Hlinecké
Květen 2019
Ročník 21

noviny
Číslo 5

KOUPACÍ BIOTOP

NĚKOLIK DESÍTEK LET se u nás v Hlinsku s větší či menší intenzitou debatovalo o obnově koupaliště.
V minulosti se prověřovaly například možnosti výstavby aquaparku v hodnotě sto a více milionů korun.
My jsme se ovšem rozhodli jít jinou cestou.
Tedy směrem vybudování přírodního koupaliště. Výstavba přírodního koupacího biotopu přitom začne
již příští měsíc. V současné době dokončujeme výběrové řízení na dodavatele. Nový biotop vznikne jako součást rekreační zóny v areálu bývalého koupaliště, které svému účelu přestalo sloužit zhruba
před čtyřiceti lety.
Důvodů, proč jsme se rozhodli právě k tomuto postupu je hned několik. Více na str. 2

Na území města Hlinska probíhá
v současné době několik investic.
K nejvýznamnějším patří výstavba
dopravního terminálu. Více na str.3

PŘÍŠTÍ ČÍSLO VYJDE
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Slovo starosty
Květen je každoročně měsícem, kdy
studenti
podstupují
maturitní
zkoušky. Je
to krok, kterým mladí lidé překračují
skutečný práh
dospělosti. Procházejí mnohdy
prvním velkým testem vlastní
odolnosti, vytrvalosti, disciplíny
a síly. Taková zkouška z dospělosti ovšem může mít mnoho
podob.
V této souvislosti mne napadá –
určit stejně jako mnohé z Vás –
že k takové maturitě lze přirovnat i současnou dopravní situaci v Hlinsku způsobenou výstavbou nového mostu přes řeku Chrudimku. Také je to pro
naše město zkouška odolnosti i
pevnosti nervů a disciplíny. A to
nejenom pokud jde o řidiče.
Věřím však, že studenti stejně
jako Hlinsko svoji zkoušku z
dospělosti letos zvládnou.
O tom nepochybuji.
V životě ale přichází větších či
menších zkoušek mnoho. Letošní maturanti to postupem
času určitě také poznají. A radost z jejich zvládnutí je často
stejná, jako když člověk dokáže
udělat úspěšně onen první velký krok.
Mnohdy to přitom nemusí být
ani nějaká úplně velká nebo
drahá věc. Pro mne osobně je
takovým příkladem třeba znovuvybudování přechodu pro
chodce ve Wilsonově ulici. Při
osobních setkáních s občany
byl tento projekt zmiňován
velmi často. Po několikaletém
dohadování s úřady se podařilo
nakonec stavbu realizovat.
Přeji tedy nám všem, abychom
se uměli radovat nejenom ze
zkoušek z dospělosti, ale i z
maličkostí.
Mějte úspěšný květen a děkuji
za podporu. Miroslav Krčil
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Koupací biotop. Výstavba přírodního koupaliště
začne v červnu, skončí v dubnu příštího roku
Pokračování ze str. 1
BEZ CHEMIE
Zaprvé to je pořizovací cena,
která je oproti aquaparku v našem případě asi třetinová. Zadruhé jsou to nižší provozní
náklady, jež u biotopu vůbec
nemusí zatížit pokladnu provozovatele. A pokud ano, tak
zpravidla jen mírně. Další výhodou proti klasickým „chemickým“ koupalištím, jaké
známe i z okolí Hlinska, je fakt,
že biotop je vhodný pro alergiky. Čistící proces je totiž vyváženým přírodním systémem.
Využívá biologické funkce rostlin k přirozenému čištění vody
bez přidávání chemických a
dezinfekčních přípravků. V neposlední řadě pak přírodní
koupací biotop představuje zařízení, které šetrně nakládá
s vodou, což v současné době
stále více nabývá na významu.
A zároveň jde o prvek, který ve
svém okolí významně ovlivňuje
mikroklima. Obecně také platí,
že voda v biotopu díky „práci“
rostlin, je o dva až tři stupně
teplejší, než by byla za stejných
podmínek v klasickém koupališti.

OTÁZKY A ODPOVĚDI
Přestože u nás v Hlinsku se
areál bývalého koupaliště přímo nabízel, museli jsme se na
počátku zabývat několika základními otázkami. Odpovědi
na ně jsou již zahrnuty v projektu.
Zdroj vody. Odpověď na tuto
otázku má dvě části. Prvotní
napuštění biotopu bude zajištěno kombinovaně z vodovodního řadu a vrtu. Provozní dopouštění každý den už zajistí
sedmdesátimetrový vrt. Jeho
kapacita je zhruba trojnásobná
oproti plánované spotřebě.
Ochrana území proti velké
vodě. Potok Drachtinka, který
lemuje areál, bude odcloněn
terénní vlnou. Ta případnou
větší vodu odkloní do sousedního parku.
Parkování. Částečně je zajištěno před budoucím areálem
přírodního koupaliště. Samozřejmě ve špičkách předpokládáme, že mimohlinečtí návštěvníci využijí i další parko-

vací plochy v nedalekém okolí.
Funkčnost biotopu. Systém
přírodního čištění bez problémů funguje při teplotách vody
do 28 stupňů Celsia. Pokud by
se blížila tato hranice, je možné
zvýšit obměnu vody z vrtu a tím
biotop ochladit.
Pro děti, plavce i místo pro
odpočinek

Výstavba přírodního koupaliště jako součásti rekreační zóny je pro nás jedna z priorit.
Naším cílem je vytvoření zařízení, které bude v maximální
míře efektivní a účelné. Bude
především sloužit občanům,
rodičům s dětmi, ale i milovníkům plavání nebo lidem, kteří
si jenom tak budou chtít odpo-

činout v pěkném prostředí. A to
nejenom návštěvníkům
z Hlinska, ale i ze širokého okolí.
Předpokládaný termín dokončení je stanoven na duben
příštího roku tak, aby koupaliště bylo veřejnosti k dispozici
právě již v letní sezoně roku
2020. Miroslav Krčil, starosta
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Investice: Nový přechod i podzemní kontejnery
už slouží občanům

Na území města Hlinska probíhá v současné době hned několik investic. K nejvýznamnějším patří výstavba dopravního terminálu. Práce v Nádražní ulici jsou v plném proudu a do dokončení zbývají dva
měsíce.

Zprovozněny už byly také
například podzemní kontejnery, a to na celkem třech místech
v centru města.
V ulici Wilsonova v blízkosti
křižovatky s ulicí Pod Rybníčkem už mohou občané i návštěvníci Hlinska používat pře-

chod pro chodce přes frekventovanou komunikaci.
V Chlumu byla zahájena rekonstrukce parku kolem kostela
a začala i oprava dalších místních komunikací.
V Srní pak pokračuje stavba
nového chodníku a chystá se

další etapa rekonstrukce silnice.
Tentokrát průtah Srním a
úseku od odbočky na Petrkov
do Včelákova.
Další investice se v současné
době chystají. (red)
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Podzemní kontejnery a nádoby na kovy
Následujícími informacemi se
vracíme ke změnám v systému
nakládání s odpady pro letošní
rok. Další novinky se týkají tříděného odpadu a využitelných
složek vytříděných ze směsného komunálního odpadu.
Největší změna spočívá v instalaci a zprovoznění podzemních kontejnerů na plasty, papír, sklo bílé a barevné a kovy.
Podzemní kontejnery jsou
umístěny na Tylově náměstí
(vedle objektu Jednoty), na
parkovišti za Komerční bankou,
na parkovišti u Betléma a v ulici
Wilsonova. Do podzemních

kontejnerů je nutno ukládat
pouze odpady přiměřené velikosti tak, aby nedocházelo k jejich zacpání.
Stávající nádoby na tříděný
odpad z těchto míst, včetně
nově zakoupených nádob se
přemístí na nová stanoviště,
která vznikají v ulici Šafaříkova,
Milíčova, Holandská, Nádražní a
v místní části Srní.
Novinkou v této oblasti také
je pořízení odpadkových košů
na tříděný odpad (objem 65 l),
tyto koše budou nejpozději
v červnu prozatím instalovány
na 4 místa (Poděbradovo nám.,

nový autobusový terminál na
nádraží, Betlém, OD Růže).
Posledním z opatření pro
zlepšení systému nakládání s
využitelným odpadem je rozšíření možnosti třídění o komoditu kov, a to přímo na stanovištích na separovaný odpad.
Kromě již zmíněných podzemních kontejnerů a nebo sběrného dvora bude možno kovy
odložit i na pěti výše uvedených
nově vzniklých stanovištích a
dále pak v ulici Ležáků a na
parkovišti za MFC.
Do nádob na kov lze ukládat
drobnější kovový odpad, který

lze skrz otvor bez problémů
prostrčit, např. plechovky od
nápojů a konzerv, kovové tuby,
alobal, kovové zátky, hřebíky,
šroubky apod.
Do těchto nádob nepatří plechovky od barev a jiných nebezpečných látek, tlakové nádoby (spreje), ani domácí spotřebiče a jiná vysloužilá zařízení
složená z více materiálů. Tyto
odpady lze předat do sběrného
dvora v ulici Srnská.
Marta Nováková, Ivana
Kopecká, Městský úřad

KŘESADLO – cena pro obyčejné lidi, kteří dělají
neobyčejné věci
Ve středu 3. dubna proběhlo
v Domově seniorů Drachtinka
slavnostní předávání cen Křesadlo za dobrovolnickou činnost. Hlavním smyslem této
ceny je veřejně poděkovat lidem, kteří se nezištně věnují
ostatním. Dobrovolníkům patří
velké uznání za to, že rozdávají
radost tam, kde je potřeba.
Na cenu Křesadlo bylo nominováno devět dobrovolníků:
Šárka Černá a Marie Pospíšilová
za CDS Motýl, Božena Hladká za
Centrum Jana XXIII., Renáta
Gregorová a Eva Modráčková za
Azylový dům pro těhotné ženy
v tísni, Kateřina Kallasová a
Lubomír Šula za Hamzovu odbornou léčebnu v Luži, Karel
Macek za Městský klub seniorů
a Markéta Němcová za Domov
seniorů Drachtinka.
Hlavní cenu Křesadlo převzal
z rukou starosty pan Lubomír

Šula – sám po léčbě mozkové
mrtvice dojíždí z Nového města
na Moravě do Luže, aby stejně
nemocným lidem dodával sílu a
naději. Cenou města Hlinska
byla oceněna paní Božena
Hladká – třináct let vede v Centru na sídlišti výtvarné a rukodělné dílny pro dospělé.
Členkami komise, která rozhodovala o udělení cen, byly
M. Křivanová, K. Chaloupková,
J. Zamazalová, R. Plíšková
a V. Křivská.

Dobrovolníkům přišli poděkovat starosta města Hlinska
Miroslav Krčil, radní Pardubického kraje Pavel Šotola a ředitelka FOKUSU Vysočina Anna
Šimonová.
Celým programem provázel
moderátor Roman Álvarez. O
hudební doprovod se postaral
pěvecký sbor uživatelů domova
Drachtinka, jehož věkový průměr je 88 let, jedenácti členům
sboru je více než 90 let. Děkujeme za nádherný zážitek.

Poděkování patří také všem
sponzorům, kteří věnovali dárky dobrovolníkům – Město
Hlinsko, Mlékárna Hlinsko, a.s.,
Květinářství u Vlčků, MAS Hlinecko, JATKY Český Brod a.s.,
KONTAKT Ústí nad Orlicí o.p.s.,
K. Pilařová, V. Pochobradská,
Š. Štefančíková. Občerstvení
připravili kuchaři Domova seniorů a tým ochotných dobrovolnic. Hana Chmelíková, koordinátorka Dobrovolnického
centra FOKUS Vysočina
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Cesta omezení zápachu je složitá a nákladná

Poslední březnové úterý se
v areálu čistírny odpadních vod
v Hlinsku-Koutech (ČOV) setkali zástupci společností Vodovody a kanalizace Chrudim
(VAK), Vodárenské společnosti
Chrudim (VS) a Mlékárny Hlinsko. Jednání inicioval starosta
Hlinska Miroslav Krčil a účastnili se ho také pracovníci Městského úřadu v Hlinsku, odboru
životního prostředí. Setkání
mělo za cíl zhodnotit realizovaná opatření v letech 2014 – 2019
vedoucí k omezení šíření zápachu v Koutech a obci Vítanov.

ŠTIPLAVÝ ZÁPACH
Výrazné pachové závady zaznamenávali obyvatelé v Koutech a Vítanově již od jara 2014.
Štiplavý zápach se šířil oběma
směry z údolí řeky Chrudimky
od místa předčištění mlékárenských odpadních vod (oranžový
objekt) a nátoku odpadních vod
na městskou ČOV v Koutech.
Cesta omezení zápachu a lokalizace vzniku zápachu byla velice složitá. Je třeba si uvědomit,
že v odpadní vodě jsou přítomny stovky těkavých organických
látek v různých koncentracích,
které samostatně nebo v různých kombinacích způsobují

odlišné čichové vjemy. Šíření a
vnímání těchto látek je závislé
zejména na vlhkosti, tlaku a
teplotě vzduchu a směru větru.
Stížností ze strany nespokojených občanů směřujících k
provozovatelům obou zmíněných zařízení na čištění odpadních vod (Mlékárny Hlinsko a
VS Chrudim) i k vedení města
bylo mnoho. Správní i státní
orgány provedly několik kontrol, které neprokázaly žádné
procesní nedostatky v rámci
provozování zařízení.

INVESTICE ZA ŠEST
MILIONŮ
Na počátku tohoto roku byla
dokončena zásadní investice
VAK Chrudim pro odstranění
zápachu z nově opláštěné budovy hrubého předčištění na
ČOV Hlinsko. Jde o instalaci fotokatalytické dezodorizační
jednotky typu NOX 7600. Investiční náklady přesáhly 6 mil.
Kč. Provozní náklady budou činit téměř 500 tis. Kč ročně.

JAK TO FUNGUJE?
Instalovaná jednotka využívá
technologii AS-PCO, která je založena na fyzikálně chemických
procesech. Technologický proces kombinuje účinek UV záření
a katalyzátoru. Kromě velmi
vysoké účinnosti vůči pachovým látkám zajišťuje také vysoký stupeň dezinfekce upravené vzdušiny. Na vstupu do
zařízení prochází vzdušina nejprve prachovým filtrem, následuje komora s UV výbojkami,
kde krátkovlnné UV záření

způsobí fotochemickou reakci
vedoucí k rozrušení molekul
pachotvorných látek. UV záření
zároveň dává vznik agresivním
hydroxylovým radikálům a
malému množství ozonu. Obě
látky působí na polutanty jako
oxidační činidla. V následující
reakční komoře s katalyzátorem dobíhají oxidační reakce a
pachotvorné látky jsou rozloženy až na základní, neškodné
složky – vodu a oxid uhličitý.
Celý proces účinně odstraňuje
sulfan (sirovodík), čpavek,
merkaptany a další těkavé uhlovodíky uvolňující se z odpadních vod.
Dne 26. 2. byla jednotka testována akreditovanou laboratoří, která měřila koncentrace
sulfanu (sirovodíku) na vstupu
a výstupu z fotokatalytické
jednotky. Testy prokázaly
téměř 100% účinnost odstranění sulfanu. Veřejnost se
mohla seznámit s popsaným
zařízením v rámci exkurzí pořádaných VAK a VS Chrudim
dne 23. 3. v rámci Světového
dne vody, kterých se zúčastnilo
několik desítek lidí z Hlinska a
okolí.

DALŠÍ OPATŘENÍ
Kromě již zmíněné instalace
fotokatalytické dezodorizační
jednotky na městské ČOV byla
v období let 2014 – 2019 provedena řada dalších postupných
opatření vedoucích k potlačení
vzniku zápachu s různou úrovní
účinnosti. Mlékárna Hlinsko
doplnila objekty předčištění
mlékárenských odpadních vod

o dva biofiltry (viz obr.), které
čistí vzduch odsávaný ze všech
technologických objektů. Dále
objednala u holandské firmy
Olfasense B.V. hodnocení zápachu ze zařízení předčištění
mlékárenských odpadních vod.
Z výsledků pozorování vyplynulo, že ačkoliv se jedná o zápach mlékárenské odpadní vody, tak je patrný až nad vstupním kanálem a akumulační nádrží průmyslových odpadních
vod a v budově mechanického
předčištění a odvodňování kalů
v areálu komunální ČOV. Na
základě tohoto zjištění VAK
Chrudim provedla na ČOV nové
opláštění budovy hrubého
předčištění a zakrytí jímek surových kalů. VS Chrudim trvale
zajišťuje dávkování enzymatických prostředků do odpadní
vody pro urychlení biochemických procesů.
Řešení tak složitého problému si nelze představit bez úzké
spolupráce všech dotčených
stran – VAK Chrudim, VS Chrudim, Mlékárny Hlinsko, Města
Hlinsko i konkrétních občanů
Koutů a Vítanova. Všem zapojeným patří za tuto spolupráci
velké poděkování.
Investicí do fotokatalytické
dezodorizační jednotky však
celá záležitost nekončí. Všechny
zainteresované strany se dohodly, že se na podzim letošního roku uskuteční další jednání,
při kterém zhodnotí letní sezónu a případné odezvy ze strany
obyvatel z nejbližšího okolí.
Mgr. Petr Kavalír, Ph.D.,
výrobní ředitel VS Chrudim

Volby do Evropského parlamentu
Dne 17. ledna 2019 byly rozhodnutím prezidenta (publikovaným ve Sbírce zákonů pod č.
9/2019 Sb.) vyhlášeny volby do
Evropského parlamentu, které
se na území České republiky
uskuteční v pátek 24. května a
v sobotu 25. května 2019.
Hlasování na území města
Hlinska proběhne na obvyklých
místech v 15 volebních okrscích.
Na zastupitelských úřadech
České republiky v zahraničí se
při volbách do Evropského parlamentu nehlasuje.
V oznámení o době a místě
konání voleb, které je zveřej-

něno na úřední desce městského úřadu, jsou uvedeny části
obce náležející do jednotlivých
volebních okrsků a adresy volebních místností v Hlinsku.
Volič, který nemůže nebo
nehodlá volit ve svém volebním
okrsku, může požádat o voličský průkaz. S voličským průkazem může volič hlasovat v jakémkoliv volebním okrsku na
území České republiky. Voličský
průkaz vydává obecní úřad příslušný podle místa pobytu voliče (tj. ten, u kterého je volič
zapsán v seznamu).
Volič může požádat o voličský

průkaz ode dne vyhlášení voleb
– osobně nejpozději 22. května 2019 do 16 hodin nebo
– písemně tak, aby byla žádost doručena obecnímu úřadu
nejpozději 17. května 2019 v 16
hodin. Písemná žádost musí být
opatřena úředně ověřeným
podpisem voliče nebo zaslána
v elektronické podobě prostřednictvím datové schránky
(nestačí pouhý email).
Obecní úřad předá voliči voličský průkaz nejdříve 9. května
2019, a to buď voliči osobně,
nebo osobě, která se prokáže
plnou mocí s ověřeným podpi-

sem voliče žádajícího o vydání
voličského průkazu, anebo jej
voliči zašle.
O voličský průkaz osobně lze
požádat na Městském úřadu
v Hlinsku na evidenci obyvatel,
tel. 469 326 177 nebo na matrice, tel. 469 326 172.
Další informace k volbám,
včetně vzoru žádosti o vydání
voličského průkazu nebo plné
moci, najdete na stránkách
(http://www.hlinsko.cz/mestskyurad/volby2016)
Jitka Fodorová,
úsek správní MÚ
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Je tu další festival Hlína. Máme pestrý program
pro všechny, tvrdí pořadatelé
Multifunkční centrum bude
zase jednou ctít slovo multi ve
svém názvu. Dne 11. května se v
něm sejde hudba, film, divadlo,
literatura a další druhy kultury,
které dohromady tvoří festival
Hlína. Ten bude ve svém čtvrtém vydání zase o něco bohatší,
než býval. Program bude poskládán minimálně ze třinácti
kusů. “Snažíme se dělat přesně
takovou akci, která v Hlinsku
chybí: plnou dobré kultury a
setkávání s různými lidmi. A
podle ohlasů z minulých let se
nám to daří,“ říká za pořadatele
koutecký rodák Michal Marek.
Vedle post-punkových Pris,
cloud-rapového krále Labella a
dalších tří hudebních uskupení
se lidé mohu letos těšit na poslechový pořad trojice hudebních publicistů z Radia Wave,
dokument o psychedelické žábě
Bufo Alvarius nebo četbu znepokojivé poezie Lukáše Palána.
“Chceme si rozšiřovat obzory,“
objasňuje Marek a uznává, že

program na třech místech MFC
nepůjde stihnout celý. “Na druhou stranu si v té šíři vybere to
své úplně každý a o to nám jde,“
dodává Marek.
Výjimečné bude i samotné
MFC. Jeho proměnu bude mít
na svědomí Tomáš Rauchfuss.
Ten se kromě výběru děl mladých vizuálních umělců postará
o světelnou instalaci. “Využijeme toho, jak je MFC velké, takže
na každém místě uděláme díky
světlu trochu jinou atmosféru:
klubovou v sále, na čtení zase

více čajovnickou,“ vysvětluje
své záměry. Klasikou na Hlíně
už je pečlivě připravené jídlo
nebo alkohol z jihomoravské
rodinné palírny Žufánek.
Předprodejové vstupenky čekají na zájemce v Turistickém
informačním centru za 150 korun, na místě vyjdou na rovných 200 korun. Tak 11. května
od 17 hodin v MFC.
A protože Hlína je pouze jednou za rok, zato ve městech se
pohybujeme každý den, tak
chceme na pátek 10. května

pozvat všechny Hlinečáky se
zájmem o veřejný prostor do
Orlovny. Od 18 hodin tam budeme řešit, jak udělat z Hlinska
zase o něco příjemnější místo k
pobývání. Nádraží, prostor před
samotnou Orlovnou, sídliště,
míst, které „mají na víc“, je tolik.
Pro prozkoumání možností je
ale potřeba diskuze obyvatel,
odborníků z oborů jako jsou
urbanismus a architektura a
představitelů města. My pro ni
chceme připravit půdu. A snad i
přidat pár podnětných návrhů,
které pro Hlinsko připravil architekt (a bývalý zdejší student)
Jakub Vašek. Možnosti z jiných
měst ukáže Nadace Proměny.
Když se vše podaří, připravíme i
návrhy se studenty gymnázia a
dozvíme se i plány vedení města. A pak se bude vymýšlet, přemýšlet, diskutovat. V sále a pak
i venku s pivem a hudbou u řeky. www.budehlina.cz
Jakub Jetmar,
pořadatel festivalu

Aktuálně v MMG Hlinsko
DIALOG
Městské muzeum a galerie Hlinsko v květnu zahajuje nový cyklus
diskusních večerů s názvem DIALOG. Nepravidelně – několikrát do
roka – pozveme do sálu muzea zajímavého hosta, kterého moderátor Hynek Vojanec vyzpovídá během neformální besedy. Hostem
bude vždy výrazná osobnost spjatá s Hlinskem. První DIALOG se
uskuteční již ve čtvrtek 16. května od 18 hodin a hostem bude pan
Tomislav Petr, který zavzpomíná na své hlinecké kořeny. Hydrobiolog, cestovatel a autor populárně vědeckých publikací, se po
působení v Africe, na Nové Guineji a v Itálii usadil v Austrálii. Hovořit se bude o První republice, o Hlinsku, o práci v exotických zemích, o hydrobiologii a rybářství, o psaní populárně vědeckých
knih, o cestování, o životě v Austrálii a o mnohém dalším. Přijďte
se tedy ve čtvrtek 16. května od 18 hodin do muzea dozvědět něco
nového. Vstupné činí 30 korun a pro studenty je vstup zdarma.
DIALOG bude pokračovat i v červnu, kdy si do muzea pozveme hlineckého rodáka Jaromíra Sodomku, docenta na ústavu letecké dopravy ČVUT v Praze s letitou pedagogickou a vědeckou zkušeností
na univerzitách v Egyptě a Libyi. DIALOG 2 se uskuteční 6. 6., rovněž od 18 hodin.

MUZEJNÍ NOC 2019 – 17. května od 19 h
MUZEJNÍ NOC si v Hlinsku získává oblibu a stává se pevným bodem na mapě hlineckého kulturního dění. Po veleúspěšném loňském programu, věnovaném období Rakouska-Uherska, se letos
ponoříme hlouběji do historie. Tentokrát nás čeká středověk. A
opět se mohou návštěvníci těšit na úvodní průvod, divadelní vstupy, zajímavou přednášku, dobovou hudbu, bohaté občerstvení,
dobré víno a netradiční večerní prohlídku muzejních expozic. K
večernímu posezení bude rovněž lákat otevřená terasa. MUZEJNÍ
NOC si rozhodně nenechte ujít! www.mmghlinsko.cz
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Noc kostelů – 10 let v ČR – pátek 24. května
Noc kostelů otvírá návštěvníkům od roku 2009 prostory
kostelů a modliteben, ale také
tajemné věže a místa, kam se
lidé běžně nedostanou. V tento
čas se zde například hraje divadlo, zní hudba, kreslí se, ale také
je to prostor na zklidnění, rozhovor i setkání. S kým? Se sebou samým, s lidmi a možná i s
Bohem? Mottem každého ročníku je biblický citát s tématem
noci, letošní inspiruje verš z
proroka Izaiáše: „Dáte se do
zpěvu jako v tu NOC, kdy se zasvěcuje svátek.“
Myšlenka otevřít kostely v
noci vznikla před patnácti lety
ve Vídni, kde také v roce 2005
proběhla první Noc kostelů –
„Lange Nacht der Kirchen“. V
roce 2009 Noc kostelů překročila hranice a otevřely se také
kostely a modlitebny na něko-

lika místech v ČR. Od roku 2010
se Noc kostelů koná již v celé
ČR, loni pořadatelé připravili na
7 000 programů ve více než
1 500 kostelech pro cca 500 000
návštěvníků, vše zdarma a bez
vstupného.
V Hlinsku se Noc kostelů koná od roku 2011 a v pořadatelství se místní církve střídají.
Letos zveme návštěvníky do
římskokatolického kostela Narození Panny Marie. Je to zcela
výjimečná příležitost vidět, jak
vypadá kostel zevnitř a čím je
vyzdoben, co oslovovalo naše
předky, kteří před námi v tomto
prostoru nejenže naslouchali
Božímu slovu při mši svaté, ale
rovněž křtili své děti, slavili
svatby, doprovázeli zesnulé, setkávali se a modlili… A přitom
seděli ve stejných lavicích, naslouchali stejným varhanám,

Výběrové řízení v DsD
Ředitelka Domova seniorů Drachtinka vyhlašuje výběrové řízení
na pozici ekonom organizace Domova seniorů Drachtinka
v Hlinsku.
Místo výkonu práce: Domov seniorů Drachtinka, Erbenova 1631,
Hlinsko
Předpokládaný termín nástupu: 1. 6. 2019
Lhůta pro podání přihlášek končí dne 13. 5. 2019 v 8 hodin.
Výběrové řízení na obsazení pozice ekonom/ka v Domově seniorů
Drachtinka je v plném znění k dispozici na webových stránkách
DSD na adrese: www.drachtinka.cz.

dívali se na stejné obrazy a sochy a vzývali stejného Boha, jako to činíme dnes my.
Specialitou tohoto ročníku je
prohlídka věže děkanského kostela a v ní zavěšeného
památného zvonu z roku 1520.
Tento zvon, který byl ušetřen
při dvou válečných rekvizicích,
je neopravitelně poškozen a
plánuje se jeho sejmutí a vystavení mimo kostel. Na věž pak
bude umístěn zcela nový zvon,
včetně moderního systému
zvonění. Více informací se návštěvníci dozvědí přímo na věži
od průvodce. Je to poslední veřejná příležitost vidět starý
zvon v původním umístění.
V rámci této Noci kostelů
2019 můžete také navštívit
další filiální kostely hlinecké
farnosti: sv. Petra a Pavla apoštolů v Chlumu, sv. Máří Magda-

leny ve Včelákově nebo kapli sv.
Zdislavy ve Studnicích.
Program kostela Narození
Panny Marie v Hlinsku:
17:45 hod. – zahájení programu
Noci kostelů – vyzvánění zvonů
17:50 hod. – varhanní melodie
18:00 až 20:00 hod. – program
pro děti (prohlídka kostela a
sakristie), prohlídka věže kostela s výhledem na město (prohlídka kůru a varhan vč. technického zázemí), prostor pro
rozhovory
20:00 hod. – koncert
21:30 hod. – zpěvy Taizé – vícehlasé nápěvy k rozjímání při
svíčkách
Římskokatolická farnost
Hlinsko vás srdečně zve!
www.farnosthlinsko.cz

Vzpomínky
Utichlo srdéčko znavené, prázdný je domov
bez tebe. Dne 24. května bude tomu rok, co nás
navždy opustil milovaný syn, strýc a bratr,
pan Karel DUŠEK.
S bolestí v srdci a vzpomínkou nikdy
nezapomenou.
Rodiče a bratři Petr a Radoslav

DS Drachtinka hledá brigádníky
Domov seniorů Drachtinka v Hlinsku hledá brigádníky na pozici
pomocná síla v kuchyni v období červen – září 2019. Bližší informace v době 6-14 hodin na telefonu: 724 905 697 nebo 469 318 526.

Dne 12. května 2019 uplyne 1 smutný rok,
kdy nás navždy opustil
pan Otakar MRÁZEK.
Kdo jste ho znali, vzpomeňte s námi.

Spolupráce MŠ Rubešova
se spolkem Srdce pro Hlinsko
V pondělí 8. dubna navštívila naši MŠ
paní Šárka Štefančíková ze spolku Srdcem pro Hlinsko. Cílem návštěvy bylo
navázání spolupráce mezi naší MŠ, spolkem Srdcem pro Hlinsko a rodiči dětí se
speciálními vzdělávacími potřebami
(SVP). Paní Štefančíková dokázala zajistit
pro naši MŠ a děti se SVP velké množství
kompenzačních pomůcek, speciálních
didaktických hraček, rehabilitačních, masážních a relaxačních pomůcek a také zdravotnický materiál.
Za tuto pomoc jí velice děkujeme nejen my, jako MŠ, ale i všichni
zainteresovaní rodiče. Těšíme se na další spolupráci.
Mgr. Jan Novotný, ředitel MŠ Rubešova

S úctou vzpomínají manželka, děti s rodinami
a ostatní příbuzní.

Tiše šumí lesy, které jsi měl rád. Přišel 1. smutný
květen, ty jsi odešel. Opustil svou rodinu, lesy,
háje, luka, rodnou zem. Odešel jsi tam, kde jednou všichni spočinou.
Dne 1. května 2019 tomu bylo 20 let, co zemřel
pan Luděk PLÍŠEK ze Rváčova.
Děkujeme všem, kteří vzpomínají s námi.
Manželka a děti
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Plán investic na léta 2020 – 2022 – krásná
pohádka! Změní se ve skutečnost?
Rada města schválila na svém
zasedání 11. 2. 2019 plán investic a obnovy městského majetku na léta 2020 – 2022. Občané
města s ním byli seznámeni
v článku pana starosty v březnovém vydání Hlineckých novin. Když jsem si tento článek
přečetl – mimochodem, četlo se
to jako krásná pohádka – v duchu jsem zajásal: Konečně máme vedení města, které zvládne
za 3 roky to, co předešlá vedení
radnice nezvládla za 30 let. Pak
jsem si vzal papír, tužku a kalkulačku a začal jsem počítat.
Rozpočet města při jeho
schvalování je sice na příjmové
i výdajové stránce na úrovni
někde kolem 210 milionů, avšak
jsou z něho financovány nejen
investice, ale i chod úřadu, provoz příspěvkových organizací
města, provoz a údržba budov
v majetku města, poskytovány
dotace a granty v oblasti sportovní, kulturní i sociální a řada
dalších položek. Při standardně
sestaveném vyrovnaném rozpočtu města zbývá na investice
něco přes 30 milionů korun, to
je za 3 roky kolem 100 milionů
korun.
Akce, zahrnuté do plánu investic na roky 2020 – 2022 však
představují náklady na úrovni
kolem 300 milionů korun, tedy
zhruba trojnásobek rozpočtových možností města. Jenom 4
největší akce na toto období
představují investice ve výši
přes 200 milionů – jmenovitě
sportovní hala – rozpočet 113
milionů, úprava prostranství

mezi sídlištěm a teplárnou spojená se vznikem 120 nových
parkovacích míst přes 50 milionů, a to ještě v cenách roku
2016, příprava dalších 30 stavebních parcel na Drachtinách
odhadem přes 30 milionů korun, dostavba koupacího
biotopu v roce 2020 minimálně
15 milionů. Dále je v plánu rekonstrukce řady místních komunikací, chodníků, atd.
Jsou samozřejmě možnosti,
jak doplnit chybějící finance –
např. použitím zůstatku finančních prostředků z minulých let. Ale dost velká část se
použila již v roce 2018 a další
nemalá částka je zapojena do
rozpočtu roku 2019. Takže pokud má být na účtech města
stálá rezerva 45 milionů, o které
několikrát mluvil pan starosta,
nebude již v letech 2020-2022
k dispozici žádná významná
částka.
Další možností jsou úvěry.
Zde jsou však 2 limity – limit
daný zákonem 23/2017 Sb.
O pravidlech rozpočtové odpovědnosti a limit daný zdravým rozumem, kdy v období
pozvolného zpomalování tempa růstu ekonomiky a zvyšování úrokových sazeb je třeba
k úvěrovému zatížení města
přistupovat velice obezřetně.
Třetí možností jsou dotace.
Jak napsal pan starosta v tomtéž vydání Hlineckých novin,
panují v systému dotací zákony
džungle. Částečně je to pravda,
avšak úspěšná města a obce se
v těchto zákonech umí orien-

tovat a umí je využít. Bohužel,
Hlinsko k nim zatím nepatří.
Jenom 2 příklady – v rozpočtu
na rok 2018 mělo Hlinsko vyčleněnou částku na výstavbu
komunikace v průmyslové zóně, akce byla řádně naplánována, Pardubický kraj schválil
usnesením zastupitelstva
Z/203/18 bod 2b) ze dne 17. 4.
2018 dotaci pro Hlinsko na tuto
komunikaci ve výši 1,4 mil Kč.
Město ji však nedokázalo v roce
2018 využít, i když se jednalo o
akci zahrnutou do rozpočtu.
Dokonce se Rada města ani zastupitelstvo ani nedozvěděly, že
byla tato dotace pro město
Hlinsko schválena.
Druhým příkladem je žádost
o dotaci na chodník v městské
části Srní. Rada města schválila
uzavření smlouvy se zhotovitelem chodníku dne 14. 5. 2018.
To znamená, že v té době byla
již kompletní prováděcí projektová dokumentace, stavební
povolení a byl vybrán dodavatel. Státní fond dopravní infrastruktury vypsal dotační titul
Bezpečnost, právě na chodníky
a podobné investice. Termín
pro podání žádostí byl nejpozději 15. 11. s tím, že bylo doporučeno před podáním žádosti
ještě se SFDI veškeré podklady
konzultovat a případně je doplnit či upravit. Město Hlinsko,
přestože mělo takřka kompletní
podklady k dispozici již 14. 5.,
podalo žádost o dotaci na SFDI
bez předběžné konzultace až
14. 11. Třeba ale přesto město
tuto dotaci získá.

V minulém volebním období
byla jedinou velkou získanou
dotací dotace na přestupní terminál. Naopak řada dotací
městu unikla. Proto jsem skeptický a nevěřím, že se během 3
let podaří získat dotace na investiční akce ve výši přesahující
150 milionů korun.
Na posledním jednání zastupitelstva dne 11. 3. mě překvapilo, že nikdo ze zastupitelů, ať
už koaličních, kteří nejsou členy
Rady města, tak opozičních,
nezaujal k Radou města schválenému plánu investic žádné
stanovisko. Ještě více mě však
překvapila zpráva finančního
výboru zastupitelstva, který má
být poradním orgánem zastupitelstva ve věcech finančních a
ekonomických, která se také
tímto plánem investic nezabývala a ani tento plán nezmínila.
Finanční výbor by měl být první, kdo na takovou věc bude reagovat.
Já sám bych si přál, aby se akce zahrnuté do tohoto tříletého
plánu investic podařilo zrealizovat. Jsou to všechno akce pro
město prospěšné a potřebné.
Ale je třeba plánovat realisticky.
Přeji Radě města hodně úspěchu při realizaci tohoto plánu.
Bude jistě zajímavé si za 3 roky
sednout, vzít si k ruce výtisk
Hlineckých novin z března 2019
a porovnat realitu roku 2022
s plánem vydaným na začátku
roku 2019. Třeba se opravdu
tato krásná pohádka změní ve
skutečnost.
Ing. Karel Hudec

PLÁN investic a obnovy majetku
Přátelé, sousedé, věřím, že
cestou, jak věci zlepšovat, je o
nich vzájemně mluvit – diskutovat. A tímto přesvědčením se
rozhodně netajím.
Proto jsem velmi rád, že do
jedné z debat, konkrétně o plánu investic a obnovy majetku
našeho města, kromě jiných
přispěl i bývalý radní pan Ing.
Hudec. Touto cestou bych chtěl
poděkovat nejen Ing. Hudcovi,
ale i všem ostatním za podněty,
kterými přispěli.
Dovolím si ovšem upozornit
na to, že Rada města schválila
PLÁN investic a obnovy majet-

ku, nikoli rozpočty na jednotlivé roky. Tedy se zatím jedná o
odsouhlasení shody v plánu
rozvoje. Nelze totiž rozhodovat
o číslech bez znalosti kontextu
a mnoha návazností, protože
mnoho z nich vyplyne teprve v
budoucnu a je třeba na ně reagovat v daný moment – období.
Jde především o cíle a vizi,
které chceme naplnit. Jsme totiž
přesvědčeni, že Hlinsko má mít
směr, kterým se budeme ubírat.
Bez vize bychom se jen točili
v bludném kruhu a k ničemu
dobrému by to nevedlo. A to
nikdo z nás občanů nechce!

Naopak cílem vedení radnice je
rozvoj Hlinska, aby moje i vaše
děti a vnuci chtěli a mohli
v našem městě i regionu bydlet,
studovat, pracovat – zkrátka
dobře žít.
Plán investic a obnovy majetku je živý dokument, což
zdůrazňujeme od počátku.
V průběhu let jistě budeme reagovat na aktuální situace. Třeba v oblasti dotací, výběru daní
a podobně.
Při sestavování plánu jsme se
zaměřili na klíčové oblasti
školství, bydlení, občanskou
vybavenost, a to na investice i

snahu snižovat provozní náklady na městský majetek. Dílčí
změny nastat nepochybně mohou. Ale ze základního směru
rozhodně neuhneme! Už proto,
že jsme právě s touto vizí vstupovali do komunálních voleb. A
právě jejich výsledek mimo jiné
ukázal, že tyto konkrétní cíle se
máme pokusit naplnit.
Ještě jednou děkuji za všechny názory, s nimiž se setkávám.
Děkuji i za velkou podporu našich vizí, ale i připomínky k nim
a věřím, že se je v maximální
míře podaří naplnit.
Miroslav Krčil, Váš starosta
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Marek Rejent – Jako doma, galerie, 27. 4. – 9. 6.
Městské
muzeum a
galerie Hlinsko uvádí
druhou letošní výstavu
věnovanou
současné
umělecké
tvorbě. Tématem je
tentokrát socha.
Sochař
Marek Rejent provádí a v rámci
výstavy nabízí:
- Nevratnou demontáž a přestavbu použitých elektrospotřebičů na umělecká díla
- Zachování funkčnosti, nikoliv
však praktické použitelnosti
- Práci s objemem a proudem
vzduchu
- Zaměření na výrobky ElektroPraga – ETA
Marek Rejent odpovídal na
otázky ředitele MMG Hlinsko
Martina Horáka ještě před instalací výstavy.
Netypické spojení vysavačů a
dalších spotřebičů značky ETA
a sochařství. Jak k této symbióze došlo?

Vím docela přesně, že k tomu
došlo při přípravě výstavy pro
Městské muzeum a galerii
v Poličce v roce 2011. Výstavu
jsem tehdy pojmenoval ZooZoom a byla o krajině a zvířatech
z trochu netradičního pohledu.
Tam jsem poprvé použil různé
elektrospotřebiče a vysavač
ETA byl jeden z prvních. Byl
totiž doma po ruce.
Pro většinu lidí je socha buďto
z kamene, nebo bronzu, případně ze dřeva. Jaké materiály
ale lákají ke zpracování vás?

Pocházím z řezbářské rodiny
a tak umím pracovat s dřevem a
používám ho při mnohých
venkovních realizacích a taky

při některých pracích na zakázku. Dělám také modelované sochy, které odlévám většinou z
plastů nebo z betonu. Vlastně
mě docela baví pracovat s jakýmkoliv materiálem, ale dřevo
opakovaně vítězí.
Má vaše tvorba také ekologický
aspekt, tedy přinést již nepotřebným starým věcem nové
užití v podobě uměleckého díla?

Pro mě je ten ekologický pohled docela důležitý a jsem rád,
že jste na to upozornil. Moje
objekty jsou dělané s nadsázkou a odlehčeně (alespoň se o
to snažím). Zároveň je tam i to
poměrně závažné sdělení, že ve
velké míře si z krajiny a země
bereme suroviny a přitom neumíme ty použité a nepotřebné
věci rozumně recyklovat. Nebo
to umíme, ale děláme to příliš
málo.
Výstava nabízí průřez vaší novější i starší tvorbou, který z
vystavených objektů je vám
momentálně nejbližší?

Asi nejvíc mě zaměstnávají
objekty, které vznikají právě
pro výstavu v Hlinsku. Jsou
v tuto dobu ve vývoji a tím pádem pro mě asi nejbližší.
V galerii jistě mnozí dříve narození zavzpomínají na zlatou
éru Elektro-Pragy, výstava je
však vhodná také pro děti, co
konkrétně jim nabízí?

Je vyzkoušené, že děti na ty
moje potvory docela dobře reagují, jsou většinou bezprostřední a mají dobrou představivost. A hlavně nemusejí překonávat zažité stereotypy dospělých o tom, jak má výtvarné
dílo vypadat, co by si případně
do obýváku dali a co už tedy
určitě ne.
ETA není jedinou českou značkou, jejíž produkty ve své práci

přetváříte, na výstavě je k vidění například upravený motocykl Jawa Pionýr. Která další
loga na vašich plastikách najdeme?

Nedávno jsem obě značky
dokonce zkombinoval a vznikl
pionýr s tryskovým pohonem,
který na výstavě u vás v Hlinsku
určitě bude. A jinak používám
normálně dostupné značky,
například na pavouky jsou
vhodné depilátory Braun a pro
mouchy se nabízejí holicí strojky Philips.
Vedle sochařství se věnujete i
realizacím ve veřejném prostoru, vyzdvihněte některé z
těchto prací.

V loňském roce jsme na zahradě prosečského evangelického sboru dokončili Archu,
docela velký exteriérový objekt,
na kterém jsem se podílel. A
nedaleko na hřbitově je meditační prostor s dřevěnými sloupy, který považuji za svoji autorskou realizaci. Jsem rád, že se
v Proseči po této stránce něco
děje a daří se zvelebovat veřejný prostor. Řadu dalších věcí
máme vymyšlených a věříme,
že i letos některý z návrhů
uskutečníme.
Jak hodnotíte výstavní prostory hlinecké galerie?

Mám vyzkoušené, že mým
objektům prospívají spíš neutrálně vypadající výstavní místnosti s dobrým osvětlením. Jak
na tom je hlinecká galerie se
světly zjistím až během instalace, prostory mně jinak dost
vyhovují.
Pocházíte z nedaleké Proseče,
jak vnímáte umělecký odkaz
silné generace malířů Vysočiny
v současné době?

Také u nás v Proseči bylo několik takových volnočasových a
velmi zapálených malířů, kteří
dělali krajiny a některé jejich

obrazy jsou určitě stále v domácnostech. To byla generace
mého dědy, on sám také maloval a jeho obrázky máme doma.
Měl rád Budislav, okolí Proseče,
sám pocházel z František a
všechna tato místa jsou na jeho
krajinách. Vnímám to tedy spíš
obecně jako silný vztah lidí k
domovské krajině, který se předává a je i v současnosti stále
živý. Díla malířů Vysočiny jsou
významnou součástí kulturní
historie.
Hlinsko není na sochařskou
výzdobu nikterak bohaté, hodila by se do města podle vás
nějaká současná sochařská
tvorba?

Myslím si, že Hlinsko by
umístění výtvarných děl ve veřejném (sdíleném) prostoru
docela jistě uneslo a že by to
městu prospělo. Velmi pomůže
promyšlené zadání, určitá otevřenost všech zainteresovaných
a dobrý výběr autorů a děl. Vyplatí se řešit vybranou lokalitu
města jako celek. Tím, že někam postavíme nějakou sochu,
se obvykle dané místo k lepšímu moc nezmění.
Na čem v současné době pracujete a na čem byste pracovat
chtěl? Co připravujete po hlinecké výstavě?

Příprava výstavy se termínově sešla se stavebními úpravami mého ateliéru, na kterou
jsem se dlouho chystal a těším
se na výsledek. Tím by mělo být
víc pracovního prostoru a hodně uklizených věcí. Ale celá ta
akce přinesla zároveň trochu
zmatku a napětí, jestli vůbec
dílka určená na výstavu najdu
anebo stihnu dokončit. Po hlinecké výstavě a dokončení prací na ateliéru bych nejraději
nedělal aspoň chvíli nic. To se
mně ale nesplní, čekají mě například dubové reliéfy s námětem čtyř ročních období.

Když ovoce přinese své ovoce
Carving znamená řezat
pravidelný oblouk. Nejen na
lyžích, ale také
do ovoce a zeleniny.

Dne 28. března se v Hradci
Králové konala mezinárodní
přehlídka kuchařů a cukrářů
Gastro Hradec. Jednou ze soutěžních disciplín byl carving,
kterého se v kategorii Start pro
začínající řezbáře zúčastnila i

Diana Peškeová z Hlinska. Podle zadání pořadatele bylo jejím
úkolem předem vyřezat cukrový meloun a 5 kusů ovoce na
volné téma. Hodnotilo se umělecké zpracování, stupeň obtížnosti použité techniky a moti-

vů, originalita a kreativita. Za
kompozici „Květinové probuzení“ sestávající z jablek, hrušek, manga a melounu získala
Diana Peškeová stříbrnou medaili. Co zbývá jen dodat„Řež do
toho dál.“ Pavel Peške
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Studenti gymnázia se sami podílí na rozvoji
školního zázemí
S příchodem jara přichází i na
Gymnázium K.V. Raise a SOU
Hlinsko nový projekt s názvem
Pébéčko (Participatory budgeting). Jedná se o celorepublikový projekt, v němž naši studenti, jako jediní v Pardubickém
kraji, přijdou s návrhem na

zlepšení školního zázemí. Na
projekt je vyhrazeno 50 tisíc
korun a je jen na nich, jak je
využijí.
Jednotlivci nebo několikačlenné skupinky si vyzkouší
průběh financování participačního rozpočtu, což je věc, se

kterou se mohou v budoucnu
ještě setkat. Aby se jejich návrh
uskutečnil, musí si vytvořit
kampaň, kterou se budou snažit
přesvědčit ostatní studenty o
tom, že jejich projekt je ten
pravý k realizaci.
Na začátku května se bude

hlasovat o nejlepším projektu
pomocí internetové aplikace a
vítězný návrh bude zrealizován
i s pomocí odborníků z H21, tj.
organizace, která tuto možnost
nabízí.
Organizační tým
PB GKVR Hlinsko

Hlinecký hrneček

Každý rok bývá na podzim vyhlašováno nové téma Hlineckého hrnečku. V říjnu v rámci
Týdne knihoven bylo pro 15.
ročník této literární soutěže
vybráno téma „Můj život s reklamou“. V úterý 19. března
proběhlo v knihovně slavnostní
vyhlášení a zároveň čtení vítězných prací. Porota vybírala
celkem z 53 příspěvků a pořadí
výherců bylo následující:
I. kategorie:
1. místo: Petr Machovec
2. místo: Štěpán Hroneš
II. kategorie:
1. místo: Andrea Skalníková
2. místo: Adam Krov
3. místo: Aneta Urbánková
III. kategorie:
1. místo: Tereza Kosová
2. místo: Pavlína Tichá
3. místo: Lucie Drahošová
IV. kategorie:
1. místo: Dominika Podvolecká
2. místo: Josefa Růžičková
3. místo: Ilona Pluhařová
Všem umístěným ještě jednou
gratulujeme!
Městská knihovna
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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
Neděle 12. května od 15 h – koncert žáků ZUŠ u příležitosti svátku
Dne matek
Sobota 25. května od 9.30 do 17 h – kurz olejomalby
Přijímáme přihlášky na příměstský „Tábor plný barevných překvapení“
Více informací na www.cj23.cz, FB: Centrum Jana XXIII.
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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

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

Tel.: 469 311 197

Městské muzeum a galerie
Galerie
do 9. června
JAKO DOMA
Výstava sochaře Marka Rejenta, který se zabývá nevratnou demontáží a přestavbou použitých elektrospotřebičů na umělecká
díla.
PROŠLI ZDEJŠÍ KRAJINOU
Stálá expozice malířů Hlinecka se zaměřuje především
na krajinomalbu.

Kino
4. sobota
17.00
JAK VYCVIČIT DRAKA 3
Animovaný dobrodružný film USA, dabing, 104 minut, P, vstupné
100 Kč děti, 120 Kč dospělí.
14. úterý
13.30
LOVENÍ (Bio Senior)
Komedie ČR, 12-N, vstupné 60 Kč.
15. středa
19.00
SNĚŽÍ!
Poetické drama ČR, 74 minut, 12-N, vstupné 130 Kč.
22. středa 19.00
TRHLINA
Mysteriózní thriller SK, 111 minut, 15-N, vstupné 120 Kč.
Předprodej a rezervace vstupenek – TIC Hlinsko/Betlém 731
697 418, pokladna MFC nebo www.mfc-hlinsko.cz.
Vstupenky lze platit i kartou.

Studnice
Sobota 8. června od 13 h
9. PŘEHLÍDKA TANEČNÍKŮ ČESKÉ BESEDY
PARDUBICKÉHO KRAJE
-letní parket-

Otevřeno: Út – Pá 9 – 12, 13 – 16 h; So, Ne 10 – 12, 13 – 16 h,
včetně svátků
Muzeum
Čtvrtek 18. května od 18 h
DIALOG 1
Nový nepravidelný diskusní cyklus se zajímavými hosty spojenými
s Hlinskem.
Pátek 24. května od 19 h
MUZEJNÍ NOC
Hudba, kostýmy, divadelní scénky i zajímavá přednáška návštěvníky zavedou do středověké historie nejen města Hlinska.
Pátek 31. května od 17.30 h
ABSOLVENTSKÝ KONCERT ZUŠ
Expozice: Nejstarší historie, školství, spolky, oděv a textilní výrobky, zaniklá a živá řemesla – hrnčířství, hračky, sklo,
rodina Adámkových.
Otevřeno: Út – Pá 9 – 12, 13 – 16 h; So, Ne zavřeno
Městské muzeum a galerie, Havlíčkova 614, 539 01 Hlinsko
Tel.: 469 311 267, 731 151 777, e-mail: muzeum@hlinsko.cz;
www.mmghlinsko.cz, Facebook Městské muzeum a galerie

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

Sobota 18. května od 17.30 h
DYMYTRY & ARAKAIN
+ LUCIE BÍLÁ

Orlovna
Sobota 4. května od 20 h
HUDBA PRAHA revival
a host Luboš Pospíšil

Sportoviště města Hlinska, s.r.o. nabízejí
od 1.8.2019 do pronájmu prostory baru v areálu plaveckého bazénu. Více informací na tel. čísle
608 889 739.
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Muzeum v přírodě Vysočina
VESELÝ KOPEC

do 27. června
Kolekce Quiltů skupiny ART QUILT HARBOUR
Výstava Patchwork Meeting Hlinsko
Otevřeno: Po – Čt 8.00-16.30 h (mimo svátky) a při kulturních akcích dle programu MFC.
Úterý 7. května od 19 h
Koncert pro Motýla – Aleš Brichta Trio, Josef IX.&Mina
Hostem večera bude Simona Černá a Roman Beny Beneš.
Moderuje: Vláďa Slezák
Vstupné 250 Kč v předprodeji a 290 Kč na místě. Křest CD!
Úterý 14. května od 19 h
Tchýně na zabití
Fanny agentura Praha
Ani sama Smrt nezabrání tchýním prudit a montovat se do života
jejich mladým.
Divadelní představení je v rámci jarního abonmá 2019.
Volné vstupenky v prodeji za 300 Kč.
Pátek 17. května od 18 h
Hlinečanka & Radim Uzel, CSc.
Hostem jarního koncertu k 45. výročí založení kapely bude uznávaný sexuolog a soudní znalec v oboru zdravotnictví MUDr. Radim
Uzel, CSc. Vstupné 120 Kč.

Sobota 11. května od 9 do 16 h
HRNČÍŘSKÁ SOBOTA
Program přibližující práci hrnčířů a keramiků, prodej jejich výrobků, dílničky pro děti. Kulturní program: vystoupení NS Kohoutek,
Chrudim.
Návštěvní doba: od úterý do neděle v době od 9 do 17 h.
O státních svátcích platí běžná otevírací doba.
BETLÉM HLINSKO
Pátek 17. května od 20 do 23 h
MUZEJNÍ NOC
Poprvé se připojujeme k muzejní noci a návštěvníci budou moci
zažít netradiční program v zajímavém prostředí.
9. května až 9. června
VÝSTAVA PRACÍ VÝTVARNÉHO OBORU ZUŠ HLINSKO
Výstava v Pickově domě č.p. 178.

Úterý 21. května od 17 h
Kroužkování
Vystoupení kroužků při DDM Hlinsko.

EXPOZICE MASOPUSTNÍCH OBCHŮZEK
A MASEK Z HLINECKA
V domku č. p. 362 jsou vystaveny dokumenty věnované zápisu
masopustních obchůzek z Hlinecka do světového nehmotného
dědictví UNESCO. Můžete si zde prohlédnout množství historických i současných fotografií masek, stejně jako originální masky
z Blatna, Hamrů, Studnice a Vortové. Součástí expozice jsou i promítané dokumenty, výtvarná dílna pro děti a speciální programy
pro školy.

Neděle 26. května od 14 h
Dětský den
Pořádají MKK Hlinečan a DDM Hlinsko v areálu u Domu dětí
a mládeže a u Multifunkčního centra.

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.

Úterý 28. května od 17 h
V kole divoženek
Představení divadelního kroužku při ZŠ Ležáků.
Vstupné dobrovolné.
Čtvrtek 30. května od 18 h
Švýcarským Divokým západem
Promítá Ladislav Lahoda – prezident CMA- společnost pro výzkum
historického podzemí.
Vstupné 80 Kč.

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

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.

Oáza vnitřní harmonie
Každé úterý od 6.15 do 7.15 h Ranní naladění s hudbou a pohybem. Protažení těla, zdravotní cvičení na podporu pohybového
aparátu. Příjemná hudba a krásné naladění do nového dne. Určeno
pro všechny věkové kategorie. Vstupné 70 Kč.
Středa 15. května od 17.30 h – Malování na plátno akrylovými
barvami, výtvarné potřeby k dispozici. Plátno k zakoupení – cena
dle velikosti. Vstupné 150 Kč. To, že vám někdo řekl, že vůbec neumíte malovat, není pravda. Přesvědčím vás o pravém opaku.
Středa 22. května od 17.30 h – Relaxační večer pro ženy – relaxační techniky, které si doma nedopřejete. Vstupné 100 Kč.
Středa 29. května od 17.30 h – Malování na plátno akrylovými
barvami Výtvarné potřeby k dispozici. Plátno k zakoupení – cena
dle velikosti. Vhodné pro začátečníky i pokročilé. Individuální přístup. Vstupné 150 Kč
Všechny programy probíhají na adrese Poděbradovo nám. 45 . Rezervace míst na programy na tel. č. 731 944 407.
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Soukromá inzerce
Hledám pronájem garáže, kdekoliv v Hlinsku.
Nabízím cenu 1 000 Kč/měs. Tel.: 608 112 888.
Hledám v Hlinsku stěhovací firmu, prosím o kontakt.
Tel.: 604 445 290.
Prodám chlapecké kolo zn. Author, na věk 10-14 let. Cena původní
8 800 Kč, nyní 4 000 Kč. Jeté jednu sezonu, k odběru v Hlinsku.
Tel.: 739 768 074.
Prodám zachovalý truhlářský ponk, cena 1 000 Kč, gramorádio
z roku 1960, cena 500 Kč, dále starší kuchyň – 3 skříně (z toho 2
s prosklenou policí), nábytek do ložnice – 3 zachovalé lakované
skříně, gauč, 2 válendy, lze i jednotlivě. Tel.: 604 445 290.
Prodám nové letní pneu 215/60 R17/SUV 4x4 – Goodyear.
Tel.: 731 190 376.
Hledám podnájem – byt 2+1 nebo garsonku. Tel.: 566 50 22 81.
Výkup starých peřin a nedraného peří. Tel.: 721 469 234.

květen | 2019
Přenechám dřevo na palivo. Tel.: 705 279 006.

květen| 2019
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Kam za sportem
Fotbal
So 4. 5.
Ne 5. 5.
Ne 5. 5.
Ne 12. 5.
So 18. 5.
So 18. 5.
Ne 19. 5.
Ne 26. 5.
So 1. 6.
Ne 2. 6.

Hl. – Kolín
Hl. – Česká Třebová
Hl. – Moravská Třebová
Hl. – Moravská Třebová
Hl. – Náchod
Hl. – MFK Chrudim B
Hl. – Choceň
Hl. – Prosetín
Hl. – Cidlina
Hl. – Luže

Bazén
10.00
9.30, 11.15
17.00
10.30
10.00
17.00
9.30, 11.15
10.30
10.00
17.00

Házená – 2. liga žen
So 18. 5. HK Hlinsko – TJ Pustějov
Ne 26. 5. HK Hlinsko – Sportklub Náchod

liga ml. žáci
st. a ml. žáci
A muži
dorost
liga ml. žáci
A muži
st. a ml. žáci
dorost
liga ml. žáci
A muži
14.30
13.00

Olympijský den letos
oslaví i Hlinsko

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.
Středa 8. 5. otevřeno: bazén 10 – 19 h, sauna 13 – 19 h.
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
AQUAEROBIC (cvičení ve vodě pro ženy)
– každý čtvrtek v pravidelných časech od 18:00 a od 19:00 hod.
– cena 50 Kč/hod.
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.

T-Mobile Olympijský běh,
podle ocenění Českého atletického svazu nejlepší běžecká
akce loňského roku, zamíří opět
i do Hlinska.
Akce se uskuteční ve středu
19. června, kdy přesně v jeden
okamžik oslaví společně 80 tisíc
běžců na 80 místech po celé
České republice mezinárodní
Olympijský den. Všichni, kteří
se chtějí do akce zapojit, se mohou už nyní přihlásit na https://www.olympijskybeh.cz/zavody/hlinsko-2018-2/.
Po celé zemi se uskuteční více
než 80 běhů. Mezi nimi nebude
chybět ani běžecký závod
v Hlinsku, který nabídne trasu
na 5 km, 10 km a připraven bude závod i pro děti v délce 1 km.
Všechny běhy se konají jako
oslava celosvětového Olympijského dne, tedy výročí založení
Mezinárodního olympijského
výboru.
Do Česka přinesl myšlenku
Olympijských běhů už v roce
1987 legendární běžec Emil Zátopek.
V rámci Olympijského běhu
účastníci neběží pouze pro sebe,

část ze startovného jde na podporu charitativní činnosti České
olympijské nadace, jež umožňuje sportovat dětem ze sociálně znevýhodněných rodin. V
roce 2018 bylo takto darováno
přes 350 000 Kč.
Registrace do závodů probíhají na https://www.olympijskybeh.cz/zavody/hlinsko2018-2/. Startovné začíná na
150 Kč. Děti do 15 let běží
v rámci dětských závodů zdarma.
Harmonogram
Olympijského běhu
15:00 – 15:50 h Prezentace dětský závod na 1 km
16:00 h Dětský závod
(kat. 2004 – 2007, kat. 2008 –
2011, kat. 2012 – 2016)
16:30 h Vyhlášení dětských kategorií
16:45 – 17:50 h Prezentace dospělých závodů na 5 km a 10 km
18:00 h Start závodu na 5 km a
10 km (kat. 1958 a starší,
kat. 1957 – 1973, kat. 1974 – 1988,
kat. 1989 – 2003)
19:25 h Vyhlášení vítězů závodu
na 5 km a 10 km
Pavel Novák

Karatisté excelovali na
Evropském poháru
Oddíl karate Hlinsko, z.s. se
zúčastnil Evropského poháru v
karate WUKF-CAOKK.
Soutěž Czech karate Open se
konala v Karlových Varech 23.
března.Turnaje se zúčastnilo 8
zahraničních zemí, a to Ukrajina, Polsko, Slovensko, Česká
republika, Lotyšsko, Litva, Německo a Anglie.
Hlinecký oddíl na tomto turnaji reprezentovali karatisté
Tomáš Janáček, Radek Netolický, Michal Kyncl a Jiří Košina.
Tomáš Janáček – nová naděje
hlineckého karate exceloval v
kumite (zápas) mladší dorostenci 13-14 let, když vybojoval
skvělé 1. místo a zlatou medaili.
Radek Netolický – vybojoval s
kumite týmem skvělé 3. místo.
Jiří Košina spolu s Michalem
Kynclem a Michalem Jindrou
jako Kumite tým Masters veteráni + 36 let získali 2. místo.
Michal Kyncl – Kumite Mas-

ters veteráni +46 let vybojoval
1. místo a v Kumite Masters Veteráni +36 let obsadil 3. místo
a získal bronzovou medaili.
Opět velmi pěkný výsledek a
hlavně důležitá skutečnost je,
že se prosazují naši mladí bojovníci Tomáš a Radek, kteří
jsou novou nadějí oddílu do
budoucích let.
Miroslav Zdražil,
Karate Hlinsko

16 | Hlinecké noviny

květen | 2019

TKG Hlinsko postoupilo Neregistrovaní stolní
na Mistrovství ČR
tenisté ukončili sezonu

S jarním obdobím se rozběhla
série regionálních kol soutěže
Festival tanečního mládí. Jsou
to nominační soutěže na Mistrovství české republiky v tanečních choreografiích. Dne 6.
dubna se do Multifunkčního
centra v Hlinsku sjely soubory
z Pardubického a Královéhradeckého kraje.
Taneční klub TKG Hlinsko
soutěžil v kategorii mládež,
plesové choreografie. Pro letošní rok česko-slovenský choreograf Petr Horáček připravil náročnou formaci s hlubokým tématem, které nás zavede o více

jak 70 let zpět, kdy miliony lidí
se žlutou hvězdou na hrudi nastoupily do svého posledního
vlaku. Kolektiv složený z dvanácti soutěžních sportovních
párů vyjádřil svým tancem vše,
co jejich téma „Sonáta o naději“
vyvolává: cit, výraz, bolest i naději. Některým divákům šel
mráz po těle a leckomu stekla
po tváři slza. TKG Hlinsko si vytančil 2. místo a postupuje tím
na Mistrovství ČR v plesových
choreografiích, které se bude
konat v květnu.
Dr. Jana Malinová

Ve spolupráci s TTC Hlinsko
uspořádali dne 13. dubna stolní
neregistrovaní tenisté velkolepý závěrečný turnaj dvojic, které se nalosovaly a mezi sebou
hrály každá s každou na dvě
dvouhry a čtyřhru. Sedm zarputilých usměvavých párů bojovalo po celý den v herně TTC
Hlinsko, posvačilo se a popilo
něco pro osvěžení a k večeru
jsme se všichni přemístili do
restaurace Skalsko, kde nám
pan vedoucí připravil s kolektivem příjemné občerstvení v
podobě tataráku s topinkami a
pivečkem různých značek.
Celkovými vítězi se stala po
zásluze dvojice Vladimír Říha a
Jarda Kopecký, kteří byli poraženi pouze od páru D. Bona – M.
Hochmann.
Další pořadí:
2. místo: Vlasta Mataj a Jarda
Němec

3. místo: Roman Mrázek a Josef
Melezinek
4. místo: Štěpán Bonaventura a
Borek Kovárník
5. místo: Petr Vašek a Olin Netolický
6. místo: David Bona a Miloš
Hochmann
7. místo: Michal Ondráček a Petr
Marek
Pohodová atmosféra probíhala celým turnajem, nad jehož
hladkým průběhem dohlížel
obětavý organizační pracovník
a rozhodčí Vladimír Škarvada z
TTC Hlinsko, jenž nakonec
všem rozdal drobné upomínkové ceny, které se podařilo zajistit díky Městu Hlinsku a
drobným sponzorům.
Na podzim se naši reprezentanti zase sejdou na prahu další
stolnětenisové sezony 20192020. Š. Bona

Pozvánka na letní příměstský tábor 2019
Prázdniny se blíží a s nimi i
zábavně a užitečně prožitý volný čas dětí. Centrum Jana XXIII.
nabízí příměstský tábor pro děti
od 6 do 15 let buď samostatně,
nebo je možné ho strávit s celodenním doprovodem prarodiče, rodiče, sourozence. Každé
ráno vždy příchod k Centru Jana
XXIII. v 8 hodin, předání dětí
odpoledne kolem 17. hodiny.
První setkání přihlášených dětí

bude na informativní schůzce v
neděli 14. července od 15 do 17
hod. Zahájení tábora bude v
pondělí ráno 15. července v 8
hod. a zakončen bude v pátek
19. července. Má název „Tábor
barevných překvapení“.
Vydejte se s námi všechna
dobrodružství společně radostně prožít. Čekají na vás různá
překvapení, setkání, soutěže,
hry, plavání, výtvarné tvoření.

To však není vše. Těšit se můžete také na celodenní výlet, na
projížďky na koni, na exkurzi u
hlineckých hasičů, navštíví nás
psovodi se svými ukázkami výcviku a rovněž za námi přijedou
přátelé z Českého červeného
kříže z Chrudimi. Vedoucí tábora je paní Petra Pejchlová. Cena
tábora je 1 200 Kč/osobu a zahrnuje dostatečný pitný režim,
celodenní stravu, pojištění a

výdaje na programovou náplň
tábora. Přihlášení je možné do
20. června na tel. 606 500 035
(Petra Pejchlová) nebo na tel.
734 435 485 (Lída Pavlišová), email: cj23hlinsko@centrum.cz.
Počet míst je omezen, je nutné se přihlásit včas. Děkujeme a
těšíme se na prima dny s prima
partou dětí.
L. Pavlišová a P. Pejchlová,
Centrum Jana XXIII.
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