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MOST PŘES CHRUDIMKU
OPĚT OTEVŘEN

PO PĚTI A PŮL MĚSÍCÍCH byl znovu otevřen zrekonstruovaný most mezi Poděbradovým a Tylovým
náměstím. Stavební práce proběhly podle plánu a i díky tomu mohl být most pro automobily a pěší
otevřen skoro o měsíc a půl dříve než byl plánovaný termín. Investorem oprav bylo Ředitelství silnic a
dálnic.

Začíná debata o ceně vody.
„Očekávám složitá a tvrdá jednání,“
říká starosta města Hlinska a
předseda představenstva společnosti
VaK Chrudim Miroslav Krčil.
...2
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Slovo starosty

Čas nelze zastavit. Taková je
prostě skutečnost. Někteří z nás
si to uvědomíme, když třeba
projdeme kolem zrcadla. Nebo
když si potřebujeme zavázat
tkaničky u bot. Že čas není
možné zastavit, dokazuje mimo
jiné i fakt, že v říjnu uplyne už
rok od posledních komunálních
voleb. Rád bych při této příležitosti znovu poděkoval Vám
všem, milí sousedé, spoluobčané, za to, že mohu pokračovat
v práci pro Hlinsko. Poděkování
patří samozřejmě i všem zastupitelům a spolupracovníkům za
první rok práce pro naše město
v novém volebním období.
Na realizaci některých záměrů
je rok sám o sobě samozřejmě
krátká doba, ale důležité je posouvat se stále dopředu. A pokud třeba něco nejde hned na
poprvé – a že takové věci jsou –
tak je nezbytné nalézt sílu a
nenechat se odradit. Jsem rád,
že jsme dokázali zrealizovat řadu investic. Že se snažíme udržet a vylepšovat služby pro občany. Je ovšem také fér přiznat,
že nebylo a není všechno bez
problémů a takzvaně „zalité
sluncem“. Určitě existuje prostor pro zlepšování. Člověk není
zkrátka stroj bez chyb – naštěstí.
Nakonec, je dobře, že čas nelze
zastavit, protože bychom nemohli dělat dobré věci a nemohli bychom ani napravovat
naše chyby. A to by byla škoda!
Děkuji za podporu a mějte
úspěšný říjen. Miroslav Krčil
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Začíná debata o ceně vody. Očekávám složitá
a tvrdá jednání, říká starosta Krčil
města a obce. Provozní společnost má ovšem jiného vlastníka.

Je to tak. Tohle je naše dědictví
po předchůdcích. Nejsme v
tomto samozřejmě v rámci ČR
sami. V roce 2005 bylo takto
rozhodnuto a smlouva platí do
roku 2030. Naši „předci“ v zastupitelstvech měst a obcí nám
před 14 lety zkrátka vykolíkovali hřiště a my na něm teď
hrajeme.
Přinášíme rozhovor s předsedou představenstva společnosti
Vodovody a kanalizace Chrudim, starostou města Hlinska
Miroslavem Krčilem.
Začíná období vyjednávání o
ceně vodného a stočného s
provozovatelem, tedy Vodárenskou společností Chrudim.
S čím do těchto jednání letos
vstupujete?

Stejně jako každý rok mého
působení v představenstvu.
Nechceme zdražovat, ale udržet
cenu vody a chceme získat od
provozovatele více peněz na
investice. Očekávám opět složitá a tvrdá jednání. Jako člen
představenstva mohu hodnotit
poslední čtyři roky. Považuji za
úspěch, že se nám podařilo navyšovat nájemné a prakticky
nezvyšovat ceny vodného a
stočného pro občany. Víme, že
cena vody na Chrudimsku není i
kvůli pevné složce nejlevnější.
Zároveň ale není zdaleka nejdražší ve srovnání s ostatními.
Vodárenská soustava VaKu v
našem regionu má ale svá specifika a náklady, které jiné oblasti neznají.
Mluvíte o vyjednávání s provozovatelem. Na Chrudimsku
funguje model, kdy majiteli
infrastruktury jsou převážně

Jak tento model hodnotíte?

Záleží na úhlu pohledu. Pokud
jde o udržení stability vodárenské infrastruktury v celém našem regionu, to se bezpochyby
daří. Je to zájmem obou společností. Hodně je to o komunikaci. Těší mne, že se díky dobré
spolupráci starostů podařilo v
posledních letech VaK dostat do
pozice silného partnera. Za to
velmi děkuji. Nehrajeme si na
velké a malé starosty, nepovyšujeme se jeden nad druhého.
V tom je naše síla a to je základ.
Nicméně jaký je tedy podle Vás
ten ideální model?

Obecně je známý můj názor a v
něm se shoduji s drtivou většinou starostek a starostů. Za
ideální model považuji vodárny
zhruba okresní velikosti, které
vlastní i provozují města a obce
z daného regionu. A to z několika důvodů. Podle mne v takovém případě společnost dobře
zvládne obnovovat majetek a
zvládá efektivní řízení i komunikaci především mezi zástupci
měst a obcí. Což je velmi důležité. A hlavně voda je pro mne
naprosto strategická oblast! V
případě opravdu malých městských společností se domnívám, že budou mít časem problémy právě s obnovou majetku. A pokud by byla společnost

naopak třeba celokrajská, myslím, že by byl problém v řízení
zejména z pohledu podchycení
specifik jednotlivých regionů.
Starostky a starostové můj náhled na věc dobře znají. Zná ho
samozřejmě i současný provozovatel. Jsem však v našem případě realista. Máme smlouvu a
bylo by nefér nalhávat nesplnitelné sliby. To ale neznamená,
že jsme se zcela vzdali nebo
vzdáváme kontroly nad vodou.
Naopak musíme maximálně
využít mechanismy, které nám
umožňuje provozní smlouva. Já
totiž dávám přednost dialogu,
protože ten vede k řešení.
Jak je to tedy s případným
předčasným ukončením stávající smlouvy?

Nemyslím si, že je tahle varianta na pořadu dne – právně ani
finančně. Teď je hlavně naším
cílem efektivně investovat do
obnovy vodovodů a kanalizací v
celém regionu tam, kde je to
skutečně potřeba. Ne podle toho, kolik kdo má akcií. Udržet
stabilitu sítě a přijatelnou cenu
pro občany. Samozřejmě s blížícím se koncem smlouvy se
musíme zabývat i otázkou jak
dál po roce 2030. Ovšem ne
mediálními výkřiky, ale seriózní
debatou mezi akcionáři.
Přesto hlasy ohledně ukončení
provozní smlouvy stále zaznívají. Budou vyslyšeny?

Někteří noví politici v regionu
měli zadání „shora“ a na planých slibech okolo vody zčásti
postavili a stále staví kariéru. Na
ostatní starosty a starostky
útočí v médiích a na sociálních
sítích, obviňují nás z různých
věcí. Některá jejich vyjádření
jsou vyložené lži. V podstatě je
to kampaň vedená proti nám.
Nerozumíme jí. Výsledek toho-

to chování ale už známe – tito
lidé nezískali důvěru starostů a
starostek při poslední valné
hromadě VaKu. A rádoby výhrůžkami ji nezískají ani v budoucnu. My se teď ale raději
soustředíme na práci, ne na pomluvy. Připravujeme investice a
snažíme se dělat maximum pro
občany bez rozdílu na velikost
města či obce. A to se nám daří.
Jakou odměnu vlastně pobírají
členové představenstva a dozorčí rady VaKu Chrudim za své
působení v těchto orgánech?

Pokud jde o uvolněné představitele měst a obcí, je to čistá
nula – nic. Tak jsme nastavili
pravidla. V představenstvu tedy
nyní odměnu nepobírá nikdo.
Osobně zastávám názor, že jde
prostě o součást naší práce. V
případě dozorčí rady je placen
pouze chrudimský zastupitel
MUDr. Haase, který nevykonává
žádnou uvolněnou funkci.
Zmiňoval jste investice. Samotný VaK Chrudim na rekonstrukce a obnovu vodohospodářské infrastruktury za období 2006–2018 vydal v celém regionu více než jednu miliardu
korun. V této souvislosti je
velkým tématem získávání dotací. Jak se daří obcím a městům v regionu v tomto směru?

Budeme-li mluvit o budování
infrastruktury, tak mnoho akcionářů VaKu – například město
Luže, Ronov nad Doubravou,
Chrast nebo Slatiňany, obec
Lozice, Miřetice, Krouna či Trhová Kamenice – ti všichni dokázali vybudovat kanalizace
nebo je právě budují za přispění
dotací. Úspěšné získávání dotací
je tedy spíše otázkou schopností vedení dané obce či města. Určitě to ale není lehká disciplína. (red)

V rámci zkvalitňování zákaznických služeb nabízí Vodárenská společnost Chrudim pro obyvatele Hlinska novou službu související s instalací tzv. „chytrých“ vodoměrů. Jedná se o možnost online přístupu k datům odečteným z měřidla nainstalovaného na konkrétním odběrném místě. V systému budou k dispozici informace o
spotřebách na daném odběrném místě. Je zde možné sledování stavu počítadla, včetně graficky znázorněného průběhu odběru. Data jsou aktualizována v závislosti na četnosti reálně uskutečněných odečtů. Interval
mezi jednotlivými odečty měřidla se může v průběhu roku lišit. Přenos dat je totiž ovlivňován vnějšími faktory,
jako jsou umístění měřidla, dočasné překážky v trase signálu či klimatické podmínky. V ideálním případě jsou
data z měřidla k dispozici každých šest hodin. Zájemci o tuto službu mohou kontaktovat Vodárenskou společnost Chrudim na e-mailové adrese online@vschrudim.cz.
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Průběh investičních akcí v Hlinsku

DALŠÍCH CELKEM 44 NOVÝCH PARKOVACÍCH MÍST právě teď vzniká na okraji hlineckého sídliště, a to podél areálu teplárny. „Nejprve jsme museli udělat dešťovou kanalizaci a přeložit vedení plynu. V současnosti už dodavatelská firma začala s přípravou podkladových vrstev samotného
parkoviště a komunikace. Ta bude mezi Ratajemi a Družstevní ulicí obousměrně průjezdná. Stavba by měla být dokončena na přelomu října a listopadu. Věříme, že tato nová parkovací místa pomohou zase o něco zmírnit mnohaletý problém s narůstajícím počtem automobilů a jejich parkováním
v této lokalitě,“ uvádí starosta Miroslav Krčil.

KOUPACÍ BIOTOP dostává reálné obrysy. Těleso čistící zóny vzniklo
nedaleko železničního valu. Se samotným bazénem bude spojeno herním potokem.

POHLED NA ČÁST KOUPACÍHO BIOTOPU, kde právě kromě jiného
vzniká dětské brouzdaliště. Dále zde bude ústit herní potok, kterým bude do bazénu proudit voda z čistící zóny.

PRÁCE NA STAVBĚ DALŠÍ VĚTVE KANALIZACE V BLATNĚ pokračují.
Dochází také k rekonstrukci chodníku podél silnice II. třídy vedoucího od
mostu přes řeku Chrudimku k blatenské kapličce. Kromě toho dostanou
nový povrch i dvě jednosměrné komunikace, které navazují na vloni zrekonstruovanou silnici uvnitř Blatna.

NA PŘELOMU ZÁŘÍ A ŘÍJNA byla stavebně dokončena další etapa rekonstrukce městského hřbitova. Nové cesty, lavičky, veřejné osvětlení i
rozvody vody. „V současné době zbývá ještě doplnit zeleň. Dali jsme na
doporučení odborníků. Stromy budou vysázeny teprve před koncem tohoto měsíce tak, aby byla co největší jistota, že se ujmou. Půjde totiž už o
vzrostlé stromy o výšce zhruba šest metrů,“ vysvětluje starosta Krčil.
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Už ne „zubárna“, ale budova B

Začátkem června začal kolem jedné ze tří budov ZŠ Resslova Hlinsko nebývalý stavební ruch. Díky našemu zřizovateli Městu Hlinsko začala
rozsáhlá rekonstrukce budovy
Adámkova 821. Střední a starší
generace pamatují dřívější
účel této budovy. Byla to pro
mnohé obávaná budova, protože tam sídlilo zubní středisko. Už několik desítek let však
tato budova slouží z důvodu
nutnosti navýšení kapacity
žáků k ZŠ Resslova Hlinsko.
Rekonstrukce probíhala
doslova od sklepa na půdu –
dokonce na střechu. Kolemjdoucí si jistě všimli venkovního vzhledu – budova se
stala další hezkou budovou
v našem městě. Co však kolemjdoucí nemohou vidět, je
rekonstrukce vnitřní. Co dalšího přinesla mnohomiliónová investice do interiéru?
Je to především celkové zateplení budovy, účinná trojskla v nových oknech, zcela
nové a moderní vytápění objektu – zdrojem je plynové tepelné čerpadlo vzduch – voda,
nová zateplená a odizolovaná
střecha s pěknou krytinou,
elektronické zabezpečení budovy a další úpravy, které

zkvalitnily budovu. Úplnou
novinkou, v našem městě,
první ve školském zařízení, je
moderní větrání a kontrola
kvality vzduchu ve všech
učebnách a školní družině,
které automaticky zajišťuje
vzduchotechnické zařízení. To
všechno přispívá k velmi
komfortnímu prostředí pro
naše žáky i zaměstnance.
Takže už nejde, s nadsázkou
řečeno, o „zubárnu“, ale o
„novou budovu B“ ZŠ Resslova
Hlinsko, kam se všichni těší.
Chtěli bychom touto cestou
poděkovat našemu zřizovateli,
vedení našeho města, pracovníkům odboru investic a
městského majetku, pracovníkům odboru finančního a
ekonomického, stavební firmě a všem, kteří jakkoli přispěli ke zdárné rekonstrukci.
Ředitelství školy by také
chtělo poděkovat všem svým
zaměstnancům za bezproblémový průběh měsíce června,
kdy jsme celou budovu B museli dočasně přestěhovat do
budovy hlavní, a za pomoc při
úklidu ke konci prázdnin, kdy
ve svém volnu nastoupilo
100% všech zaměstnanců a
budova byla včas připravena
na zahájení školního roku.

Biblické příběhy a současnost
Sbor Českobratrské církve
evangelické v Hlinsku od října
opět pořádá pro členy i pro širokou veřejnost Setkání s
biblí. Tento rok se budeme
věnovat dalším příběhům
z evangelia podle Matouše
v souvislosti s otázkou, kým je
Ježíš Kristus.
Zveme všechny, kteří se zajímají o otázky spojené s bib-

lickými příběhy a o to, jak se
týkají naší současnosti. K rozhovorům se scházíme většinou v úterý na evangelické
faře v 18 hodin, den upřesňujeme podle možností zájemců.
Máte-li zájem, bez obav se
ozvěte a přijďte.
Kontakt: farářka Naděje Čejková, tel.: 604 284 774, Straněnská 837 – pod poliklinikou.

Upozornění

Poplatek za komunální odpad
a poplatek za psy
Vážení občané města Hlinsko,
s ohledem na blížící se konec
roku a přechod města Hlinska
na automatizovaný systém
vymáhání pohledávek včetně
vydávání platebních výměrů
vás prosíme, abyste zkontrolovali, zda máte uhrazený
místní poplatek za komunální
odpad a místní poplatek ze
psa jak za letošní rok, tak za
roky předcházející.
Běžná splatnost u poplatku ze
psů je 31. 3. daného roku a u
poplatku za komunální odpad
do 30. 4. daného roku, ale kdo
zapomněl, a to i v předchozích
letech, a ještě poplatek neuhradil, ale uhradí jej do 31. 10.
2019, vyhne se tak nepopulárnímu vyměření nedoplatku
platebním výměrem a navýšení částky. Informaci, zda
máte poplatek uhrazen či neuhrazen, získáte na pokladně
městského úřadu buď osobně,
nebo na tel. 469 326 127.
Dále připomínáme ohlašovací
povinnost u narozených dětí,
při změnách trvalého pobytu,

a to i v případě stěhování
v rámci města Hlinsko.
Doručujeme i odhlášení v případě úmrtí rodinného příslušníka. Ohlašovací povinnost je dle obecně závazné
vyhlášky č. 4/2018, o místním
poplatku za provoz systému
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.
U místního poplatku ze psů je
ohlašovací povinnost dle
obecně závazné vyhlášky
města Hlinsko č. 10/2017, o
místním poplatku ze psů. Obě
vyhlášky najdete na webových stránkách města Hlinska:
http://www.hlinsko.cz/mestsky-urad/pravnipredpisy/vyhlasky-narizeni.
Poplatek se hradí za psy starší
než tři měsíce.
Ohlašovací povinnost mají u
obou výše zmíněných poplatků i ti poplatníci, kteří jsou od
poplatku dle obecně závazných vyhlášek osvobozeni.
Kancelář tajemníka
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Gustav Macoun v Městské galerii a muzeu
Dosud největší výstava krajináře Gustava Macouna (1889 –
1934) přináší na podzim 2019
víc jak sto obrazů tohoto významného umělce. Z podnětu
Městského muzea a galerie
v Hlinsku se koná v obou patrech galerie i v protější budově
muzea. V plejádě české krajinářské školy řadíme Macouna
k pokračovatelům Antonína
Slavíčka, s nímž se znal i maloval ještě jako chlapec. Školil se
nejprve u Václava Jansy a Aloise
Kalvody, na pražské Akademii
pak docházel k profesoru Vlaho
Bukovacovi, u nějž poznal
mnoho technických fines
v kombinování barev a štětcové
technice. Řadíme ho k realistům a impresionistům, ačkoliv
jeho výtvarný projev byl značně
komplexní. Oblíbenými štacemi
byl Český ráj, okolí Trosek, ale
celoživotně přimknul k Českomoravské Vysočině, kde se i
usadil natrvalo v obci Svobodné
Hamry. A právě širší okolí s přirozeným centrem v Hlinsku mu
skýtalo množství krajinářských
záběrů. Rád se ovšem také věnoval městské krajině a architektuře, jak dosvědčují zejména

pragensie, ale též mnohé partie
z Českého Krumlova.
Macoun byl všestranný malíř,
který svedl namalovat i portrét
či zátiší a navíc byl společensky
aktivním občanem s vášní pro
kopanou. Hlinsko ho tedy připomíná jako regionálně závaž-

ného tvůrce, který ale z pohledu
dějin umění daleko přesáhl význam místa a patří mu čestné
místo v Pantheonu po boku
Slavíčka, Pruchy, Kavána, Nejedlého či Rabase.
Doposud největší výstavní
projekt Městského muzea a ga-

lerie Hlinsko byl zahájen slavnostní vernisáží v pátek 20. září
ředitelem MMG Martinem Horákem a kurátorem výstavy
PhDr. Michaelem Zachařem.
Výstava potrvá do neděle 17.
listopadu. Otevřeno je od úterý
do neděle 9 – 12, 13 – 16 h. K výstavě Gustava Macouna připravujeme také komentovanou
prohlídku s kurátorem výstavy,
a to na čtvrtek 17. října ve 14
hodin. U příležitosti výstavy byl
vydán také obsáhlý katalog.
Vystavené obrazy jsou z většiny
zapůjčené ze soukromých sbírek, část expozice tvoří díla ze
sbírky MMG Hlinsko a několika
plátny je zastoupena také sbírka pojišťovny Kooperativa.
Všem zapůjčitelům tímto velice
děkujeme a děkujeme také
mnohým majitelům Macounových obrazů, na které se již v
expozici nedostalo.
Po velice úspěšné letní výstavě Výtvarného Hlinecka,
představující tvorbu Luďka
Marolda, prezentujeme ve výstavních prostorách dílo dalšího
z velikánů českého malířství –
Gustava Macouna. Jste srdečně
zváni. www.mmghlinsko.cz

TADY NEZISKOVKY – VÍTEJTE!
V úterý 24. 9. proběhl v Hlinsku již 14. ročník akce Tady neziskovky – vítejte! Organizace
působící na Hlinecku se sešly,
aby představily svoji činnost.
Veřejnost měla možnost seznámit se s neziskovkami, jež
pracují s různými cílovými
skupinami. Prezentovaly se zde
zájmové spolky pro děti i dospělé, volnočasové kluby, neziskové i příspěvkové organizace působící v sociální sféře na
Hlinecku. Letošní setkání se
odehrálo na betlémské návsi.
Organizace se prezentovaly
propagačními materiály, ukázkami kronik, prodejem výrobků
svých klientů či přímou ukázkou své práce. Příchozí si mohli
na vlastní kůži vyzkoušet, jak
těžký je pohyb na invalidním
vozíku, nebo v takzvaném
„Psychomatu na Budku“ co
nejreálněji prožít pocity člověka
se schizofrenií. Hrály se interaktivní hry a tvořily se kreativní
výrobky.

Akci již tradičně navštívili
žáci místních škol, tentokrát ze
2. stupně. Pro ně byla připravena soutěž, díky které se seznámili se zaměřením činnosti
jednotlivých organizací. Nejen
pro ně také proběhla beseda o
duševním zdraví připravené
zaměstnanci Fokusu Vysočina.
Po celou dobu zpestřoval akci
doprovodný hudební program.
Nejdříve zde ve dvou vstupech
zahrál vynikající hudebník Michal Holas, poté vystoupily dvě
skupiny ZUŠ Skuteč pod vedením Václava Štirského.
Letošního ročníku se zúčastnily: Dlaň životu, Domov seniorů Drachtinka s Centrem denních služeb Motýl, Dům dětí a
mládeže, FOKUS Vysočina, z. ú.,
Mateřské centrum Hlinečánek,
Linka důvěry Pardubického
kraje Ústí nad Orlicí, Maják
Hlinsko, Městský klub seniorů,
Městský úřad Hlinsko odbor
sociálních věcí, školství a zdravotnictví – OSPOD, Oblastní

charita Nové Hrady, Středisko
rané péče v Pardubicích a Youth
for Christ Immanuel.
Je třeba poděkovat všem, co se
na programu podíleli a pomáhali s organizací. Velký dík patří
všem zúčastněným organizacím
za perfektně připravený program, účinkujícím hudebníkům,
zaměstnancům Turistického
informačního centra Hlinsko,

ZUŠ Hlinsko a také všem dobrovolníkům, kteří pomáhali během akce, při přípravě stanů i
při závěrečném úklidu.
Akce proběhla díky finanční
podpoře Města Hlinska a pod
záštitou radního Pardubického
kraje Pavla Šotoly.

Jana Horynová,
vedoucí střediska
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Plánování sociálních služeb
na Hlinecku
Číslo projektu:
Z.03.2.63/0.0/0.0/16_063/0006501
Projekt realizuje Místní akční skupina Hlinecko, z.s., další informace najdete na webových stránkách
www.mashlinecko.cz
díl dvacátý první: LAXUS z. ú.
Laxus je organizace s dlouholetou tradicí
v poskytování odborných služeb zaměřených
na závislostní a další rizikové chování. Své
služby zaměřuje na pomoc jednotlivcům,
rodinám i jejich okolí. Z široké nabídky služeb
této organizace představujeme dvě, které
mohou v případě potřeby nejspíše využít
občané Hlinska a okolí.
Centrum terénních programů Pardubického
kraje poskytuje sociální a adiktologické
(spojené s prevencí, léčbou závislostí) služby
uživatelům drog v jejich přirozeném prostředí
na území Pardubického kraje za účelem
minimalizace rizik spojených s užíváním drog a
za účelem ochrany veřejného zdraví. Klienti
centra nejsou jen uživatelé drog, ale také
osoby jim blízké. Za ty jsou v tomto kontextu
považováni především rodinní příslušníci nebo
partneři, ale i známí, kolegové,… Mezi základní
služby patří výměna injekčního materiálu, kdy
klienti centra donášejí použité, potencionálně
infekční, injekční stříkačky, a dostávají sterilní.
Použité stříkačky jsou bezpečně likvidovány ve
spalovně a neohrožují tak veřejnost. Dalšími
službami jsou základní sociální poradenství,
testování na protilátky hepatitidy typu C a viru
HIV, pomoc v krizi, informační servis a
poradenství ohledně léčby a v neposlední řadě
sběr pohozených stříkaček. Služby jsou
klientům
poskytovány

anonymně a zdarma. Ambulantní centrum
Pardubice – odborné sociální poradenství
poskytuje služby lidem ohrožených důsledky
užívání drog, alkoholu a patologického hráčství
a jejím blízkým. Služba je určena těm, kdo
uvažují o změně životního stylu a rozhodují se
pro abstinenci. Cílem služby je pomoc s jejich
zařazením do běžného života.
Může se jednat o jednorázovou pomoc v krizi
člověka, o krátkodobé poradenství s cílem
pomoci klientovi zorientovat se v aktuální
situaci a získat informace potřebné k řešení
jeho situace. Nebo o dlouhodobé poradenství
v podobě průběžného setkávání se zaměřením
na širší změny v životě klienta. Služba také
zprostředkovává pomoc dalších odborníků,
nabízí asistenci a doprovod při vyřizování
různých záležitostí.
Služby jsou poskytovány v Pardubicích a jsou
zdarma.
Kontakty:
Centrum terénních programů Pardubického
kraje, Jana Palacha 324/1, 530 02 Pardubice
tel.: 608 626 303
email: teren.pardubice@laxus.cz,
provozní doba: každý všední den 10:00–18:00
Ambulantní centrum Pardubice, Jana Palacha
1552, 530 02 Pardubice
tel.: 734 316 540
email: ambulance.pardubice@laxus
www.laxus.cz
STŘEDISKO RANÉ PÉČE V PARDUBICÍCH O.P.S.
Posláním Střediska rané péče v Pardubicích
o.p.s. je podpora rodin s dětmi od narození do
7 let věku s nerovnoměrným nebo ohroženým

vývojem (komplikovaný porod, nízká porodní
hmotnost,
nedonošenost),
s tělesným,
mentálním a kombinovaným postižením či
s poruchou autistického spektra.
Podpora vývoje dítěte probíhá zejména
prostřednictvím činností se stimulačními a
didaktickými pomůckami, které jsou rodině
prakticky předvedeny a zapůjčeny. Rodině je
dále poskytováno základní sociální poradenství
a pomoc při jednání s úřady, při výběru a
obstarávání rehabilitačních a kompenzačních
pomůcek,
zprostředkování
kontaktů
s potřebnými odborníky (lékaři, terapeuty,
psychology
a
sociálními
službami).
V neposlední řadě může Středisko rané péče
v Pardubicích o.p.s. zprostředkovat vzájemný
kontakt rodin s dětmi se zdravotním
postižením,
informovat
o
kulturních,
sportovních a vzdělávacích akcích nebo
pomoci s výběrem předškolního zařízení a
školy. Odborné konzultace probíhají v místě
sídla v Pardubicích, ale zejména v terénu,
tedy přímo v rodině, na území celého
Pardubického kraje. Raná péče je poskytována
bezplatně.
Kontakt:
Středisko rané péče v Pardubicích o.p.s.,
Bělehradská 389, 530 09 Pardubice
tel.: 736 512 613 (až 616),
466 641 031 (030, 022)
email: stredisko@ranapece-pce.cz
www.ranapece-pce.cz
Dle dostupných informací zpracoval Bc. Martin
Vtípil odborný garant plánování sociálních
služeb v ORP Hlinsko.

Představujeme držitele regionální značky Kvalita z Hlinecka (díl první)
Výrobce: Cukrárna Čistá duše
Certifikovány výrobek: Hlinecký šáteček „MRKVANEC“

Cukrárna Čistá duše se nachází uprostřed sídliště v Družstevní ulici v Hlinsku.
Provozovna byla otevřena na podzim roku 2015 a spolu s Krámkem a Bistrem
v Havlíčkově Brodě patří do gastroprovozu s názvem Čistá duše, který provozuje
sociální podnik Chráněné dílny Fokus Vysočina s.r.o.
K tradičním výrobkům vytvořila cukrárna pro své zákazníky i něco speciálního. Něco, co na vás dýchne
recepturou našich babiček a co na Hlinecku vonělo v domovech již před desítkami let. Náhodně byl v učně
psané kuchařce v nedaleké Vortové objeven téměř 150 let starý recept na Hlinecký šáteček „MRKVANEC“.
Mrkvanec je vyroben ze surovin, které ve spíži kdysi našla každá hospodyně (mrkev, mouka, máslo, povidla).
Tato receptura je na území Hlinecka tradiční, můžeme se s ní setkat dodnes v některých rodinách. Málokdy je
ale v nabídce cukráren. Tradiční výroba k pečení používá suroviny, které jsou dodávány od místních dodavatelů
a šátečky jsou plněny domácími povidly. Mrkvance můžete v cukrárně zakoupit několikrát týdně nebo si je ve
větším množství kdykoli objednat. Na objednávku mohou být přichystány dvě velikosti. Malé šátečky velikosti
drobného cukroví nebo větší šátečky obvykle velikosti zákusků. Každý kus mrkvance je tak originálem.
Podrobné údaje o jednotlivých certifikovaných výrobcích, službách a zážitcích naleznete na
www.mashlinecko.cz v záložce Kvalita z Hlinecka.
Kancelář MAS Hlinecko
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Návštěva partnerského
města Púchov

Zástupci města Hlinska ve
dnech 20. – 22. září navštívili
partnerské město Púchov na
Slovensku.
V rámci 21. ročníku „Púchovského jarmoku“ zde probíhalo
tradiční vaření národních jídel a
jejich prodej na charitativní
účel. Město Hlinsko bylo jedním
z těch, kteří přispěli na pořízení
invalidního vozíku pro mladého
chlapce.

Během návštěvy jsme se setkali s poslanci městského zastupitelstva města Púchov a s
některými zaměstnanci Městského úřadu Púchov.
Děkujeme všem zástupcům
partnerského města za bezchybně zorganizovanou akci a
také za čas, který s námi strávili.
Petra Ondráčková,
referent odd. dotací

Tři výtvarnice vystavují
v galerii MFC
MKK Hlinečan připravil opět
výstavu v prostorách galerie
Multifunkčního centra. Do 31.
října si můžete prohlédnout
obrázky tří amatérských výtvarnic z Hlinecka
DITA BREBEROVÁ – amatérská autorka, která se malování
věnuje od roku 2011, nyní se
věnuje olejomalbě technikou
mokré do mokrého, dále
vrstvené olejomalbě i malbě
akrylem na plátno. Ve své tvorbě se nezaměřuje jednostranně,
ale baví ji zkoušet nové způsoby
provedení. Malování je pro Ditu
příjemnou relaxací a činností,
kde může neomezeně uplatnit
svoji kreativitu.
EVA ADÁMKOVÁ – jedinečný
samouk. Nikdy nechodila do
žádné umělecké školy a právě
kreslení ji neuvěřitelně naplňuje a baví, v současné době
působí i jako kronikářka města
Hlinska. Malování a různých
prací s barvami se zatím trochu
bojí, ale určitě se setkáme u au-

torky v budoucnu i s díly vytvořenými jinými technikami a
metodami.
DANA TLAPÁKOVÁ – maminka Dity Berberové – naprostý
neprofesionál, který si chce v
důchodu vyzkoušet malování,
na které nebyl v minulosti čas.
Veřejnosti je autorka známa
spíše výtvarnou podobou zdobení všech druhů perníků a
perníčků na Hlinecku i jinde. Až
nyní několikrát navštívila Ateliér ZEBRA Jany Laštovičkové –
Grygarové.
Přejeme
vám při akcích v MFC
nebo i při
samostatných prohlídkách
mnoho
krásných
ryzích lidových zážitků.
MKK
Hlinečan

Výstava fotografií fotoklubu
Hlinsko je na Betlémě
Již tradičně připravil hlinecký
fotoklub ve spolupráci s Muzeem v přírodě Vysočina výstavu
fotografií. Výstava probíhá
v domku č.p. 178 (Pickův dům)
v památkové rezervaci Betlém
od 28. září do 10. listopadu.
Otevřena je denně mimo pondělí od 8:30 do 12:00 hod. a od
12:30 do 16:00 hod.
Fotografie vystavují: Pavel
Bulena, Jaroslav Kopřiva, Gabriela Kynclová, Ivo Lána, Přemysl Černý, Miloš Picek, Petra
Plisková, Lea Pražáková a Jaroslav Prodělal.
Současně si dovolujeme do
fotoklubu pozvat všechny zájemce o fotografii, od začátečníků až po zkušené autory.
Hlavní činností fotoklubu je
účast v mapových okruzích, kde
si své fotografie navzájem hodnotí fotokluby z celé republiky,
a výměna zkušeností mezi členy. V posledních letech pořádáme také výstavy v Hlinsku.
V sezoně se schůzky konají

jednou za dva týdny v MFC
Hlinsko, které nám poskytuje
podporu. Bližší informace poskytne Jaroslav Prodělal (jaroslav.prodelal@seznam.cz) nebo
Petra Plisková
(pliskova@hlinsko.cz).
Fotoklub Hlinsko

Barum rallye 2019
Po čtyřech sezonách v rallye
jsme se rozhodli pustit do stavby nového auta ve specifikaci
Škoda 130 L/A homologovaného pro mistrovství republiky. Po
všech problémech hlavně okolo
administrativy bylo auto testováno a získalo SPZ těsně před
Rallye Železné hory, kde bylo
v závodu ostře odzkoušeno.
Bylo to zároveň na rozjetí dva
týdny před Barumkou a konečný výsledek byl 54. místo absolutně a 4. ve třídě L.
Dosáhli jsme vysněného cíle –
dotáhnout naše úsilí až do Mistrovství republiky historiků a
zúčastnit se ikony českých soutěží – Barum rallye. V polovině
srpna odstartovalo 127 posádek
soudobých aut a 81 historických. Bohužel druhá část snu –
dojet v pořádku na cílovou
rampu – se nenaplnila. Po krásném začátku, kdy v pátek na
první RZ – noční městské na
„autobusáku“ – jsme před 40
000 diváky dojeli v mistráku na
36. místě absolutně a 5. ve třídě,
jsme v sobotu 3x obkroužili legendární Březovou ve Slušovi-

cích bez chyb, aby nám 700
metrů před cílem této druhé RZ
řekl motor dost. Ojnice prorazila
blok... Přesto jsme získali neuvěřitelné zkušenosti, které jistě
zúročíme v budoucnu.
Barumka potvrdila svoji pověst – nádherná, ale velice náročná soutěž, kterou každý rok
navštíví 250 tisíc diváků. Ne
nadarmo je součástí mistrovství Evropy. Již při tréninku
jsme zjistili, proč ji závodníci
považují za nejtěžší rallye v republice. Ikonický Semetín budící respekt, rychlé Halenkovice
s mnoha horizonty, show pro
diváky na noční městské ve
Zlíně nebo druhý den na Slušovickém okruhu se skokem v divácké Sheron aréně… O náročnosti vypovídá i to, že v mistrovství republiky historiků
dojelo do cíle pouze 20 posádek.
Děkujeme všem za podporu v
přípravě, za pomoc v servisu,
zázemí, sponzorům Auto Mercia
Chrudim, Autoprodej Radek
Černý, Autoopravna VM a za
podporu rodinám.
Miloslav Zavřel a Martin Vtípil
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Léčivé divadlo opět vystupovalo pro FOKUS
V pondělí 16. září se v Multifunkční centru v Hlinsku představila herečka Gabriela Filippi
se svým Léčivým divadlem. Její
představení Anastasia bylo benefiční, část peněz z vybraného
vstupného totiž věnovala organizaci FOKUS Vysočina, z.ú.
Konkrétně šlo o částku
10 000 Kč! Ta bude použita na
rozvoj hlineckého střediska
FOKUSU. Jeho zaměstnanci se
snaží podporovat lidi s duševní
nemocí v posílení jejich samostatnosti a sebedůvěry tak, aby
mohli vést plnohodnotný život
podle svých představ. Také
umožnila klientům tohoto

střediska volný vstup na představení, které pro ně bylo krásným a nevšedním zážitkem.
Gabriela Filippi s FOKUSem
Vysočina spolupracuje již delší
dobu. „Velice si vážím práce
všech, kteří pracují s lidmi s duševním onemocněním. Vnímám ji jako velmi náročnou a
potřebnou,“ ocenila činnost
Fokusu před publikem.
Také letos bylo představení
rozděleno na dvě části. V té
první společně s Mariem Kubcem odehrála hru Anastasia. Ve
druhé části přizvala další hosty
– psychoterapeutku, astroložku,
maminku 4 dětí Lucii Ionnah

Nevídaná událost: Na Svratouchu
řádila strašidla

Ve druhé polovině měsíce
srpna zažilo tábořiště ve Svratouchu, na Wolkerově planině,
nevídanou událost. Kdo procházel okolo, zde najednou potkal strašidla různých typů i
velikostí, po lese se potloukali
šotkové, čarodějnice, nebo úplně moderní strašidla jako jsou
např.zombíci... Konal se zde již
po dvanácté tradiční letní výchovně rekreační tábor pro děti
ze sociálně znevýhodněného
prostředí, rizikovou a delikventní mládež a děti s poruchami chování. Tentokrát i s
dětmi, které jsou v náhradní
rodinné péči, nebo v dětských
domovech. Tábor proběhl za
grantové podpory Pardubického kraje, města Hlinska, spoluúčasti samotných táborníků a
několika dalších subjektů, kterým není lhostejný osud dětí
z výše uvedeného prostředí.
Letní tábor byl realizován za-

psaným spolkem Médea – z. s.
Hlinsko.
V letošním roce program tábora zavedl více jak 65 malých i
velkých táborníků do strašidelné říše. Děti se účastnily celotáborových her, malovaly vlajky,
soutěžily o nejkrásnější strašidelné obydlí atd. Velmi ocenily
celodenní výlet do krásného
Fajnparku v Chlumci nad Cidlinou. Příjemným zpestřením
byly návštěvy kreslíře Jana
Honzy Lušovského, dobrovolných hasičů z SDH Svratouch či
kynologů se psy ze Skutče.
Večery jim několikrát zpříjemnil velký táborák s opékáním špekáčků, či maškarní bál,
volba MISS a MISSÁKA Svratouchu a další aktivity. Program
tábora zakončila velká pouť s
mnoha hodnotnými cenami a
soutěžemi.
Mgr. Jiří Hrabčuk, předseda
spolku Médea – z.s.

Polákovou, zpěváka Patrika Kee
a herečku Sofii Karochovou Filippi.
Činoherní hudební představení, jež Gabriela Filippi odehrála společně s Mariem Kubcem, mělo u obecenstva velký
úspěch. Šlo o nevšední příběh
lásky, ve kterém se setkávají lidé dvou světů. Úspěšný městský
podnikatel a žena, která žije
uprostřed přírody. Ze setkání
těchto tvou lidí se narodí nejenom syn, ale také hluboké a
čisté poselství pro šťastný život
na zemi. Hra je podle stejnojmenného bestselleru Vladimira Megreho.

V druhé části se aktéři divadelní hry sešli s dalšími hosty. S
humorem a nadhledem diskutovali o vážných i méně vážných tématech týkajících se rodiny, přírody a astrologie. Diskuzi obohatili svým hudebním
a tanečním vystoupením Patrik
Kee a Sofie Filippi.
Děkujeme všem, kteří zakoupením vstupenky přispěli k
rozvoji hlineckého střediska
FOKUS Vysočina, a Gabriele Filippi za velkorysý dar a možnost
přiblížit veřejnosti téma duševního onemocnění.
Jana Horynová,
vedoucí střediska

Příměstské tábory SVČ
Pohoda a Pohoda Cool
v roce 2019
Středisko volného času Pohoda a Pohoda Cool v roce 2019
realizovalo celkem 5 příměstských táborů pro děti a mládež
z Hlinska a okolí.
Díky úspěšnému projektu,
který jsme podali v roce 2018
cestou MAS Hlinecko, se nám
podařilo získat tolik potřebné
finanční prostředky na realizaci
celkem 9 dotovaných příměstských táborů během let 2019 –
2021, a to z Evropského sociálního fondu, Operačního programu Zaměstnanost.
První rok projektu máme za
sebou a povedl se na výbornou.
Rodičům a jejich dětem jsme
připravili celkem 3 příměstské
tábory. Jarní příměstský tábor
se uskutečnil během únorových
jarních prázdnin, Letní příměstský tábor a Letní příměstský tábor na koních poté v prvních dvou týdnech měsíce července. Celkem se těchto tří dotovaných táborů zúčastnilo 46
dětí mladšího školního věku,
tj.dětí navštěvujících první stupeň základní školy.
SVČ nepořádalo pouze tento
druh aktivit, ale na základě poptávky rodičů se nám podařilo
uspořádat pilotní Letní příměstský tábor s výukou hovorové angličtiny a poté ještě jeden Letní příměstský tábor na
koních, tentokrát pro starší děti.

Oba tábory se těšily velkému
zájmu dětí i rodičů a jejich kapacita byla zcela naplněna.
Celkově se v letošním roce
výše uvedených pěti příměstských táborů účastnilo neskutečných 73 dětí. Musím zdůraznit, že programy všech táborů
byly perfektně připraveny a
během aktivit jsme neměli jednou negativní připomínku jak
ze strany rodičů tak i samotných dětí. Dovoluji si touto cestou poděkovat všem lektorům a
ostatním úžasným lidem, kteří
se podíleli na přípravách a realizaci těchto velmi potřebných
aktivit. Už se těšíme na rok
2020… Mgr. Jiří Hrabčuk,
SVČ Pohoda a Pohoda Cool
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Zůstane princezna na ocet?
Bylo, nebylo, byla jedna princezna Josefínka, třináctá dcera
pana krále. Ta, na kterou už nezbyl vůbec žádný ženich ani
věno a ona měla zůstat doma na
ocet. Ale copak to jde, aby princezna byla na ocet?
Josefínka to tak rozhodně
nenechá.
Přijďte se podívat na původní
českou pohádku s odvážnými
dívkami, veselými čerty a
spoustou písniček. A třeba se
dozvíte i to, jak se čerti připravují na Mikuláše a o čem jim
vypráví čertovská babička.

MKK Hlinečan

Podzimní koncert dechové
hudby Hlinečanka
Vážení dechovkoví příznivci,
pro ty z vás, kteří nemají žádný program na páteční večer
15. listopadu, přicházíme s nabídkou na vynikající zážitek
z podzimního koncertu dechové hudby Hlinečanka kapelníka
Ondry Jehličky, který uvádíme
od 18 hodin. Pro tento večer
vám nabízíme příjemnou zábavu u výborné české polky, či
valčíku v podání vám jistě dobře známých interpretů Hlinečanky.
Večer vám jistě zpříjemní i
host večera, charizmatický tenor, který svou pěveckou kariéru spojil s operetou a muzikálem, Karel Bláha. Host, který
začínal profesionální dráhu

v pražském Rokoku a strávil
třicet let na jevišti Hudebního
divadla v Karlíně.
Přijďte strávit příjemný večer
do Multifunkčního centra společně s dechovou hudbou Hlinečanka a jejím vzácným hostem Karlem Bláhou.
Velice se na vaši návštěvu těší
zaměstnanci MKK Hlinečan a
samozřejmě všichni interpreti
na jevišti.
Vstupenky je možné zakoupit
v předprodeji na rezervačním
systému Multifunkčního centra
nebo v TIC Hlinsko (Betlém).
Cena je na všechna místa
jednotná ve výši 120 Kč.

MKK Hlinečan připravil výstavu Kamila Šustra ve foyer
Multifunkčního centra, která
probíhá do 31.10.
Kamil Šustr *25.7.1992 se narodil ve znamení Lva jako druhé
dítě Jitky a Daniela Šustrových.
Prošel za svůj život nestandardním vývojem, který mu
umožnil do značné míry rozvi-

nout svou emoční inteligenci.Tohoto daru využívá při malování nádherných barevných
abstrakcí většinou v rámci arteterapie v ateliéru ALAYA paní
Andrey Latislavové ve Žďáru
nad Sázavou.
Zveme všechny návštěvníky
MFC k prohlídce této ojedinělévýstavy. MKK Hlinečan

Vzpomínky
Čas ubíhá a nevrací, co vzal, jen vzpomínka zůstává.
Dne 13. října 2019 si připomeneme 40. výročí úmrtí
pana Bohumila BŘÍZY ze Stanu.
Vzpomíná rodina

MKK Hlinečan

Memoriál Michala Denka 2019
V neděli 8. září se v Hlinsku
uskutečnil další ročník Memoriálu Michala Denka. Tradiční
hasičské soutěže, která je součástí Ligy okresu Chrudim v
požárním útoku, se zúčastnilo
33 mužských i ženských družstev. Zároveň s hlavní soutěží
probíhala i doprovodná soutěž
v nejrychlejším náběru vody. Při slavnostním nástupu
pozdravili soutěžící starosta
města Hlinska Miroslav Krčil a
předseda kontrolního výboru
Pardubického kraje Miloš
Akerman.
Putovní pohár Michala Denka
si tentokrát odvezli muži z SDH
Zbožnov (21,83 s), na druhém
místě se umístili hasiči z SDH
Morašice (22,17 s) a třetí byl

Výstava ,, Můj barevný svět“

Společně se pobavíme u
krásné divadelní pohádky a dozvíme se odpověď na naší
úvodní otázku v sobotu 2. listopadu v 15 hodin.
Těšíme se na vaši návštěvu a
shledání s vámi v Multifunkčním centru Hlinsko.
Vstupenky je možné zakoupit
v předprodeji na rezervačním
systému Multifunkčního centra
nebo v TIC Hlinsko (Betlém).
Cena představení je 90 Kč
děti a 120 Kč rodiče a dospělí.

SDH Seč (22,62 s). Mužům z domácího sboru ČHJ Hlinsko, kteří
dosáhli času 23,12 s, patřilo páté
místo. Co se však nepodařilo
mužům, podařilo se ženám, neboť na stupínek nejvyšší vystoupaly s časem 24,06 s právě
hlinecké hasičky. Stříbro si odvezly ženy z SDH Štěpánov
(24,85 s) a na třetím místě se
umístil SDH Rychnov (24,90 s).
Pořadatelé tímto děkují
všem, kteří se na přípravě a
zdárném průběhu soutěže podíleli a samozřejmě zúčastněným družstvům za účast.
Zvláštní poděkování patří Městu Hlinsko a Pardubickému
kraji, kteří akci podpořily.
Mgr. Milan Jindřichovský,
starosta sboru ČHJ Hlinsko

Kdo radost a lásku rozdával, ten žije
v našich srdcích dál.
Dne 30. září uplynulo 6 let, kdy nás navždy
opustil náš milovaný tatínek, dědeček
a pradědeček,
pan Alexander SEKO.
Stále s láskou v srdci vzpomínají
dcera Alena s rodinou
a syn Jaroslav s rodinou.

Život byl tak krátký s Tebou,
ale vzpomínky navždy zůstanou.
Dne 19. října 2019 tomu bude 25 let,
kdy nás opustil milovaný manžel,
pan Vilém ŽEMLIČKA.
Vzpomíná manželka,
dcery Iva a Míla s rodinou.

10| Hlinecké noviny
Srpnový příměstský tábor v DDM
Poslední srpnový týden se v
Domě dětí a mládeže konal letní příměstský tábor, který byl
podpořen Operačním programem Zaměstnanost v rámci
Evropské unie.
Vše začalo každý den v 7:30
hod. ráno příchodem do DDM,
kde na účastníky čekal pestrý a
nabitý program. Děti si zasportovaly a zasoutěžily na venkovním hřišti a na zahradě DDM,
vyzkoušely různé techniky malování, vyrobily si krásné náramky z korálků a nechyběla
ani návštěva plaveckého bazénu a bowlingu. Mimo to se i od-

počívalo, někdo sledoval pohádku, jiný si četl či hrál s kamarády deskové hry nebo jen
tak relaxoval v sedacím vaku.
Úterý a čtvrtek byl ve znamení
výletů. V úterý jsme se podívali
linkovým autobusem do Bítovan, kde jsme dopoledne strávili mezi zvířátky v „Exotice na
ranči“. Ve čtvrtek naše početná
skupina vyjela vlakem do
Chrudimi, konkrétně do místního útulku pro pejsky a kočičky. Čekalo nás krátké povídání o
samotné instituci, prohlídka
zázemí a samozřejmě ukázka
pejsků.
Poté jsme se vydali pěší oddychovou stezkou do Slatiňan.
V pátek na závěr týdne za námi dorazili psovodi z chrudim-
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ského útvaru Policie ČR se svou
ukázkou výcviku policejních
psů. Takto krásně jsme si užili
poslední dny prázdnin a vydali
se vstříc novému školnímu roku.

Odkaz na fotografie z letního
příměstského tábora naleznete
na našem Facebooku.
Za DDM Lucie Severýnová

AUTOŠKOL A

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

Tomáš Doležán
Hlinsko - Blatno

723 490 252
www.autoskola-blatno.cz

Dechovky budou
hrát ve Skutči
již podvanácté

Městský úřad Hlinsko - budova radnice
Poděbradovo náměstí 1

Prostor v přízemí za schody
Termín návštěvy:

úterý 10. 9. 2019 | 9.00 - 12.00 13.00 - 14.30 hodin
(dále pak každé liché úterý)

Služby mobilního pracoviště:
• vyřízení registrace u ZP MV ČR
• přijetí oznámení změny osobních údajů, adresy bydliště
• zajištění přístupových údajů do elektronické komunikace
• přijetí žádosti o příspěvek z fondu prevence
• informace o smluvních zdravotnických zařízeních
• přijetí návrhu na lázeňskou - rehabilitační péči
• cestovní pojištění se slevou 20%

těšíme se na vás

Zdraví

Lékař na
telefonu

Bonusy

Cestovní
pojištění

Program
slev
a výhod

Jedna podzimní neděle ve Skutči vždy patří dechové hudbě.
Letos tato neděle připadá na 20.
října. V Kulturním klubu Skuteč
se od 11 hodin uskuteční již XII.
Den s dechovkou. Kromě domácí Šeucouské Muziky se můžete těšit na Věnovanku a Libkovanku.
Vstupenky v ceně 150 Kč můžete zakoupit na vstupenky.skutec.cz, na odboru kultury a
školství Městského úřadu Skuteč a v Turistickém informačním centru Skuteč nebo i v den
konání akce na pokladně v
Kulturním klubu Skuteč.
Akce, která se vždy těší velkému
zájmu návštěvníků probíhá za
finanční podpory Pardubického
kraje.
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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 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
Více informací na www.cj23.cz, FB: Centrum Jana XXIII.

Azylový dům Hamry
Úterý 29. října v 15.30 h
PŘEDNÁŠKA S PSYCHOLOGEM PRO ŠIROKOU VEŘEJNOST
Přednáška s PhDr. Hanou Mervartovou na téma „Výchova dětí, komunikace v rodině, mezilidské vztahy a další“.

Společenský dům
Neděle 6.října od 13.30 a 15 h
O MLSNÉ PRINCEZNĚ
Loutkové představení pro děti. Vstupné 30 Kč.
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Kino
5. sobota
19.00
Nabarvené ptáče
Drama ČR/SK/Ukrajina s čes. titulky, 169 minut, 18-N,
vstupné 120 Kč.
6. neděle
16.30
Princ Krasoň
Animovaný film Kanada, dabing, 85 minut, P, vstupné 110 Kč děti,
130 Kč dospělí.
10. čtvrtek 18.00
André Rieu: Smím prosit?
Záznam z koncertu s čes. titulky, 180 minut, P, vstupné 200 Kč.
18. pátek
19.00
Národní třída
Drama ČR/Německo, 91 minut, 15-N, vstupné 130 Kč.
20. neděle 16.30
Playmobil ve filmu
Animovaný rodinný film Francie/Německo, dabing, 100 minut, P,
vstupné 100 Kč děti a 130 Kč dospělí.
22. úterý
13.30
Přes prsty (Bio Senior)
Komedie ČR, 101 minut, 12-N, vstupné 60 Kč.
24. čtvrtek 19.00
Tenkrát v Hollywoodu
Drama USA, české titulky, 159 minut, 15-N, vstupné 120 Kč.
25. pátek
19.00
Pražské orgie
Drama ČR, 112 minut, 12-N, vstupné 120 Kč.
27. neděle 16.30
Angry birds ve filmu 2
Animovaná komedie USA, dabing, 97 minut, P, vstupné 100 Kč děti,
130 Kč dospělí.
30. středa 19.00
Zlatokopky
Krimi komedie USA, české titulky, 110 minut, 15-N, vstupné 130 Kč.
31. čtvrtek 19.00
Poslední aristokratka
Komedie ČR, 110 minut, P, vstupné 140 Kč.

Městské muzeum a galerie
Galerie
do 17. listopadu
GUSTAV MACOUN (1889-1934)
Dosud největší výstava krajináře Gustava Macouna přináší víc jak
sto obrazů tohoto významného umělce.
Komentovaná prohlídka ve čtvrtek 17. 10. ve 14 h
Otevřeno: Út – Ne 9 – 12, 13 – 16 h včetně svátků
Muzeum
do 17. listopadu
GUSTAV MACOUN (1889-1934)
Další část dosud největší výstavy krajináře Gustava Macouna přináší víc jak sto obrazů tohoto významného umělce.
Expozice: Nejstarší historie, školství, spolky, oděv a textilní výrobky, zaniklá a živá řemesla – hrnčířství, hračky, sklo,
rodina Adámkových.
Otevřeno: Út – Ne 9 – 12, 13 – 16 h včetně svátků
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.

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

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

Půjčovní doba o podzimních prázdninách na dětském oddělení:
Út 29. 10.
8 – 12, 13 – 15 hod.

Sobota 26. 10. od 9 do 12 h – Den dětské knihy
Loutkové divadélko, registrace nových čtenářů zdarma.
Říjen – listopad – Výstava fotografií Fotoklubu DUHA při DDM
Hlinsko a Fotoklubu Junior při ZŠ Hodní Bradlo.
Tel. 469 311 263
Tel. 469 311 197
www.knihovna.hlinsko.cz
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Muzeum v přírodě Vysočina
VESELÝ KOPEC

do 31. 10.
Výstava Kamila Šustra – Můj barevný svět…když se sny stanou
realitou
Foyer MFC
Výstava je otevřena od pondělí do čtvrtka vždy od 8 do 16.30 mimo
svátků nebo při kulturních akcích podle programu Multifunkčního
centra.

5. října od 10 do 16 h
BRAMBOROVÁ SOBOTA
Program věnovaný tradici pěstování brambor na Vysočině. Příležitost k ochutnání pokrmů připravených z brambor a k zjištění podrobností o pěstování, využití i uskladnění různých odrůd. Doprovodný program: písničky heligonkářů a mužského sboru Bratříčci.

do 31. 10.
Výstava obrázků tří amatérských výtvarnic z Hlinecka
Galerie MFC
Dita Breberová, Dana Tlapáková, Eva Adámková
Výstava je otevřena od pondělí do čtvrtka vždy od 8 do 16.30 mimo
svátků nebo při kulturních akcích podle programu Multifunkčního
centra.

OD STONKU K VLÁKNU
6.10.; 12. – 13.10.; 20.10.; 27. – 28. 10.
Ukázky tradičního zpracování lnu a vyprávění o jeho využití v podání tkalce Josefa Fidlera z Hlinska.

Pátek 4. října od 19 h
Kráska na scéně
Městské divadlo Mladá Boleslav
Historická freska s aktuálním tématem lidské identity.
Divadelní představení je v rámci abonentního cyklu podzim 2019.
Volné vstupenky v prodeji za 350 Kč.

BETLÉM HLINSKO

Pondělí 7. října od 18 h
Jiří Kolbaba – Ukradená země (cesta napříč USA)
Cestovatelská beseda. Vstupné 220 Kč.
Středa 16. října od 18 h
Kurz tance a společenské výchovy 2019 – prodloužená
Veřejnosti vstup volný.
Čtvrtek 17. října od 19 h
Roman Horký a skupina Kamelot
Koncert Romana Horkého a skupiny Kamelot k novému albu
„Země tvých dlaní“.
Vstupné 270 Kč přízemí, 230 Kč balkón.
Pondělí 21. října od 19 h
Na Stojáka
Těšit se můžete na Josefa Poláška, Karla Hynka, Dominika Oždiana
(Dominik Heřman Lev) a Petra „Nasty“ Cerhu.
Vstupné: 250 Kč.
Úterý 22. října od 18 h
Kurz tance a společenské výchovy 2019 – prodloužená
Veřejnosti vstup volný.

Návštěvní doba: od úterý do neděle v době od 9 do 17 h.

do 10. listopadu
VÝSTAVA FOTOGRAFIÍ
Výstava prací členů Fotoklubu Hlinsko. 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: muzeumvysocina@nmvp.cz
Betlém Hlinsko – 469 311 429 (průvodci), Veselý Kopec –
469 333 175 (průvodci).
Oficiální webové stránky: www.nmvp.cz

PŘIPRAVUJEME NA LISTOPAD
Sobota 2. listopadu od 15 h
Princezna na ocet
Indigo Company Praha
Přijďte se podívat na původní českou pohádku s odvážnými dívkami, veselými čerty a spoustou písniček.
Vstupné: 90 Kč děti, 150 Kč dospělí.
Pátek 8. listopadu od 19 h
Commedia Finita
Divadelní společnost Karla Soukupa
Komedie o naší nejslavnější operní pěvkyni Emě Destinové.
Divadelní představení je v rámci abonentního cyklu podzim 2019.
Volné vstupenky v prodeji za 350 Kč.
Více informací na www.mfc-hlinsko.cz.
Předprodej a rezervace vstupenek – TIC Hlinsko/Betlém 731
697 418, pokladna MFC nebo www.mfc-hlinsko.cz.

Virtuální univerzita třetího věku
Po prázdninové pauze do knihovny přivítáme stávající posluchače,
zveme však i nové zájemce o studium Virtuální Univerzity třetího
věku. Pro zimní semestr 2019/2020 jsme zvolili tato témata: Leonardo da Vinci (1452 – 1519): renesanční uomo universale (začíná ve středu 2. října) a Lesnictví (začíná ve středu 9. října). Promítání videopřednášek probíhá od 13 hodin v oddělení pro dětské
čtenáře jednou za 14 dní.
První i druhá hodina jsou brány jako ukázkové, až po jejich zhlédnutí se lze definitivně rozhodnout, zda se zájemce zúčastní celého
kurzu (celkem tedy 6 videopřednášek). Pro úspěšné absolvování
kurzu je potřeba 80% docházka na společné výuce, splnění testů a
zaplacení studijního poplatku.
Kurzy VU3V jsou určeny pro osoby důchodového věku a invalidní
důchodce. Městská knihovna
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Soukromá inzerce
Prodám palivové smrkové dřevo, řezané v 1 metru. Kubík za 600
Kč. Dále prodám smrkovou štěpku nařezanou na 10 cm špalíky.
Cena dohodou. Lokalita Svratka. Tel.: 721 876 816.
Daruji za odvoz škrabadlo pro kočky. Používané, zachovalé.
Tel.: 721 848 225.
Prodám 4 ks zimní pneu zn. Semperit 185x60, R15, 84T s diskem,
jako nové. Dále prodám domácí kino Technix PASC – HDW 600.
Vada laseru, jinak vše funkční. Tel.: 604 271 922.
Nabízím možnost přivýdělku. Prosím o pořezání dřevěných trámů
k topení. Tel.: 723 491 165.
Prodám letošní ovečku ovečky kamerunské srnčí.
Tel.: 469 313 005.
Koupím dům k trvalému bydlení. Tel.: 732 369 404.
Z důvodu stěhování hledám byt. Rekonstrukce nevadí.
Tel.: 703 668 449.
Prodám luxusní podprsenku, černá, nenošená, velikost B 95. Nevhodný dárek. Původní cena 1 100 Kč, nyní 800 Kč.
Tel.: 775 154 677.

èištìní
kobercù
a èalounìného
nábytku

Mytí oken a ostatní úklid
pro domácnosti i firmy.
Kontakt: 777 13 16 13
vivere@hlinecko.cz
www.vivere.cz

autodíly
opravy vozidel

Přijmeme zaměstnance na pozici

automechanik
osobních vozidel
Provozovny Chotěboř:
Žižkova 1691 - automechanik osobních vozidel, autoelektrikář osobních vozidel
Sokolohradská 629 - automechanik nákladních vozidel, autoelektrikář nákladních vozidel

Očekáváme:
vysoké pracovní nasazení
logické myšlení
velmi dobrou manuální zručnost
vlastní názor na chod celého servisu
Nabízíme:
výhodné platové podmínky odpovídající odpracované době
obědy zdarma
flexibilní pracovní dobu
výborný kolektiv
5 týdnů dovolené, příspěvky na dovolenou
možnost růstu v rámci hierarchie servisu a další výhody
Kontaktní osoba:

Kopecký Jaroslav, tel. 602 628 110, 583 01 Chotěboř

školy
s novými
OBUV TEXEVO

ool brýlemi

KOLEKCE OBUVI PODZIM 2019

- SÁLOVKY, PØEZÙVKY, BAÈKÙRKY ATD
- ZDRAVOTNÍ OBUV CERTIFIKOVANÁ IQC ZLÍN
- STEEL EXCENTRIC YOUNG STYLES
- KABELKY, PENÌŽENKY, BATOHY
- ODÌVY
- TREKKING + SOFTSHELL SHOES
- MOTO FASHION SHOES
NAKUPUJTE U NÁS ZA VÝHODNÉ CENY !!

a krásné brýle od Petøíkù

DÌKUJEME ZA VAŠI NÁVŠTÌVU

Optika Petøíkovi
Dvoøákovo nábø. 269, Hlinsko
Pondìlí - Pátek 8,00 - 17,00, Sobota 9,00 - 11,00
Tel.: 736 535 055 a na
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Kam za sportem
Fotbal
So 5. 10. Hl. – Chrudim
Ne 6. 10. Hl. – Česká Třebová
Ne 13. 10. Hl. – Choceň
Ne 13. 10. Hl. – Vysoké Mýto
So 19. 10. Hl. – Lanškroun
Ne 20. 10. Hl. – Mladá Boleslav
Ne 27. 10. Hl. – Holice
Ne 27. 10. Hl. – Nymburk
So 2. 11. Hl. – Heřmanův Městec
Ne 3. 11. Hl. – Čáslav
Lední hokej
So 5. 10. Hl. – turnaj minihokej
So 5. 10. Hl. – Česká Třebová
So 12 .10. Hl. – Česká Třebová
Ne 13. 10. Hl. – Česká Třebová
Ne 20. 10. Hl. B – Skuteč
Ne 20. 10. Hl. – Chotěboř
So 26. 10. Hl. – Choceň
Ne 27. 10. Hl. – Žamberk
Ne 27. 10. Hl.- Lanškroun
St 6. 11. Hl. – Litomyšl

Bazén
10.00
10.30
9.30, 11.15
15.30
10.30
10.00
9.30, 11.15
14.30
10.30
10.00

9.30
13.30
17.00
17.30
9.00
17.30
9.30
9.00
17.00
18.30

liga ml. žáci
dorost
st. a ml. žáci
A muži
dorost
liga ml. žáci
st. a ml. žáci
A muži
dorost
liga ml. žáci

ročníky 2011-2012
žáci
junioři
muži
ročník 2010
muži
žáci
ročník 2010
muži
muži

Volejbal muži – Krajský přebor I. třídy – Gymnázium Hlinsko
Ne 13. 10. SKO Hl. A – Sokol Kerhartice
10.00 a 13.00
Ne 27. 10. SKO Hl. A – Energetik Chvaletice
10.00 a 13.00
Dům dětí a mládeže pořádá JÓGU NA BALÓNECH. Zaměříme se na
posilování a protahování celého těla. Začínáme ve středu 16. října
v Multifunkčním centru od 17.30 do 18.30 hodin. Cena dospělí – 50 Kč
(1 vstup), 400 Kč (permanentka 10 vstupů). Děti a studenti – 500 Kč.
Přihlásit se můžete na 731 151 772, 737 121 800 nebo v DDM.

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 40 Kč/1 hod., děti do 15 let – 30 Kč/1 hod.
Tel.: 608 042 627.
Od 3.10. bude každý čtvrtek vždy od 18 a od 19 hodin probíhat cvičení ve vodě. Cena 70 Kč/hod.
PROVOZNÍ DOBA BĚHEM PODZIMNÍCH PRÁZDNIN
Pondělí 28.10.
10.00 – 19.00
Úterý 29.10.
10.00 – 21.00
Středa 30.10.
10.00 – 21.00
PLAVÁNÍ PRO SENIORY
– každé pondělí od 13 do 14 hodin
– cena 70 Kč/hod. – v ceně je zahrnuto 20 minut cvičení
+ 5 minut. whirlpool + volné plavání
PROVOZNÍ DOBA SAUNY
Po
zavřeno
Út
15.00 – 21.00 – ženy
St, Pá
15.00 – 21.00 – muži
Čt
15.00 – 20.00 – ženy
So
13.00 – 19.00 – společná
Ne
zavřeno
SQUASH
Po – Pá
8.00 – 20.00
So – Ne 10.00 – 19.00
Rezervace na telefonu 608 042 627.

Oslavy 100 let národní házené v Hlinsku:
velký dík za vydařenou akci patří všem
V sobotu 7. 9. se na házenkářském hřišti v Olšinkách konaly oslavy sta let hlinecké národní házené.
Program byl zahájen mistrovským utkáním mladších
žákyň. Naše dívky porazily
družstvo z Krčína v poměru 5:2.
Poté k dalšímu mistrovskému
utkání nastoupily starší žákyně.
Naše hráčky podlehly týmu z
Krčína 12:19.
Následoval komentovaný
„srandamač“ starých gard opět s
výběrem z Krčína. Naše „retrohráčky“ zaujaly přihlížející
svým dobovým házenkářským
oblečením.
Dle očekávání pobavily diváky svým nasazením a sportovními kreacemi, komentátoři
neméně svými postřehy. Na závěr programu proběhlo mis-

trovské utkání 1. ligy žen se
soupeřkami z Náchoda. Naše
hráčky v tomto utkání zvítězily
24:20 a získaly tak důležité 2

body do tabulky.
Počasí oslavám sta let národní házené nepřálo, nicméně i
přesto se akce vydařila a hráčky

i všichni, kteří se přišli pobavit a
zavzpomínat, si tento den užili
naplno. Bylo zajištěno občerstvení a kryté posezení přímo u
házenkářského hřiště.
Návštěvníci si měli možnost
prohlédnout historické fotografie, vítězné poháry. K nahlédnutí byly připraveny kroniky. Vystaveny byly také dresy
z různých období hlinecké národní házené.
Oslavy probíhaly za přítomnosti starosty Hlinska pana Miroslava Krčila. Klub národní
házené děkuje panu starostovi
za podporu a za předání stříbrných medailí hráčkám žen za
loňskou sezonu v 2. lize žen.
Poděkování patří také všem
organizátorům, hráčkám a
všem, kteří se tohoto dne zúčastnili. Ivana Volfová
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Nová hokejová sezona odstartovala
Hokejisté HC Hlinsko vstupují do jubilejní 100. sezony. Sto
let uplyne v únoru 2020 od založení klubu a hokej s touto
tradicí tak neodmyslitelně patří
k tomuto městu a regionu.
Nás, pokračovatele zakladatelů, může těšit to, že o tento
sport je stále zájem a každoročně se zde učí bruslit mezi 30-50
dětmi, ze kterých se následně
stávají aktivní hokejisté.
Hokejový klub zahájil novou
sezonu po suché přípravě, která
probíhala v květnu, červnu a
srpnu. Dne 25. srpna proběhlo
týdenní soustředění na ledové
ploše, které dalo možnost všem
zúčastněným hráčům připravovat se 2x denně na dlouhou
sezonu, která začala juniorům
již první týden v září.
Hokejového kempu, který
klub pořádal již po šesté za se-

bou, se zúčastnilo téměř 90 dětí, což je stále se zvyšující trend.
Do soutěží v novém ročníku
zasáhne 8 týmů HC Hlinsko – A
tým muži – Krajská liga Pardubického kraje, Junioři – Liga juniorů ČR, Starší žáci 7.-8. třída –
Liga starších žáků ČR, 5.-6. třída
Liga ČR mladších žáků, Přípravky 4. tříd, dva týmy Přípravky 3.
tříd a Přípravky 2.-1. tříd.
Soutěže mládeže začaly
v první polovině září, muži poslední zářijový týden. Tradičně
jsou nejvíce navštěvovány
utkání A týmu mužů.
V prvním utkání 29.9. Hlinsko
vyzvalo Skláře ze Světlé nad Sázavou a tím odstartovalo ligu na
domácím ledě. Soupeř si jistě
pamatuje vysokou porážku
z finále Poháru V. Martince
z minulé sezony, a tak bude o
drama určitě postaráno.

V týmu mužů došlo k řadě
změn. Z týmu Hlinska, které vyhrálo Pohárovou soutěž, se do
nové sezony nezapojí z pracovních a rodinných důvodů brankář Vl. Saifr, obránce Š. Zídek, za
hokejem do Francie odešel T.
Cejpek a na hostování do Opočna L. Brebera. Naopak novými
tvářemi budou tito hráči – Matias Mäki hráč s finskými kořeny,
J. Nečas (Žďár), D. Skotar (Jihlava), Radek Janoušek a Š. Lenoch
(Skuteč), P. Lenoch (Pardubice),
M. Hudec a T. Hudec (Chrudim).
Cílem týmu je účast v play-off, to
znamená v každém utkání odvést maximum a hrát tedy pohledný hokej pro diváky.
Hlinecký tým podporuje nově
vzniklý FANKLUB, který je dokáže hlasitě podpořit na tribunách doma i na hřištích soupeřů, za což jsme moc rádi a
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budeme rádi za další fanoušky,
kteří nás přijdou podpořit při
domácích utkáních. Hrát pro ně
a dát jim radost je naším cílem.
Hrací dny jsou středy od 18:30 a
neděle od 17:00 hodin.
Klub rovněž pravidelně pořádá
2x týdně tzv. Školičku bruslení
v týmu Základna, do které se
mohou kdykoliv přihlásit kluci i
děvčata ve věku od 4 do 8 let. Zde
se děti pravidelně každou středu
od 16:30 do 17:30 hodin a sobotu
od 8:15 do 9:15 hodin učí bruslit a
základy hokeje pod vedením
školených trenérů HC Hlinsko.
Kompletní zpravodajství o
hokeji, soutěžích, tabulkách,
trénincích či náboru nových
adeptů hokeje se dozvíte na
www.hchlinsko.cz, jsme i na
FaceBooku www.facebook.com/HCHlinskoHorses/
Radek Chlada, HC Hlinsko

40. Hlinecký půlmaraton a Hlinecká osmička
Dne 31. srpna se konal jubilejní 40. ročník hlineckých závodů Hlinecký půlmaraton a
Hlinecká osmička.
Start i cíl byl změněn z důvodu objížďky. Startovalo se u
fotbalové brány, směr Olšinky –
lípa a dále po stejné trati jako
jindy. Za tropického počasí cca
30 °C se sešlo celkem 67 běžců,
30 na půlmaraton a 37 na osmičku. Nejstarší závodník na
osmičku byl Jiří Soukup, ročník
narození 1927. Nejmladší závodník na osmičku byl Robert
Voldán, ročník 2010.
V cíli byly všichni závodníci
odměněni krásnými medailemi
a tričky s logem Maraton klubu
Hlinsko.
První tři v kategoriích získali
poháry. Bohaté občerstvení jako
vždy bylo samozřejmostí (řízky,
pivo, limo, meloun). Startovalo
se hromadným startem všech
kategorií pro obě tratě. Hlinecký
půlmaraton se běžel v pěti kategoriích u mužů, ženy soutěžily
ve třech kategoriích.

Muži kat. A do 39 let, kat. B 40
– 49, kat. C 50 – 59, kat. D 60 –
69, kat. E 70 let a st., ženy kat. F
do 34 let, kat. G 35 – 44, kat. H
45 let a st.
Výsledky muži:
Kat. A – 1. Jaromír Hradecký
1:17:49 h, 2. Michal Kulka 1:29:50
h, 3. Vladimír Makovský 1:33:27 h
Kat. B – Karel Kouřil 1:30:37 h,

2. Petr Leszkow ml. 1:39:23 h,
Zdeněk Uchytil 1:42:20 h
Kat. C – 1. Jaroslav Jakl 1:39:39
h, 2. Miroslav Žák 1:41:31 h, 3.
Josef Havel 2:14:07 h
Kat. D – 1. Milan Bláha 1:40:17
h, 2. Josef Leszkow 2:12:18 h, 3.
Zdeněk Petržílek 2:29:36 h
Kat. E – 1. Petr Leszkow st.
2:21:55 h

Výsledky ženy:
Kat. F – 1. Barbora Šimonová
2:00:37 h, 2. Anna Zajícová
2:03:07 h, 3. Iva Leszkowová
2:34:22 h
Kat. G – 1. Jana Klinecká
1:40:04 h
Kat. H – 1. Věra Černá 2:02:22 h
V Hlinecké osmičce soutěžili
muži bez rozdílu věku. První
přiběhl Pavel Tlustoš v čase
31:21 min., 2. místo obsadil
Lukáš Havlík 33:23 min a třetí
místo obsadil Kevin Hanzík
34:02 min. V kategorii žen bez
rozdílu věku zvítězila Veronika
Tlustošová v čase 37:25 min,
druhá byla Anna Boháčová 41:53
min a třetí Pavla Šally 43:38 min.
Po vyhlášení výsledků proběhla tradiční tombola, kde si
každý ze závodníků mohl něco
pěkného vybrat.
Bohužel tento závod byl ze
strany MK asi poslední, pokud
by chtěl někdo pokračovat, rádi
pomůžeme a poradíme.
Za MK Hlinsko
Josef Lezskow
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