdíleli
pokoj v ústavu pro duševně nemocné, a kteří stojí před velkou
výzvou začít společný život mimo stěny léčebny.

Divák se stane svědkem jejich
střetávání se s každodenní realitou, která je pro oba přátele
komplikovaná a přináší řadu
velmi humorných situací, zároveň však, pod odlehčeným tónem, dobře rozumí osamocenosti hrdinů, jejich strachu z lidí i touze po lásce a přátelství.
Elling a Kjell stojí na prahu nového „opravdového“ života...
Pátek 4. října od 19 hodin
KRÁSKA NA SCÉNĚ
Městské divadlo Mladá Boleslav
Král Karel II. vydává zákaz
hraní ženských postav mužskými herci. Edward Kynaston,
herec, který je na vrcholu díky
svým ženským hrdinkám, začíná hrát zásadní hru svého života. Co když žije skutečný život
jen na prknech s vůní divadelních šminek a v reálném životě
je jen bezradným pozorovatelem? To vše ve světě, který se
stal navíc nelítostným a bez
náznaku soucitu či pochopení.
„Jako žena mohu být i tím, čím
nemohu být jako muž“.
Historická freska s aktuálním
tématem lidské identity.

Pátek 8. listopadu od 19
hodin
COMMEDIA FINITA
Divadelní společnost Karla
Soukupa
Komedie o naší nejslavnější
operní zpěvačce Emě Destinové.
Viktorie Hradská mistrně vy-

kreslila poslední léta života
velké pěvkyně, které trávila v
Čechách, očima čtyř žen, učitelky hudby, uklizečky, placené
společnice a komorné.
Pátek 6. prosince
od 19 hodin
ANI SPOLU, ANI BEZ SEBE
Divadlo Kalich
Ona – renomovaná psycholožka, on – manažer marketingu. V hlavní rolích se představí Jana Paulová a David Suchařípa.
Shodnout se dokážou jen na
jediném: že toho druhého
prostě nemůžou vystát. Jenže
pod každodenními slovními
přestřelkami a dohady prosvítá
cit, který si oba dva zprvu odmítají přiznat… Nikdo z nás
přece nechce zůstat sám a jak
známo, protiklady se přitahují!

Úterý 14. ledna od 19 hodin
DIVADELNÍ KOMEDIE
Východočeské divadlo Pardubice
Komedie, v níž se drama na
jevišti prolíná s tím zákulisním,
nabízí zábavný vhled do procesu, v němž se navzdory veškerým překážkám rodí nová inscenace. Za kulisami se vždycky
odehrává větší drama než na
jevišti.
V den konání divadelního
představení je vám naše MKK
kavárna k dispozici nejenom
před začátkem, ale i po skončení. MKK Hlinečan

Jste nastávající maminka v
obtížné situaci? Obraťte se
na organizaci Amalthea.
Díky podpoře Nadace Terezy
Maxové dětem pokračuje
chrudimská organizace
Amalthea v projektu zaměřeném na pomoc budoucím
maminkám. Služby jsou zacíleny na těhotné a ženy
s dětmi do jednoho roku věku ve svízelné životní situaci.
Program pro ženy tak předchází umísťování dětí do
ústavní péče a motivuje maminky k vlastní péči o dítě.
Do projektu se mohou zapojit jak prvorodičky, tak i ženy,
kterým bylo dítě v minulosti
z péče odebráno. Vybraným
ženám v tíživé finanční situaci Amalthea pomáhá zajistit
i základní potřeby pro novorozence. Amalthea se spolu s
klientkami snaží docílit toho,
aby tyto ženy mohly po porodu o své dítě pečovat samy.
Současně je kladen důraz na
vytvoření vazby mezi maminkou a dítětem“, uzavírá
Eva Černá. V roce 2018
Amalthea pomohla 21 ženám. Hledáte tuto formu
pomoci nebo víte o někom,
kdo ji potřebuje? Oslovte
nás! Kontakt: Amalthea z.s.,
Městský park 274, Chrudim,
tel.: 777 752 826, e-mail:
eva.cerna@amalthea.cz,
www.amalthea.cz
Hana Slezáková Kadlecová

Místní akční plán rozvoje vzdělávání
Od prosince 2018 MAS Hlinecko realizuje projekt Místní
akční plán rozvoje vzdělávání
ORP Hlinsko II (MAP). Cílem
tohoto projektu je zlepšení
kvality vzdělávání dětí a žáků
na Hlinecku prostřednictvím
prohloubení společného plánování ve školách a spolupráce
mezi školami a dalšími subjekty, které vzdělávají děti a žáky
do patnácti let. Od začátku projektu proběhlo dotazníkové šetření mezi školami, byl ustaven
Řídicí výbor. Dále bylo zorganizováno šest seminářů na témata: práce s žáky s poruchou au-

tistického spektra, rozvoj čtenářské gramotnosti, spolupráce
s rodiči a školou, kterou vedl
známý psycholog PhDr. Václav
Merin, zvládání stresu, problematika edukace žáka s poruchou autistického spektra a
práce s informacemi v postfaktické době. Všechna školení byla pro účastníky zdarma. Další
aktivitou projektu bylo pořádání soutěže na podporu čtenářské gramotnosti pro první i
druhý stupeň základních škol,
kde žáci mohli porovnat svoje
znalosti prostřednictvím testu
na webových stránkách. Mimo
to proběhla soutěž na podporu
čtenářské pregramotnosti
v mateřských školách, jejímž
smyslem bylo vytvoření leporel.

Tato díla byla vystavena v Multifunkčním centru v Hlinsku a
návštěvníci mohli hlasovat pro
nejlepší dílo. V neposlední řadě
jsou projektem podporovány
kroužky robotiky v základních
školách. Toto rozhodně není
výčet všech aktivit projektu,

protože další budou následovat.
Více informací o projektu je
možné nalézt na webových
stránkách www.mashlinecko.cz
a na Facebooku projektu Pojďme rozvíjet vzdělávání na Hlinecku. MAS Hlinecko
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Léto v Zemi Keltů
Keltové v okolí Nasavrk na
Chrudimsku žili již před 2 000
lety a v Zemi Keltů jejich odkaz
ožívá i dnes. Naučná stezka vás
nádherným údolím řeky Chrudimky zavede k pozůstatkům
původního keltského oppida v
Hradišti u Českých Lhotic a
cestou můžete navštívit i volně
přístupnou rozhlednu Boiiku.
Při návštěvě muzejní expozice
na nasavrckém zámku prozkoumáte historii Keltů, pohrajete si s interaktivními prvky a prohlédnete si unikátní
archeologické nálezy.
Kdo chce ovšem poznat Kelty
se vším všudy, navštíví místní
archeoskanzen, kde může Kelty
potkat v jejich přirozeném prostředí. Na ploše 3 hektarů stojí
unikátní rekonstrukce pravěkého města – oppida, jaká nemá
ve střední Evropě obdobu. Na
první pohled zaujmou monumentální hradby s klešťovitou
bránou, za kterými se ukrývají
jednotlivé dvorce patřící napří-

klad kováři, tkalci, hrnčíři nebo
řezbáři a košíkáři. Pod vedením
místních Keltů se tak můžete
stát dávnými řemeslníky a vyzkoušet třeba mletí mouky na
kamenném mlýnku, dmýchání
do výhně nebo nakrmit místní
zvířátka. A protože život není
jen o práci, můžete si zahrát
historické hry, zabojovat v aréně s měkčenými zbraněmi, pro
nejmenší je pak připravené
stylové hřiště či pískoviště. Pro
chvíle odpočinku poslouží klidná zákoutí nebo květnatá louka
zvoucí k piknikům. Zázemí před
hradbami nabízí i občerstvení a
pestrou nabídku suvenýrů. V
hlavní sezoně od června do září
je otevřeno krom pondělků
každý den od 9 do 17 hodin.
Mimo běžného provozu jsou
pro návštěvníky připraveny i
tematické akce. 4.-7. 7. nás čekají Dny metalurgie, kdy budou
k vidění a vyzkoušení různé
způsoby práce s kovy. Těšit se
můžete na tavbu železné rudy,

Právo pro každý den
Dne 7. května v hlineckém
MFC proběhlo městské kolo
soutěže „Právo pro každý den“.
Jedná se o soutěž v oblasti
právního vědomí žáků 8. stupně
základních škol. V průběhu
dubna se konala jednotlivá
školní kola, kdy z každé základní školy v Hlinsku postoupila tři
družstva do již zmíněného
městského kola. Tam už zasedala odborná porota složená z
nejrůznějších zástupců Měst-

ského úřadu Hlinsko a Policie
ČR. Na prvních třech místech se
umístili žáci ze ZŠ Ležáků, které
na soutěž pečlivě připravovala
paní učitelka Zdena Šiklová.
První dvě družstva ve složení G.
Formánková, V. Musialová, A.
Černá, P. Novák a M. Mlynářová,
T. Bříza, K. Štegnerová, Z. Dalecký postoupila do Krajského
kola, které se uskutečnilo 28.
května v Chrudimi.
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kováře, lití bronzu, tepání mědi,
ražbu keltských mincí i rýžování zlata. Léto pak vyvrcholí 13.
ročníkem Lughnasadu – mezinárodního festivalu keltské
kultury, který letos potrvá celý
týden. 20.7. ho zahájí tradiční
žně, následující týden pak
skanzen ovládnou keltští řemeslníci, obchodníci a válečníci

ze všech koutů Evropy a vše
uzavře tradiční festivalový program v sobotu 27.7., který přinese scény ze života Keltů,
přednášky, workshopy, historické trhy a hlavně velký večerní koncert.
Více informací na www.zemekeltu.cz nebo www.lughnasad.cz.

Nocování v Domě dětí
a mládeže v Hlinsku

Věnujte látky, věnujete ženám
polštářkové srdce
Centrum Jana XXIII. v Hlinsku organizuje „Sbírku bavlněných látek“ pro chirurgické oddělení Nemocnice Havlíčkův
Brod. Jedná se o celé kusy látek,
či jejich zbytky cca 50 cm, ze
kterých se šije speciální pomůcka (srdéčkové polštářky)
pro ženy s onemocněním prsní
žlázy. Věnujete-li látky, které
máte doma nevyužité, pomůžete tak stovkám žen s těžkým
onemocněním lépe zvládnout
jejich nelehkou situaci. Pro pacientky má pomůcka pozitivní

přínos co se týká komfortu polohování po operaci a následné
rekonvalescenci, ale rovněž po
stránce psychické.
Sběrným místem pro předání
látek je Centrum Jana XXIII. na
sídlišti v Hlinsku po předchozí
domluvě na telefonech:
Lída Pavlišová: 734 435 485,
Petra Pejchlová: 606 500 035.
Za vaši štědrost děkuje kolektiv Centra Jana XXIII. i Nemocnice Havlíčkův Brod.
Lída Pavlišová,
Centrum Jana XXIII.

Příjemně dětem začaly velikonoční prázdniny, ve středu 17.
dubna se totiž konalo v Domě
dětí a mládeže oblíbené nocování. Celý program vypukl v 17
hodin, kdy do DDM proudily
zástupy natěšených kluků a
holčiček. Po tradičním ubytování se celá početná parta vydala do nedaleké tělocvičny,
kde se hrály míčové hry a neúnavně soutěžilo. Večer následoval odpočinek v podobě ve-

čeře, krásné pohádky a menší
oslavy narozenin, kde nechyběl
ani dětský šampus. Druhý den
ráno, po snídani, se děti věnovaly výtvarné činnosti a vyrobily si tak krásné velikonoční
věnečky. A jelikož bylo nádherné jarní počasí, tak jsme celý
program zakončili na dětském
hřišti. Všechny děti poté odcházely domů spokojeny a s
novými zážitky. DDM Hlinsko
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Letní koncert
kanadského sboru
Další z řady
mezinárodních
kulturních setkání organizovaných
českofrancouzskou
asociací « Relais de Culture »
zastoupené Helenou Spudilovou, ve spolupráci se ZUŠ Pardubice a ZUŠ Skuteč se blíží.
Tentokráte vás chceme pozvat
na koncerty Quebeckého sboru.
Ve dnech 5. – 9. července navštíví Pardubický kraj kanadský
sbor « Maîtrise des Petits
Chanteurs du Mont-Royal » v
rámci svého turné po Evropě a
setká se se svými protějšky,
Pardubickým dětským sborem
Iuventus Cantans a PDS
Cantando ze Skutče vedené
Zdeňkem Kudrnkou.
Padesáti chlapcům z Montréalu nabídnou zázemí české rodiny a stráví spolu 4 dny zpestřené cestováním a zejména
koncerty. V sobotu 6. července v
19:30 hodin děti zazpívají na
společném koncertě v Chrudimi
v Muzeu barokních soch. Protože pan sbormistr Andrew
Grey (na fotografii) vyslovil
přání zazpívat si v kostele při
mši, zavítá sbor i do Hlinska.
V neděli 7. července v 9 hodin
tedy doprovodí českou mši
svým zpěvem v kostele Narození Panny Marie v Hlinsku. Po
bohoslužbě zazpívá rovněž několik vybraných skladeb.
Sbor Maîtrise des Petits

Chanteurs du Mont-Royal byl
založen v roce 1956. Zpívá jako
oficiální těleso při kostele Svatého Josefa v Mont Royal (královská hora) v Montréalu. Sbor
se skládá z 210 chlapců od 8 do
17 let, kteří pocházejí z různého
kulturních prostředí, ale sdílejí
společnou vášeň pro zpěv. Každý z nich hraje na hudební nástroj a na škole se věnuje 15 hodin týdně hudbě.
Na konci školního roku tradičně jezdí na svá turné po Severní Americe, ale každý druhý
rok vyjíždí i za oceán. Navštívili
Koreu, Nizozemí, Belgii, Francii,
Španělsko a letošní volba padla
na Německo, Rakousko, Českou
republiku a Slovensko.
Při svých výjezdech se sbor
vždy setkává s místními dětskými sbory, aby tak děti nasbíraly zkušenosti a obohatily
se o nové poznatky, které se
nejlépe získávají v rodinném
prostředí.
Andrew Gray vede sbor « Petits Chanteurs du Mont Royal »
a spolupracuje se Symfonickým
orchestrem z Montréalu, baletem « Les Grands Ballets »,
Operou v Montréalu, hudební
školou « l'École de musique
Schulich de l'Université McGill,
Montréal » a Metropolitním
Orchestrem.
Jste všichni srdečně zváni,
těšíme se na hojnou účast hlineckého publika.
Helena Spudilová
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Vzpomínky
Dne 29. června 2019 uplyne 25 let
od úmrtí manžela, tatínka, dědečka
a pradědečka,
pana Jaroslava PODROUŽKA.
Stále vzpomínají manželka
a děti s rodinami

Dne 8. června 2019 uplyne 20 let
od úmrtí maminky a babičky,
paní Anny ŠTĚPÁNKOVÉ z Chlumu.
Stále vzpomínají dcery s rodinami

Byli jsme dva na život, lásku, na hodiny
radosti a štěstí, ale osud vše vzal,
bolest v srdci zanechal.
Dne 27. června 2019 uplynul druhý smutný
rok od úmrtí mého milovaného manžela,
pana Bohuslava VORÁČKA.
Stále vzpomínají manželka s rodinou.

Výsledky příště
Výsledky voleb v Hlinsku do
Evropského parlamentu, které
se konaly ve dnech 24. a 25.
května, přineseme v dalším vydání Hlineckých novin.
Redakce HN
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Centrum Jana XXIII.
Pondělí: Bohoslužba 7.30 – 8.15 h; Výuka zpěvu s Monikou Maškovou 10 – 17.15 h (724 568 602); Cvičení Pilates dospělí 18.45 – 20 h
(paní Semerádová)
Úterý: Bohoslužba 7.30 – 8.15 h; Výuka zpěvu s Monikou Maškovou
10 – 17.15 h (724 568 602); Modlitební setkání 18 – 19 h
Středa: Bohoslužba 7.30 – 8.15 h; Výtvarná dílna pro dospělé 14 – 17
h; rezervace pro Cvičení Pilates – 18.45 – 20 h
Čtvrtek: Bohoslužba 7.30 – 8.15 h; Netradiční techniky skládání
papíru s Vojtou Brabencem 15 – 17.30 h ; Cvičení Pilates dospělí
18.45 – 20 h
Pátek: Bohoslužba 7.30 – 8.15 h; rezervace pro Cvičení Pilates –
18.45 – 20 h
Sobota: Bohoslužba 7.30 – 8.15 h
Neděle: Bohoslužba 7.30 – 8.30 h
Akce mimo harmonogram:
Sobota 22. června od 10 do 12 h – výtvarná dílna
Více informací na www.cj23.cz, FB: Centrum Jana XXIII.

Městské muzeum a galerie
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Kino
11. úterý
19.00
X- Men: Dark Phoenix
Dobrodružný film USA, dabing, 114 minut, 12-N, vstupné 140 Kč.
18. úterý
13.30
Teroristka (Bio Senior)
Komedie/Drama ČR, 95 minut, 12-N, vstupné 60 Kč.
18. úterý
19.00
Godzila II: Král Monster
Akční film USA s čes. titulky, 132 minut, 12-N, vstupné 140 Kč.
25. úterý
19.00
Muži v černém: Globální hrozba
Akční komedie USA, dabing, 107 minut, 12-N, vstupné 140 Kč.
29. sobota 17.00
V oblacích
Animovaný film USA, dabing, 88 minut, P, vstupné 130 Kč dospělí,
110 Kč děti.
30. neděle 17.00
Tajný život mazlíčků 2
Dobrodružný animovaný film USA, dabing, 86 minut, P, vstupné
130 Kč dospělí, 110 Kč děti.
Předprodej a rezervace vstupenek – TIC Hlinsko/Betlém 731
697 418, pokladna MFC nebo www.mfc-hlinsko.cz. Vstupenky lze
platit i kartou.

Galerie
do 9. června
JAKO DOMA
Otevřeno: Út – Pá 9 – 12, 13 – 16 h; So, Ne 10 – 12, 13 – 16 h
22. června – 8. září
60. VÝTVARNÉ HLINECKO
LUDĚK MAROLD
Vernisáž 21. 6. v 17 hodin
Projekt podpořený Pardubickým krajem představí tvorbu jedné
z nejvýraznějších osobností českého umění konce 19. století.
PROŠLI ZDEJŠÍ KRAJINOU
Stálá expozice malířů Hlinecka se zaměřuje především
na krajinomalbu.
Otevřeno: Út – Ne 9 – 12, 13 – 17 h včetně svátků
Muzeum
Čtvrtek 6. června od 18 h
DIALOG 2 – JAROMÍR SODOMKA
Nový nepravidelný diskusní cyklus se zajímavými hosty spojenými
s Hlinskem.
Čtvrtek 20. června od 18 h
ARTSY FARTSY
Zahajovací pásmo – hudba, básně, stand-upy.
22. června – 8. září
60 LET: PLAKÁT A FOTO
Šedesátiletá historie výstav Výtvarného Hlinecka bude představena prostřednictvím autentických plakátů a fotografií.
Expozice: Nejstarší historie, školství, spolky, oděv a textilní výrobky, zaniklá a živá řemesla – hrnčířství, hračky, sklo,
rodina Adámkových.
Otevřeno: Út – Ne 9 – 12, 13 – 17 h
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

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

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

Prázdninová půjčovní doba od 1.7. do 31. 8.
Oddělení pro dospělé
Po 8 – 12, 13 – 17
Út 8 – 12
St zavřeno
Čt 8 – 12, 13 – 17
Pá 8 – 12
So zavřeno

Oddělení pro děti
13 – 17
9 – 12
zavřeno
9 – 12,
13 – 15
9 – 12
zavřeno

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

469 311 197

Gymnázium

Bus zájezdy

3. – 7. června
28. VÝSTAVA VÝTVARNÝCH
PRACÍ
Otevřeno 9 – 12 h, 14 – 17 h.
Na výstavu srdečně zvou studenti Gymnázia K. V. Raise a
SOU Hlinsko.

Sobota 15. června
TEPLICE N. METUJÍ – Teplické skalní město, skály
Pořádá Spolek Poznávání a
zážitky, tel. 608 252 626,
carrllos@seznam.cz

Azyl. dům Hamry

Areál pivovaru

Sobota 22. června od 10 do 16 h
DEN PRO DĚTI A RODINU

Sobota 8. června od 13 h
KRYŠTOF, HORKÝŽE SLÍŽE,
LENNY a další

červen | 2019
Multifunkční centrum
Středa 5. června od 19 h
Dokonalá svatba – PRONÁJEM
Uvádí INDIGO company ve spolupráci se ZŠ Ležáků Hlinsko.
Vstupné 350 přízemí, 320 Kč balkón.
Pátek 7. června od 17 h
Tančíme s radostí – profilový pořad
Přehled celoroční práce všech skupin TŠ RIDENDO.
Pondělí 10. června od 17 h
Zastupitelstvo města Hlinska
Veřejnost je srdečně zvána.
Středa 12. června od 19 h
Krejčovský salón
Moravské divadlo Olomouc
Život nelze ušít na míru.
Divadelní představení je v rámci jarního abonentního cyklu 2019.
Vstupné 300 Kč.
13. a 14. června od 14 do 18 h
Výměna a prodej abonentek stávajícím
předplatitelům – podzimní sezona 2019
Multifunkční centrum – kancelář v prvním patře.
Pátek 14. června od 17 h
Sluníčko – profilový pořad
Vystoupení dětského ministudia Sluníčko určené pro širokou veřejnost.
Úterý 18. června od 14 h
Prodej abonmá pro podzimní sezonu 2019
Internetový prodej pro nové zájemce o podzimní abonentní cyklus
2019. Více informací na www.mfc-hlinsko.cz.
Pátek 21. června od 18 h
Roztančené střevíčky
23. profilový pořad tanečního klubu TKG Hlinsko.
Více informací na www.mfc-hlinsko.cz.
Předprodej a rezervace vstupenek – TIC Hlinsko/Betlém 731
697 418, pokladna MFC nebo www.mfc-hlinsko.cz.
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Muzeum v přírodě Vysočina
VESELÝ KOPEC
Sobota 8. června od 9 do 16 h
DEVATERO ŘEMESEL
Program návštěvníkům přiblíží tradiční řemesla spojená se dřevem a kovem. Budou připraveny ukázky práce truhláře, hračkáře,
košíkáře, šindeláře, ale také kováře či dráteníka. Některé činnosti si
budou moci zájemci vyzkoušet. Kulturní program: FS Vysočan a
Vysočánek z Hlinska.
VESELÝ KOPEC PATŘÍ DĚTEM A JEJICH RODIČŮM
9. 6. – hrátky s papírem s výtvarnicemi MP Vysočina* 15. 6. a 16. 6. –
Včelí stezka, příležitost dozvědět se od místních včelařů zajímavosti o chovu včel.
Návštěvní doba: od úterý do neděle v době od 9 do 17 h.
BETLÉM HLINSKO
do 9. června
VÝSTAVA PRACÍ VÝTVARNÉHO OBORU ZUŠ HLINSKO
Výstava v Pickově domě č.p. 178.
29. června až 15. září
BETLÉM – 30 LET NOVÉHO ŽIVOTA
Výstava připomene cestu k záchraně části betlémských domků,
které jsou dnes součástí památkové rezervace lidové architektury.
Pickův dům č. p. 178.
EXPOZICE MASOPUSTNÍCH OBCHŮZEK
A MASEK Z HLINECKA
V domku č. p. 362 jsou vystaveny dokumenty věnované zápisu
masopustních obchůzek z Hlinecka do světového nehmotného
dědictví UNESCO. Můžete si zde prohlédnout množství historických i současných fotografií masek, stejně jako originální masky
z Blatna, Hamrů, Studnice a Vortové. Součástí expozice jsou i promítané dokumenty, výtvarná dílna pro děti a speciální programy
pro školy.
ŽIVÁ HISTORIE, speciální program pro školy 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: od úterý do neděle od 8.30 do 16 h, polední přestávka od 12 do 12,30 h.
Muzeum v přírodě Vysočina, Příčná 350, 539 01 Hlinsko, tel. a fax
469 326 415 – správa; E-mail: vysocina@nmvp.cz
Betlém Hlinsko – 469 311 429 (průvodci), Veselý Kopec –
469 333 175 (průvodci).
Oficiální webové stránky: www.vesely-kopec.eu
a www.betlem-hlinsko.cz.

Společenský dům

16. KVĚTNA se uskutečnil v Městském muzeu první díl z cyklu
diskusních pořadů s názvem Dialog. Hostem byl hydrobiolog,
cestoval a autor populárně vědeckých a odborných publikací
pan Tomislav Petr (na fotografii vlevo). Moderátorem večera byl
Hynek Vojanec.

Neděle 9. června od 13.30
a 15 h
O MLSNÉ PRINCEZNĚ
Loutkové představení pro děti.
Vstupné zdarma.

Studnice
Sobota 8. června od 13 h
9. PŘEHLÍDKA TANEČNÍKŮ
ČESKÉ BESEDY
PARDUBICKÉHO KRAJE
Výstava masopustních fotografií, průvod tanečních souborů
obcí, mažoretky Hlinsko, TS Ridendo. Hudba Zavřelovi.
-letní parket-

14 | Hlinecké noviny
Soukromá inzerce
Prodám lednici s mrazákem zn. Whirpool, zachovalá.
Cena 2.000 Kč. Tel.: 774 040 657.
Koupím byt v Hlinsku 2+1 nebo 3+1. Tel.: 721 460 036.
Prodám kombinovaný sporák (plyn hořáky, el. trouba) zn. Eurogas, plně funkční,ve velmi dobrém stavu. Tel.: 604 815 770.
Přenechám dřevo na palivo. Tel.: 705 279 006.
Hledám ženu k seznámení, 33-38 let – slušné povahy. Může být
vyšší postavy, ne silné postavy. Tel.: 721 460 036.
Prodám 1 ks pneu zn. Michelin na disku, 175/70/R13, dále prodám
4 ks chromovaných poklic na kola 13. Tel.: 604 271 922.
Koupím chalupu nebo dům k trvalému bydlení, zahrada výhodou.
Tel.: 737 669 542.
Nutně hledám byt. S opravami počítám. Balkon výhodou.
Dohoda jistá. Tel.: 739 747 258.
Prodám byt 2+1, 66 m², cihla, v OV, po rekonstrukci, 2 NP,
Fügnerova ulice, částečně vybaven. Přímý prodejce.
Cena 1 500 000 Kč. Tel.: 777 862 545.
Prodám zachovalou rohovou sedací soupravu + křeslo.
Cena 2 990 Kč. Tel.: 777 721 938.
Prodám velkou encyklopedii The Great Rock Discography – autor
Martin C. Strong z roku 2000 – 5. vydání - 1 110 stran.
Cena dohodou. Tel.: 737 445 764.
Prodám zahrádkářský dílek na zahrádkářské kolonii Velké Rataje
o velikosti 267 m². Podsklepená chata 12 m², skleník.
Cena dle dohody. Informace na tel.: 606 389 439.
Nabízím dekorativní světelné lahve na ozdobu večerní pergoly,
vhodné i do interiéru. Lze zavěsit nebo postavit. Nabíjení na baterie. Cena 130 Kč/ks. Tel.: 606 181 975.
Sháním paní na pravidelný úklid, 1x týdně do rodinného domu
v Hlinsku. Tel.: 606 276 046.
Prodám RD s garáží v klidné části města. Tel.: 607 482 947.
Prodám starší dětský kočárek – trojkombinace – modrý s bílými
puntíky. Cena 1.500 Kč. Tel.: 723 491 165.
Hledám podnájem garsonky nebo samostatného pokoje. Tel.:
721 141 335.
Prodám nové průtokové ohřívače vody 10l, propanbutanovou láhev, dětské kolo 3 – 6 let, kompletní kolo na mercedes A160, vzorek
80%. Tel.: 721 585 091.
Prodám Škoda 120 s SPZ. Tel.: 606 122 388.
Prodám letiště zachovalé. Cena 2 000 Kč. Dále rozkládací sedačku +
2 taburety + 2 křesla – cena 3 000 Kč. Tel.: 720 297 942.
Daruji za odvoz válendu a postel s úložným prostorem.
Tel.: 721 876 816.
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Kam za sportem
Fotbal
So 8. 6.
Ne 9. 6.
Ne 16. 6.
Ne 16. 6.

Hl. – Svitavy
Hl. – Jablonné nad Orlicí
Hl. – Letohrad
Hl. – Letohrad

Házená – 2. liga žen
Ne 9. 6. HK Hlinsko – Sokol Svinov

Karate
10.00
liga ml. žáci
10.30
dorost
9.30, 11.15 st. a ml. žáci
17.00
A muži

Radek Netolický dělá Oddílu
karate Hlinsko velkou radost

9.00

Tenis
Ne 9. 6. Pardubický přebor smíš. družstev
So 15. 6. Pardubický přebor smíš. družstev
Ne 23. 6. Pardubický přebor smíš. družstev
29.6.-30.6. Soutěže jednotlivců ČTS
6.7.-7.7.
Soutěže jednotlivců ČTS

9.00
14.00
14.00
9.00
14.00

ml. žáci
babytenis
ml. žáci
ml. žáci
st. žáci

Bazén
PROVOZNÍ DOBA PLAVECKÉHO BAZÉNU
Po
15.00 – 21.00
Út
6.15 – 7.45
15.00 – 21.00
St, Pá 6.15 – 7.45
16.00 – 21.00
Čt
6.15 – 7.45
15.00 – 18.00
So, Ne
10.00 – 19.00
Ceny: dospělí 30 Kč/1 hod., děti do 15 let – 20 Kč/1 hod.
Tel.: 608 042 627.
PLAVÁNÍ PRO SENIORY
– každé pondělí od 13 do 14 hodin
– cena 50 Kč/hod. – v ceně je zahrnuto 20 minut cvičení
+ 5 minut. whirlpool + volné plavání
SQUASH
Po – Pá
8.00 – 20.00
So – Ne 10.00 – 19.00
Rezervace na telefonu 608 042 627.
PROVOZNÍ DOBA BAZÉNU A SQUASHE OD 1.7. DO 1. 9.
Po – Pá
9.00 – 21.00
So, Ne
10.00 – 19.00
Pátek 5. 7.

10.00 – 19.00

Od 8. 7. do 28. 7. bude plavecký bazén z důvodu údržby uzavřen.

Okresní kolo OVOV
Ve čtvrtek 25. 4. se na ZŠ Smetanova v Hlinsku uskutečnilo okresní
kolo Odznaku všestrannosti olympijských vítězů. Akce se účastnilo
celkem 240 žáků ze 12 škol chrudimského okresu, čemuž může
v konkurenci 80 okresních kol v České republice konkurovat pouze
závod v Olomouci.
Žáci bojovali v pěti disciplínách – trojskoku snožmo, hodu medicinbalem, klikách, skákání přes švihadlo a běhu na 1 000 m nebo
driblingu s basketbalovým míčem.
O okresní přeborníky soutěžila družstva i jednotlivci. Mezi družstvy
si nejlépe vedla Základní škola Kameničky. Na druhém místě
skončila ZŠ Chrast a na třetím byla ZŠ Proseč. Tyto družstva si také
zajistila postup na krajské kolo, které se konalo 20. 5. v Moravské
Třebové. Nejvíce bodů ze všech sportovců pak získala Šárka Mikulášová ze ZŠ Kameničky. Pokračování na str. 16

Radek Netolický se v tomto roce zúčastnil třech závodů karate –
disciplína kumite (zápas).
Dne 7.4. soutěžil na Národním poháru (1. kolo v České Lípě), kde se
umístil na 2. místě za účasti závodníků celé České republiky. Dále
pak oddíl reprezentoval na Slovensku GRAND PRIX v Žilině dne
27.4. Zde vybojoval 2. místo a stříbrnou medaili.
Jeho největší úspěch přišel na Czech karate open cup 2019 Ústí nad
Labem, které proběhlo 4.5. a 5.5. za účasti závodníků 18 národností,
kromě jiných např. z Ázerbájdžánu, Ruska, Egypta a USA. V této
velké konkurenci vybojoval 1. místo, zlatou medaili v kategorii junioři 16-17 let -76kg a 1. místo v kategorii muži -75kg.
Za Oddíl karate Hlinsko z.s. trenér Miloslav Zdražil

Taneční sport

8. ročník soutěže O pohár starosty
města Hlinska
Druhá dubnová sobota roztančila
poosmé Multifunkční centrum.
Taneční studio Ridendo tradičně
uspořádalo soutěž kolektivů, na
kterou se letos sjel rekordní počet
tanečníků. Multifunkční centrum
v Hlinsku na svém parketě uvítalo celkem 71 choreografií. Soutěžilo se v tanečních stylech jazz
dance, modern dance, plesové
choreografie, street dance, ale
k vidění byly i roztleskávačky. Do
tance se zapojily týmy všech věkových kategorií, od takzvaných
mini, kde převažují děti školkového věku, až po seniory.
Taneční soutěž O pohár starosty města Hlinska hostila týmy, které
se do Hlinska sjely z různých koutů republiky. Diváci mohli vidět
týmy například z Brunálu, Pardubic, Kuřimi, Hradce Králové nebo
z České Třebové. Hostitelské taneční studio Ridendo předvedlo 7
choreografií. Vrchol taneční sezony zakončí profilový pořad Tančíme s radostí, kde se 7. června všechny ridenďácké choreografie
předvedou hlinecké veřejnosti.
Ridendo by chtělo poděkovat všem sponzorům a městu Hlinsku za
finanční i hmotnou podporu při uspořádání takto výjimečné soutěže. Za TS Ridendo Richard Boguaj
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Hlinečák Adel zvítězil spolu se Škarnitzlem na
etapovém závodě 4 Islands v Chorvatsku
Filip Adel s Janem Škarnitzlem zvítězili v etapovém závodě dvojic Mitas 4 Islands. Závod mezinárodního kalendáře
UCI kategorie S1 přilákal na
chorvatské ostrovy Krk, Rab,
Cres a Lošinj velmi kvalitní
konkurenci. Během prologu a
čtyř etap absolvovali závodníci
270 kilometrů a více než 5 000
metrů převýšení v těžkém kamenitém terénu. Závodu se zúčastnilo více než 250 dvojic z
více než 20 zemí světa.
Po loňském Adelově vítězství
se dvojice Filip Adel a olympionik Jan Škarnitzl, v závodě startující pod hlavičkou teamu Mitas Team CZE1, řadila mezi užší
okruh favoritů. Tuto roli potvrdili již při novince letošního
ročníku, 13 kilometrů dlouhém
prologu vedoucím po trailech
ostrova Krk. Cíle v přístavním
městečku Baška dosáhli s třináctivteřinovým náskokem
před německou dvojicí Niklas
Schehl, Leon Kaiser (Team
Bulls).
První regulérní etapa vedla
opět kamenitými terény ostrova Krk. Hrůzostrašná předpověď
počasí se naštěstí nevyplnila a
nejsilnější déšť se spustil až poté, co nejrychlejší závodníci
protnuli cíl. V této, 72 kilometrů
dlouhé etapě, se po závěrečném
sprintu radovalo duo závodníků
Kristián Hynek, Martin Stošek
(Vitalo Future Cycling) před

Adelem a Škarnitzlem (Mitas
Team CZE1). Hynek se Stoškem
se zároveň zařadili na průběžnou druhou příčku, když se jim
podařilo smazat jednu sekundu
na vedoucí Mitas Team CZE1.
Po přesunu na ostrov Rab
uvítal závodníky na startu vytrvalý déšť. Celá 65 kilometrů
dlouhá etapa probíhala v režii
vedoucích týmů Vitalo a Mitas.
O vítězích etapy se rozhodlo až
v těžkém kamenitém sjezdu 3
kilometry před cílem, kde chyboval Kristián Hynek. Adel se
Škarnitzlem si tak na cílovou
písečnou pláž přijeli nejen pro
cenné etapové vítězství, ale
přivezli si také tříminutový náskok do průběžného pořadí.
Třetí, pořadateli označovaná
královská etapa, s parametry 73
kilometrů a 1 650 metrů výško-

vých se startovala přímo z trajektu. Ostré tempo, náročná
stoupání a silný chladný vítr
výrazně rozdrobily startovní
pole. Dojezd do cíle vedl úzkými
uličkami přímořského městečka Osor, kde Adel se Škarnitzlem získali stříbrné umístění
za vítězným Vitalo teamem.
Do poslední, nejkratší etapy
na ostrově Lošinj, nastupovala
dvojice Adel a Škarnitzl s náskokem 3 minuty a 9 sekund na
Vitalo team. Na více než 40 kilometrech čekalo na závodníky
několik velmi těžkých stoupání
následovaných technickými
sjezdy. Zrádnost místního terénu si vyzkoušel Filip Adel, který
při sjezdu kamenných schodů
chyboval a prorazil zadní kolo.
Po následné opravě Mitas team
vyrážel se ztrátou 4:30 min. za
teamem Vitalo, virtuálně tak
byli Filip Adel s Honzou Škarnitzlem vysvlečeni z dresů leaderů závodu. Výbornou stíhací
jízdou se jim však podařilo dvě
a půl minuty stáhnout. V cíli se
tak Mitas Team CZE1 mohl radovat z celkového vítězství.
„Mitas 4 Islands pro mě byl
vrchol úvodní části sezony,
takže příprava směřovala právě
sem. Jsem vážně rád, že se nám
podařilo navázat na loňské vítězství. Cesta za ním ale nebyla
jednoduchá a letošní ročník
rozhodovaly chyby. Během etap
se ukázalo, že o vítězství bude-

me bojovat s kluky z Vitala.
Před závěrečnou etapou jsme
měli k dobru docela komfortní
náskok, o který jsme ale celý
během etapy přišli. Zvolil jsem
špatnou stopu a defekt byl na
světě. Školácká chyba.
Při řešení defektu naštěstí
Škarna zachoval chladnou hlavu a my tak zůstali relativně ve
hře. Chvílemi to bylo v kamenitých singlech a uličkách města
stylem „všechno nebo nic“, ale
naštěstí se nám povedlo ztrátu
odmazat a dotáhnout pětidenní
závodění do vítězného konce.
Velký díky patří parťákovi, týmu, všem partnerům a Pardubickému kraji za podporu“ popsal své pocity po závodě šťastný Filip.
Celkové výsledky:
1. Team Mitas CZE 1 (Filip
Adel/Jan Škarnitzl) 10:47:54
hod.
2. Vitalo Future Cycling (Kristián Hynek/Martin Stošek)
10:48:55 hod. (+1:01 min)
3. Team TEXPA-SIMPLON (Marc
Stutzmann/Michael Stuenzi)
10:53:06 hod. (+5:12 min)
4. Team TEXPA-SIMPLON 2
(Markus Kaufmann/Franz Hofer) 11:01:55 hod. (+14:01 min)
5. KTM Factory Team (Christoph Soukup/Matthias Alberti)
11:02:58 hod. (+15:04 min)
Jan Jobánek

Okresní kolo OVOV
Dokončení ze str. 15
Na okresní kolo přijali pozvání české reprezentantky
v rychlobruslení Martina Sáblíková a Nikola Zdráhalová a také
trenér české rychlobruslařské
reprezentace Petr Novák. Celou
akci, jak finančně, tak osobně,
podpořili také pan hejtman
Pardubického kraje Martin Netolický a pan starosta města
Hlinska Miroslav Krčil.
Pavel Novák si celou akci moc

pochvaloval a pro rok 2020
doufá v účast dalších okresních

škol. Díky patří všem 40 rozhodčím, všem sponzorům (KA-

VALE spol. s r.o. Kameničky,
Příhoda s.r.o. Hlinsko, Autoprodej Radek Černý s.r.o., INKAMO
s.r.o. Holetín, ERMONT spol. s
r.o. Hlinsko, Steak Bar BIZON
Hlinsko, KR Design o.s. Hlinsko,
Mlékárna Hlinsko a.s., Pivovar
Rychtář s.r.o.), městu Hlinsku,
Pardubickému kraji, panu řediteli ZŠ Smetanova Radku Vaškovi a také všem učitelům.
Pavel Novák, organizátor
okresního kola OVOV
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