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HLINEČTÍ HASIČI MAJÍ
NOVÝ AUTOMOBIL

HASIČI DOSTALI NOVÉ DOPRAVNÍ VOZIDLO, které bude sloužit jednotce města Hlinska JPO 2.
„Automobil jsme pořídili i díky významné podpoře Pardubického kraje. Poprvé jsme o této možnosti
jednali s panem hejtmanem Netolickým loni v prosinci. Jsem rád, že dnes už máme v Hlinsku první
konkrétní výsledek. A navíc druhý dopravní automobil bude připraven v druhé polovině září. Ten je určen pro další z našich jednotek, pro blatenské hasiče,“ uvedl starosta Miroslav Krčil při předání klíčů
od prvního z vozidel zástupcům jednotky na konci srpna. Hlinsko získalo na vozidla dotaci celkem 600
tisíc korun. „Město se může na své hasiče kdykoliv spolehnout, proto je důležité techniku průběžně
obnovovat. Pořízení dopravních automobilů je prvním krokem,“ dodal starosta Krčil. Foto: Ondřej Vacek

Nesouhlas s optimalizací sítě
pracovišť finančního úřadu
(s rušením Finančního úřadu)
v Hlinsku.
Více na str. 2

PŘÍŠTÍ ČÍSLO VYJDE

4. října 2019

Slovo starosty
Někteří se možná budou podivovat nad
tím, proč jsme
se rozhodli s
kolegy bojovat
za zachování pracoviště finančního úřadu v
Hlinsku. Vždyť je to „finančák“,
přece lépe je ho mít co nejdál.
To je jeden pohled. Ovšem ten
druhý, ten se dívá na tento úřad
jako na službu. A to nejenom
službu živnostníkům a firmám,
ale i pro ostatní občany, kteří
třeba jen jednou za čas potřebují poradit.
A milí sousedé, takových nás je
ve spádové oblasti Hlinecka více 21 tisíc!
Pro mne osobně je tedy finanční úřad jedna ze služeb, kterou v
Hlinsku máme a která poskytuje servis i pro mnoho obcí v
okolí. A na tom nechci nic měnit! Žádné omezování, žádná
podatelna. Naopak, ať vedení do
Hlinska přesune některé agendy z krajského pracoviště. V době internetu by to jistě nebyl
problém. V Hlinsku mají vlastní
budovu s dostatečnou kapacitou. A kvalifikované úředníky s
jejich rodinami ve městě rádi
přivítáme.
Obecně zachování služeb ve
venkovských regionech považuji za naprosto klíčové.
Nechceme-li, aby venkov vymíral a aby z venkova odcházeli
právě kvalifikovaní lidé, musíme se ozvat a velmi nahlas. Je
třeba v regionu udržet školy,
pošty, lékaře, malé prodejny,
stavební i další úřady. Zkrátka
servis pro občany, aby měli důvod na venkově žít nejenom
kvůli přírodě.
Nyní začíná nový školní rok a v
lavicích sedí další generace lékařů, učitelů, pošťáků, úředníků
i řemeslníků. Všem přeji hezké
školní zážitky.
Mějte úspěšné září a děkuji za
podporu. Miroslav Krčil
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Optimalizace sítě pracovišť finančního úřadu
Dne 24.7. 2019 jsme obdrželi
pozvání na setkání generální
ředitelky finanční správy ČR se
zástupci samospráv, kterých se
má dotknout „optimalizace“ sítě územních pracovišť finančního úřadu. Termín setkání byl
stanoven na 31.7. 2019(!). Do
26.7. 2019 jsme měli potvrdit
účast na tomto jednání. Město
Hlinsko zastupoval místostarosta Zdeněk Eis. Závěr schůzky
byl jednoznačný: oznámení
„hotové věci“ – taková je skutečnost.
Z tohoto důvodu jsme společně s vedením Mikroregionu

Hlinecko vydali tiskovou zprávu, kde vyslovujeme zásadní
nesouhlas s optimalizací sítě
územních pracovišť finančního
úřadu, která podle našeho názoru znamená v praxi vytvoření
pouhé podatelny v Hlinsku, rušení agend a oddálení další
služby od občanů našeho regionu.
Proto jsme také oslovili politiky, aby nám pomohli tento
proces zastavit. A proto jsme
také vyzvali odpovědné osoby
k dalšímu jednání, abychom
mohli předložit závažné argumenty.

Zkrátka zastali jsme se více
než 21 tisíc spoluobčanů,
sousedů, z našeho regionu. A
za svoji osobu můžu říct, že
tak jednám a budu jednat
vždy!
V tiskové zprávě jsme vyslovili jasný názor. V této souvislosti chci poděkovat všem kolegyním starostkám a kolegům
starostům za podporu. Je velmi
důležitá.
Naším cílem je zachování co
největšího spektra služeb pro
naše občany. Znovu tedy vyzývám všechny dotčené osoby

k serióznímu jednání.
K předložení argumentů. V takovém případě jsem totiž přesvědčen, že region Hlinecka a
hlavně jeho občané o další
službu nepřijdou – no, prostě, že
optimalizace pod tíhou těchto
argumentů nemůže v případě
Hlinska zvítězit.
Jednání s krajským ředitelem
finanční správy Pardubického
kraje máme naplánováno na
začátek září a jednání s generální ředitelkou finanční správy
ČR na počátek října.
Miroslav Krčil, starosta

S rušením finančního úřadu v Hlinsku zásadně
nesouhlasíme, říkají starostové
Státní finanční správa plánuje
od 1. 1. 2020 vytvořit z Územního pracoviště Finančního úřadu
v Hlinsku pouhou podatelnu. Ta
má fungovat dva dny v týdnu.
Zamýšlené opatření se tedy
prakticky rovná zrušení finančního úřadu v Hlinsku.
„S tímto krokem zásadně nesouhlasíme! Chystané opatření
jde jednoznačně proti zájmům
více než 21 tisíc občanů našeho
regionu a podnikatelských
subjektů, které zde působí. Bylo
by to zrušení další služby občanům, a to je pro nás zcela nepřijatelné,“ zdůrazňuje starosta
Hlinska Miroslav Krčil.

POMOHOU POLITICI?
Vedení svazku obcí Mikroregionu Hlinecko se proto společně
s městem Hlinsko obrátilo na
prezidenta ČR, předsedu vlády
ČR, ministryni financí, generální ředitelku státní finanční
správy a poslance z regionu s
žádostí o zastavení procesu optimalizace (tedy zrušení)
Územního pracoviště Finančního úřadu v Hlinsku. Informován byl také hejtman Pardubického kraje Martin Netolický.
„Model nazývaný „2+2“ znamená zajištění provozu pracoviště jen v pondělí a ve středu, a
to dvěma pracovníky. Příslušný
správce daně, který jediný má
přesný přehled o daňových povinnostech daného subjektu, k
dispozici nebude. Návštěva finančního úřadu se tak omezí
pouze na odevzdání daňového

přiznání či hlášení. Nebude zde
ani žádný prostor pro poskytnutí jakékoli rady nebo pomoci
s vyplněním formulářů i v neúředních dnech především v oblasti daně z příjmů a daně z nemovitých věcí. Mimo úřední
dny nebude ani možné jakýkoli
formulář odevzdat,“ vysvětluje
předseda mikroregionu, starosta Svratouchu Jiří Socha.

PROGRAMOVÉ
PROHLÁŠENÍ VLÁDY
Podle programového prohlášení
Vlády ČR je jednou z priorit
podpora podnikání na venkově
s cílem uchovat podnikatelský
ruch a služby na venkově a všestranný rozvoj venkova a podpora zaměstnávání pracovníků
v malých nebo málo rozvinutých obcích.

„Rušení pracovišť finančního
úřadu je krokem přesně opačným! Je naprosto nekoncepční,
nepřinese předpokládané
úspory a důsledkem bude pouhé zhoršení efektivity fungování samotného finančního úřadu. Navíc přispěje k dalšímu
oslabení fungování venkovských regionů a oddalování
státní správy od občanů žijících
mimo velká města,“ podotýká
starosta Hlinska Miroslav Krčil.
Proti optimalizaci Územního
pracoviště FÚ v Hlinsku existují
jasné a závažné argumenty.
„Předložili jsme je ministryni
Aleně Schillerové a také ředitelce Generálního finančního
ředitelství Taťjaně Richterové.
Žádáme nyní všechny o podporu naší snahy zachovat služby
občanům i ve venkovských re-

gionech. Jsme přesvědčeni o
nezpochybnitelném významu
územního pracoviště finančního úřadu v Hlinsku pro občany
celého našeho regionu,“ říká
starosta Jiří Socha.

HOTOVÁ VĚC?
Například pro občany Svratouchu, Kameniček, ale i dalších
obcí regionu by případné uskutečněné zrušení hlineckého
pracoviště znamenalo prodloužení dojezdové vzdálenosti na
finanční úřad až na 40 kilometrů.
„Bohužel, zatím jsme stavěni
takzvaně před hotovou věc. Je
to ze strany státu hodně nefér
hra. Chceme ale dále jednat,
předkládat argumenty a zrušení
zastavit,“ dodává závěrem starosta Krčil.
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INVESTICE DO ULIC POKRAČUJÍ

HLINSKO INVESTUJE do opravy dalších ulic – Palackého a Rataje. Obě stavby mají být dokončeny v září. „Dohromady jsou náklady téměř
10 milionů,“ uvedl starosta Miroslav Krčil.

Dvanáct nocí pod Karlštejnem
Na začátku letních prázdnin
za podpory Pardubického kraje
se uskutečnil letní tábor ve
Svratouchu, který s několika
letitou tradicí pořádá Dům dětí
a mládeže Hlinsko. Celý tábor se
nesl ve středověkém duchu
aneb „Dvanáct nocí pod Karlštejnem“. Děti se formou zábavných scének a nejrůznějších
tématických her dozvídaly základní informace o životě římského císaře a českého krále
Karla IV., ale i o době, ve které
žil. Například zjistily, kdo proti
sobě bojoval ve Stoleté válce a
kdo padl v bitvě u Kresčaku, jak
se jmenovali rodiče Karla IV., co
byla černá smrt nebo co „Otec
vlasti“ v Českých zemí vybudoval.
Mimo jiné nás navštívili SHŠ
Vyděděnci z Jihlavy, kteří nám
zahráli tématickou pohádku,
předvedli poutavou ukázku
historického šermu a v nepo-

slední řadě si děti samy mohly
vyzkoušet středověkou výzbroj
a zbraně. A to nebylo vše.
Zhlédli jsme činnost leteckých
modelářů při DDM, které vyvrcholilo tzv. „soubojem letadel“,
nikoho klidným nenechala
přednáška o hadech, na které
jsme si mohli jak sáhnout, ale
někteří jedinci se dokonce od-

vážili vzít tyto šupinatce do
vlastních rukou. Do Afriky,
konkrétně do Ugandy, nás svým
povídáním zavedl Mgr. František Krampota, který je ředitel
organizace ACET ČR z.s. zabývající se nejen podporou školství v rozvojových zemí. Ve sférickém kině si děti příjemně
odpočinuly při sledování nauč-

ných dokumentů a také jsme
zvládli základy šachů. Chybět
nemohly ani sportovní hry, do
kterých se ochotně zapojila i
naše milá návštěva, kterou byla
početná juniorská biatlonová
reprezentace děvčat v čele s
Aničkou Tkadlecovou spolu s
trenéry. Všichni jsme si společné odpoledne moc užili! A v neposlední řadě jsme relaxovali u
tvořivé činnosti, při které jsme
si vyráběli táborová trička nebo
krásné kožené náramky či přívěsky. Letošní tábor byl plný
všeho. Od zábavy, sportu, až po
nové informace, zážitky a hlavně kamarády.
A jak se nám na táboře líbilo?
Na to se můžete podívat na Facebook Domu dětí a mládeže,
kde najdete odkaz na kompletní
fotogalerii.
Za Dům dětí a mládeže Hlinsko Kateřina Kavalírová
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Domov seniorů Drachtinka opět přivítal
dobrovolníky z ADRY
Ve středu 14. 8. ve 14 hodin se
opět po roce, ve společenském
sále Domova seniorů Drachtinka, rozezněl zpěv za doprovodu
hudebních nástrojů 21 dobrovolníků z ADRY. Pro všechny
zúčastněné začalo velmi příjemné odpoledne.
První setkání našich seniorů
s dobrovolníky bylo v červenci
2016. Od té doby se setkání stalo již tradicí, na kterou se vždy
všichni těšíme.
Dobrovolnické centrum ADRA (Adventist Development
and Relief Agency) je mezinárodní humanitární organizace
poskytující pomoc lidem
v nouzi. ADRA Česká republika
je součástí mezinárodní sítě
organizací ADRA, které působí
ve více než 130 zemích světa.
V České republice pracuje od
roku 1992.
Dobrovolníci z různých koutů
České republiky, s vedoucím
skupiny panem Janem Libo-

tovským, přijeli do Domova seniorů Drachtinka, aby potěšili
naše seniory společným hudebním vystoupením. Po hodinovém kulturním programu ve
společenském sále, při kterém
si zazpívali i naši obyvatelé, se
dobrovolníci rozešli, aby potěšili zpěvem a hudbou i klienty
na jednotlivých pokojích, terase
a v ostatních společenských
prostorách domova. Každý
obyvatel domova navíc dostal
osobní přání, které dobrovolníci
sami vyráběli.
Slovy našeho seniora pana
BV, 95 let: „Včera jsem se tak
rozdováděl! Roztáhl jsem si pořádně plíce, že jsem v noci nemohl spát. Byl to pro mě krásný
zážitek!“
Již nyní se těšíme na přislíbenou návštěvu a společné setkání, které opět proběhne v létě
2020!
Eva Kunátová Holečková,
ředitelka DS Drachtinka

Nový kalendář Ludvíka
Plašila je v prodeji

Vážení čtenáři,
od konce srpna jsou opět v
prodeji nové stolní i nástěnné
kalendáře „Vysočina – Železné
hory – Podhůří“. Jedná se o již
81. kalendář profesionálního
fotografa Ludvíka Plašila.
Na jeho stránkách naleznete
například snímek z prvního
českého muzea elektrických
kytar ve Vápenném Podole nebo málo známou, ale kouzelnou
zříceninu hradu Štarkov, kde
během husitských válek přebývalo na 500 členů husitského

oddílu. Najdete zde i další obrázky ze Železných hor – z míst,
která znáte a sami navštěvujete,
ale tentokrát je možná uvidíte
v jiném, zajímavějším světle.
Budeme rádi, když vás některý ze snímků inspiruje k návštěvě fotografovaného místa.
Kalendáře jsou k dostání
v Turistickém informačním
centru Hlinsko, v dobrých
knihkupectvích, trafikách i ve
fotoateliéru L. Plašila.
Petra Zavřelová
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Jak získat kotlíkovou dotaci v Pardubickém
kraji? V Hlinsku se bude konat seminář
V letech 2019 – 2020 může
Pardubický kraj mezi obyvatele
rozdělit až 176 milionů korun na
výměny stávajících ručně plněných kotlů na pevná paliva
v rodinných domech za nové
nízkoemisní zdroje. Chcete se
dozvědět více o podmínkách
dotací, způsobu podání žádostí,
systému proplácení dotací? Jak
se na žádost o dotaci připravit a
co všechno musí zájemce splňovat? Máte další otázky kolem
kotlíkové dotace? Přijďte se nás
zeptat!
Základní podmínky pro
získání dotace z projektu
„Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji III“ – 5. výzva:
– žadatelem je fyzická osoba
vlastnící rodinný dům v Pardu-

bickém kraji
– k vytápění objektu je využíván primárně kotel na pevná
paliva s ručním přikládáním 1.
nebo 2. emisní třídy či bez určení emisní třídy, nikoliv kamna, krb, plynový, elektrický nebo automatický kotel. Dotaci
také nelze poskytnout na nový
kotel v novostavbě, kde se nejedná o výměnu.
Pardubický kraj zve veřejnost
na bezplatné informační semináře, které se uskuteční:
9. 9. 2019 16:00
Svitavy – velká zasedací
místnost MÚ Svitavy, budova
T. G. Masaryka 25
11. 9. 2019 16:00
Pardubice – sál Jana
Kašpara, Komenského nám.
120
16. 9. 2019 16:00
Letohrad – zasedací místnost MÚ Letohrad, Václavské
nám. 10

17. 9. 2019 16:00
Hlinsko – kinosál Multifunkčního centra, Adámkova
341
V závěru semináře proběhne
prezentace k dotačnímu titulu
Nová Zelená úsporám, zejména
k zateplení rodinných domů
(bytové domy jsou podporovány pouze v Praze), výstavby či
instalaci ekologických zdrojů a
dotačního titulu „Dešťovka“.
Další informace naleznete na
www.pardubickykraj.cz/kotlikove-dotace
Pardubický kraj – poskytovatel kotlíkových dotací
https://www.pardubickykraj.cz/kotlikove-dotace
Kontaktní osoby:
Ing. Milan Bodeček – tel.: 466
026 643, e-mail: milan.bodecek@pardubickykraj.cz
Ing. Eva Izáková – tel.: 466
026 325, e-mail:

Červencový příměstský tábor
v DDM nesl název Expedice: Vesmír
Za podpory EU – Operačního
programu Zaměstnanost se poslední červencový týden uskutečnil pod vedením Domu dětí a
mládeže v Hlinsku příměstský
tábor. Tábora se zúčastnilo celkem 25 dětí, od předškoláků až
po děti navštěvující druhý stupeň základní školy. Téma táboru bylo zvoleno při příležitosti
padesátého výročí přistání prvního člověka na měsíci a neslo
název Expedice: Vesmír.
Během tábora děti navštívily
dopravní park v Chrudimi, kde
si měly možnost vyzkoušet
jízdu na různých druzích kol,
motokár a dokonce i elektrických čtyřkolek. Zároveň se přiučily dopravním předpisům a
provozu na komunikaci. V
Chrudimi děti navštívily také
Regionální muzeum, kde probíhala výstava plyšových medvědů, a děvčata si zde mohla
také vyzkoušet oděvy z dob minulého století. Celodenním výletem byla návštěva lanového
parku v Pardubicích zakončená
rozchodem v Atrium Paláci

Pardubice. Zbytek dní děti strávily v Hlinsku, kde pro ně byl
připraven program v podobě
tematických her a soutěží na
okolních loukách, v lesích, ale
také na dětských hřištích.
Čas strávený v budově DDM
Hlinsko děti využívaly k tvoři-

vým činnostem, hraní společenských her a odpočinku. Za
zmínku stojí také návštěva výstavy ručně vyrobených pohyblivých modelů vláčků pana
Ing. Švadlenky.
Za DDM P. Šotola, A. Málek

eva.izakova@pardubickykraj.cz
Ing. Jana Nováková – tel.: 466
026 489, e-mail: jana.novakova@pardubickykraj.cz
Ing. Ivana Musilová – tel.: 466
026 340, e-mail: ivana.musilova@pardubickykraj.cz
Bc. Helena Seidlová – tel.: 466
026 409, e-mail: helena.kapickova@pardubickykraj.cz
Mgr. Matěj Kačírek – tel.:
466 026 644, e-mail: matej.kacirek@pardubickykraj.cz
seznam registrovaných výrobků: https://svt.sfzp.cz/
seznam osob oprávněných
k revizi kotlů:
http://www.aptt.cz/zkouskyoze.php,
www.topenaridotace.cz
seznam osob oprávněných
pro instalaci zdrojů OZE: https://www.mpo.cz/dokument16
7893.html.

Seznamte se
s neziskovkami
V úterý 24. září proběhne již 14.
ročník akce Tady neziskovky –
vítejte! Akce se bude konat
v Hlinsku na Betlémské návsi
(v případě nepříznivého počasí
v Orlovně) od 10 do 16 hodin.
Přijďte se seznámit s neziskovkami, jež pracují s různými cílovými skupinami. Svou činnost
předvedou zájmové spolky pro
děti i dospělé, volnočasové kluby, neziskové i příspěvkové organizace působící v sociální
sféře na Hlinecku.
Organizace se budou prezentovat propagačními materiály,
prodejem výrobků svých klientů, či přímou ukázkou své práce.
V průběhu akce bude na pódiu
probíhat doprovodný program –
hudební vystoupení ZUŠ, odborné přednášky, ukázky činností organizací. Na vlastní kůži
si v takzvaném „Psychomatu na
Budku“ vyzkoušíte pocity člověka se schizofrenií. Ochutnáte
vynikající regionální produkty,
se svými dětmi si zahrajete interaktivní hry nebo si vyrobíte
něco kreativního.
Jana Horynová, vedoucí střediska Hlinsko, Fokus Vysočina
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Seznamte se s aktuálními držiteli regionální
značky „Kvalita z Hlinecka“

Označení „Kvalita z Hlinecka“
uděluje Místní akční skupina
Hlinecko, z.s. od roku 2014 regionálním výrobcům, poskytovatelům ubytovacích a stravovacích služeb a provozovatelům
zážitků. Každé označení musí
splňovat určitou tradici nebo
historii výroby a vazbu k regionu Hlinecka. Oceňován je také
původ místních surovin, ruční
výroba a postupy šetrné k životnímu prostředí.
Cílem udělování značky je
podpora regionálních výrobců a
propagace zajímavých služeb a
výrobků z našeho území v oblasti cestovního ruchu. Brožurku
všech držitelů regionální značky
získáte zdarma v TIC na Betlémě, dostupné jsou i na úřadech v jednotlivých obcích a v
sídle MAS Hlinecko (Máchova
1121).
V následujícím textu je uveden seznam aktuálních držitelů
regionální značky „Kvalita z
Hlinecka“ v roce 2019 včetně
popisu výrobků a služeb, které
certifikát obdržely.
PŘEHLED DRŽITELŮ REGIONÁLNÍ ZNAČKY „KVALITA Z
HLINECKA“
VÝROBKY A PRODUKTY
František Řezníček, Hlinsko
Kolekce přírodních kosmetických výrobků: Propolisová
mast ve včelím vosku, Propolisová mast s vazelínou, Propolisová tinktura a Kolekce potravinářských výrobků: Františkova medovina z regionu Hlinecka, Med květový, Med medovicový, Med květový pastovaný,
Med z Hlinecka pro mlsné jazýčky. Všechny výrobky jsou
přírodní, bez chemie. Potravi-

nářské výrobky mají vynikající
chuť, obsahují zdraví prospěšné
látky, pestrou škálu vitamínů a
enzymů. Medy pocházejí z čisté
oblasti Hlinecka, u medoviny je
použita unikátní hlinecká voda.
Pekařství Vacek a spol., v.o.s.
Hlinecký chléb z přírodního
kvasu – jedná se o řemeslný
chléb vyráběný klasickým přírodním způsobem dle staré pekařské receptury, jak ho dělávali
naši předci bez použití chemie,
umělých kvasů nebo droždí. Z
tohoto důvodu kváskový chléb
vydrží déle čerstvý, má vysokou
kvalitu je voňavější a velmi
zdravý.
Josef Fidler
Hlinecká plátna (ubrusy,
prostírání, utěrky, závěsy, koberečky), Hlinecké šály, Hlinecké šátky – výrobky mají převahu tradičních motivů, barev a
vzorů, které jsou a byly typické
pro území Hlinecka. Při tkaní
pláten je zachován tradiční
způsob výroby na čtyřlistovém
stavu s použitím bavlněné a
lněné příze.
Josef Fidler
Hlinecká žinylka (žanylka) –
žinylka se v regionu Hlinecka
vyráběla od roku 1890 do sedmdesátých let 20. století, kdy
byla výroba zrušena. V roce
2015 byla v dílně Josefa Fidlera
výroba obnovena. Každý kus šála, šátek, pléd nebo kobereček, je jedinečným originálem.
Při výrobě jsou zachovány tradiční postupy, materiál i barvy
(černá, zelená, modrá, bílá, fialová, starorůžová) a jejich kombinace.
Řeznictví u Švandů, Hlinsko
Švandova slanina, Špekáček,
Farmářský párek se sýrem,
Švanďáček, Paštika s medvědím
česnekem, Šunka jakodřív,
Švandova pikantní klobása,
Švandova uzená klobása, Uzená
sekaná – všechny výrobky jsou
vyrobeny podle tradičních receptur, jsou vyráběny čistě z
masa a jsou vhodné i pro
bezlepkovou dietu.
Pivovar Rychtář, a.s.
Kolekce piv: Rychtář Fojt,
Rychtář Grunt, Rychtář Premium, Rychtář 15° Speciál, Rychtář
Rataj, Rychtář Natur, Rychtář
Fojt nefiltrovaný. Pivovar byl
založen v roce 1913. Piva se stále
vyrábějí klasickou technologií,

prakticky nezměněnou po celou
dobu od založení pivovaru z
kvalitních českých surovin.
Karel Makovský dřevovýroba
Kolekce dřevěných hraček,
Kolekce dekorativních předmětů ze dřeva – při výrobě je
spojován historický základ výroby dřevěných hraček na Hlinecku s moderním designem.
Důležitou zásadou výroby je
důraz na kvalitu a ekologii,
proto je vždy ve výrobě dbáno
na původ kmenů stromů.
Dana Tlapáková
Ozdobné medové perníčky –
oceněny jsou klasické perníčky
různých tvarů a zdobení, svícny,
trojrozměrné vánoční stromečky, betlémy, vánoční ozdoby,
velikonoční vajíčka a další.
Každý perníček je originálem a
malým uměleckým dílem.
Vojtěch Lauš
Umělecké kovářské výrobky,
ke kterým patří kovaný nábytek, ozdobné mříže, krbové nářadí, plastiky, svícny, šperky
nebo designové kované výrobky na přání, jsou zhotovovány
tradičním ručním kováním z
materiálu nahřátého v kovářské
výhni. Jednotlivé výrobky jsou
tak pro zákazníka vždy originálem.
Petra Horáčková
Kolekce mléčných výrobků:
Čerstvý farmářský sýr (čistý, s
příchutí: pažitka, cibulka, feferonka, česnek, medvědí česnek,
pepř), Čerstvý tvaroh, Kefír, Polotvrdý sýr, Jogurt – všechny
výrobky jsou vyrobeny z pasterizovaného neodtučněného
kravského mléka. Mléko na výrobu pochází z vlastní farmy,
která se nachází v místní části
obce Krouna, v Rychnově.
Včelařství Babákov
Kolekce medů: Lesní (medovicový) med, Květový (nektarový) med, Pastovaný (krémový) med. Medy pochází z místních surovin čisté krajiny z
okolí Horního Babákova. Lesní
med má zvýšený obsah minerálních látek, stopových prvků a
složitých cukrů. Je vhodný pro
sportovce a těžce pracující.
Květový med se užívá při nachlazení a je vhodný pro malé
děti. Pastový med je výhodný
tím, že nekrystalizuje, a proto se
dobře roztírá.

Iveta Kopajová
Kolekce mléčných výrobků z
kozího mléka: Čerstvé kozí sýry
balkánského typu ve variantách
(sýr přírodní, s česnekem, bazalkou, ořechy, chilli, brusinkami, kořeněné bylinkovou směsí,
pikantní směsí nebo medvědím
česnekem), Syrovátkový sýr –
urda, Brynza, Kozí zmrzlina –
vanilková, jahodová, s lesním
ovocem, kávová, mátová.
Všechny výrobky jsou vyrobeny
z kozího mléka, z vlastního
chovu plemene hnědých krátkosrstých koz. Kozí zmrzlina je
pak ojedinělým výrobkem v celé České republice.
Cukrárna Čistá duše
Hlinecký šáteček „MRKVANEC“ je připravován dle originální receptury „našich babiček“ a v regionu Hlinecka se
mrkvance pečou už přes 150 let.
Jsou vyrobeny ze surovin, které
ve spíži kdysi našla každá hospodyně (mrkev, mouka, máslo,
povidla). Jedná se o tradiční
ruční výrobu. K pečení cukrárna
používá suroviny, které jsou
dodávány od místních dodavatelů. Samotné šátečky jsou pak
plněny domácími povidly.
Zemědělská a.s., Vysočina
Konzumní a sadbové brambory. Pěstování brambor má v
regionu letitou tradici. Na území Hlinecka bývaly brambory
jedním z hlavních druhů obživy
pro místní obyvatele. Společnost pěstuje konzumní brambory z ryze vlastních surovin a
používá hnojiva šetrná k životnímu prostředí. Celková výměra
zasazených brambor se každoročně pohybuje okolo 100 hektarů.
Ing. Pavel Šplíchal
Ruční mlýnek na semena
MELSI je ručním kuchyňským
strojkem vhodným na výrobu
vloček, mletí mouky, drcení semen a koření. Je určen pro každého, komu záleží na kvalitě a
čerstvosti stravy těsně před
konzumací. Umožní připravit
surovinu v množství, které momentálně potřebujete, přičemž
v mleté směsi zůstávají zachovány všechny důležité živiny
nebo aroma, které se v obilninách, koření a semenech nacházejí jen v čerstvém stavu.
Dokončení na protější
straně

září| 2019

STRAVOVACÍ SLUŽBY
MANDALA CZ, s.r.o.
Vegetariánská jídelna Mandala v Hlinsku je situována na
nábřeží v centru historické části
města zvané Betlém. Provozovatelé dbají na zásady zdravé
stravy, čerstvost převážně regionálních surovin, vlastních bylin a vaření s láskou. Jídelna má
kapacitu 27 míst. Ve stálé nabídce je i řada pekárenských a
cukrářských výrobků připravených dle tradičních receptů a
surovin.
UBYTOVACÍ SLUŽBY
Betlém Hlinsko, spol. s r.o.
Penzion Betlém Hlinsko je
umístěn v památkové rezervaci
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lidové architektury Betlém v
Hlinsku, která je součástí Muzea
v přírodě Vysočina. Z části roubená a z části zděná budova
byla postavena v roce 2004 v
duchu původní architektury.
Penzion nabízí osm pokojů s
vlastním sociálním zařízením.
Pět dvoulůžkových, dva třílůžkové a jeden dvoupokojový
apartmán. Vybavení pokojů je
vyrobeno převážně z masivu. K
přípravě jídel slouží hostům
společná kuchyňka.
Karel a Magdalena Švandovi
Penzion Stanský mlýn se nachází na území Hlinecka, v obci
Vítanov, její místní části Stan.
Historie Stanského mlýna sahá
do minulosti, dochovány jsou
záznamy z 16. století. Celková
kapacita penzionu činí 21 lůžek
ve třech apartmánech a dvou
pokojích provozovaných celoročně. Součástí penzionu je
společenská místnost – bývalá
mlýnice, která slouží ubytovaným hostům. Za zmínku stojí i

funkční rekonstruovaná Francisova turbína, která jako zdroj
energie pro penzion využívá
vody z náhonu na řece Chrudimce.
Hana Holfeuerová
Roubenka s červenými okny
se nachází v památkové rezervaci lidové architektury Betlém
v Hlinsku, která je součástí Muzea v přírodě Vysočina. Stáří
objektu je odhadováno na 200
let. V roce 2012 prošla roubenka
rozsáhlou rekonstrukcí do
dnešní podoby a nyní nabízí
útulné ubytování v tradičním
regionálním stylu až pro 8 hostů. V přízemí se nachází společenská místnost s kuchyňskou
linkou a sociálním zařízením, v
podkroví pak dvě ložnice.
ZÁŽITKY
GT Hlinsko – zapsaný spolek
Mezinárodní studentský festival ARTSY FARTSY Hlinsko je
multižánrovým festivalem zaměřeným hlavně na alternativní kulturu, zvláštní umělecké

formy, streetové umění všeho
druhu a neotřelé umělecké dovednosti mladých lidí. Festival,
kterého se zúčastňují i divadelníci ze zahraničí, se od roku
2012 koná pravidelně vždy
koncem června v různých částech města Hlinska.
Pivovar Rychtář, a. s.
Exkurze v pivovaru Rychtář s
návštěvou minipivnice a minimuzea pivovarnictví. Původní
hlinecký pivovar, který byl postaven jako jeden z posledních
prvorepublikových pivovarů,
nabízí návštěvníkům výběr ze
dvou exkurzí. Základní okruh
trvá 45 minut a návštěvníci
projdou prostory celého procesu pivovarské výroby od varny
přes spilku, sklep a stáčírnu sudů až do skladu. Rozšířená exkurze trvá 90 minut. Její součástí je mimo základní okruh i
ochutnávka výrobků pivovaru v
minipivnici, kde si návštěvníci
starší osmnácti let mohou zkusit načepovat pivo sami.
MAS Hlinecko

Podzimní akce v Multifunkčním centru
Letní prázdniny utekly jako
voda a opět začíná program
v Multifunkčním centru. Těšit
se můžete na různé žánry kulturních pořadů.
V sobotu 7. září se na parkovišti u MFC předvedou RC modely kamionů, ve středu 11. září
začíná divadelní předplatné s
představením Chvála bláznovství. Volné vstupenky stále
v prodeji za 350 Kč.
Sobotní odpoledne 14. září
bude patřit převážně seniorům.
Od 15 hodin vystoupí na Betlémské návsi Slovácká dechová
hudba SADOVANKA se Slávkem Kubíkem, lidovým vypravěčem. Pokud by nám nepřálo
počasí, koncert se uskuteční
v Multifunkčním centru. Pátek
20. září patří opět milovníkům
dechové hudby, protože od 19
hodin vystoupí v MFC Veselá
trojka Pavla Kršky.
Ve čtvrtek 26. září přijede do
Hlinska Aleš Cibulka se svým
večerním programem Sejdeme
se s Cibulkou. K nám si pozval
Ivanku Devátou, Václava Koptu
a italského zpěváka Andrea
Andrei. Pořad začíná od 19 hodin.
Počátkem září nás také čekají
mimo jiné dvě výstavy, a to vý-

stava obrazů Kamila Šustra,
která začíná od 2. září a potrvá
do 31. října. Druhou je výstava
obrázků tří amatérských výtvarnic Dity Breberové, Dany
Tlapákové a Evy Adámkové.
Výstava začíná od 4. září a potrvá také do 31. října. Obě výstavy
můžete zhlédnout v MFC od
pondělí do čtvrtka od 8 – 16.30
hod. kromě svátků a při kulturních akcích a dle programu
MFC.
Jako každý rok začátkem září
začíná i Kurz tance a společenské výchovy. V letošním
roce se uskuteční dva kurzy a
budou jim patřit úterky a středy. Novinkou bude změna
v přístupu veřejnosti na jednotlivé lekce. Veřejnosti bude
umožněn pouze vstup na prodloužené a na závěrečné Věnečky. O této změně jsme již
dlouho přemýšleli a po rozhovoru s lektory tanečních kurzů
a zjištění informací i z jiných
kulturních středisek jsme k tomuto kroku přistoupili.
Po dvouměsíční pauze od září
opět začnou promítání filmů
nejen pro seniory. Těšit se můžete do konce prosince na tyto
tituly:
Úterý 24. září od 13.30 hod.

– Hodinářův učeň
Úterý 22. října od 13.30 hod.
– Přes prsty
Úterý 19. listopadu od 13.30
hod. – Román pro pokročilé
Úterý 10. prosince od 13.30
hod. – Poslední aristokratka
V říjnu nás čeká další divadelní představení z předplatného, a to konkrétně Kráska na
scéně, které k nám přiveze
Městské divadlo Mladá Boleslav
v pátek 4. října. V pondělí 7. října od 18 hodin nám bude vyprávět o neobvykle dlouhé cestě z New Yorku na západní pobřeží a zpět do New Yorku známý cestovatel Jiří Kolbaba.
Čtvrtek 17. října bude patřit příznivcům Romana Horkého a
skupině Kamelot. Kamelot
nejen představí nové písně, ale
také zahraje své největší časem
prověřené hity. Zároveň Roman
Horký uvede a představí první
čtyři díly svého jedinečného
edukačního projektu „Kytarová
dílna RH“. Na pondělí 21. října je
připravena taková oddechovka
pro pobavení mladší generace.
Jedná se o pořad Na stojáka, ve
kterém se představí Karel Hynek, Dominik Oždián (Dominik
Heřman Lev) a Petr „Nasty“
Cerha.

V sobotu 2. listopadu nás čeká
pohádka pro děti Princezna na
ocet, v pátek 8. listopadu divadelní představení Comedia finita a další listopadový pátek
nám zahraje hlinecká dechová
kapela Hlinečanka s hostem
Karlem Bláhou. Místní divadelní spolek Duha pod vedením
Standy Rytycha si pro vás připravil divadelní hru Postel pro
anděla. Premiéra se uskuteční
v neděli 17. listopadu a repríza
den nato 18. listopadu. Od
čtvrtka 21. listopadu MFC provoní medem. Uskuteční se tu
další ročník Hlineckých medových dní.
V pátek 6. prosince se představí v hlavních rolích s divadelní hrou Ani spolu, ani bez
sebe Jana Paulová a David Suchařípa. Ve středu 11. prosince
budou Multifunkčním centrem
znít muzikálové melodie v podání Dashy a kapely Pajky
Pajk Martina Kumžáka. Vstupenky na tento koncert budou
v prodeji od 11. září od 14 hodin
v Turistickém informačním
centru a od 16 hodin na našem
rezervačním webu www.mfchlinsko.cz.
MKK Hlinečan
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DÍKY ZA KRÁSNÉ ZÁŽITKY
RÁDI BYCHOM Z CELÉHO
SRDCE poděkovali všem, kteří
se léta podílejí na velkolepých
Adámkových slavnostech. Již asi
deset let se snažíme vždy přijet a
vychutnat si tu krásnou atmosféru, která tam čiší ze všech.
Ještě jednou moc děkujeme za
krásné zážitky a doufáme, že se
snad i příští rok shledáme.
Se srdečným pozdravem všem
souborům
Manželé Ladislav a Anna
Dumovi ze Svitav

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 devatenáctý:
RODINNÉ INTEGRAČNÍ CENTRUM Z.S. (RIC)
pomáhá a podporuje rodiny s dětmi a osoby se
speciálními potřebami, zdravotním postižením či
sociálním
znevýhodněním
prostřednictvím
integračních aktivit a sociálních služeb. RIC
poskytuje 3 registrované sociální služby dle zák. č.
108/2006Sb, o sociálních službách v platném
znění.
1/ Raná péče - posláním sociální služby Raná
péče pro rodiny s dětmi s poruchami autistického
spektra, s poruchami komunikace a sociální
interakce je zajištění včasné, komplexní a
intenzivní pomoci a podpory rodině a dalším
pečujícím osobám. Cílová skupina Rodiny
s jedním nebo více dětmi ve věku od 1 do 7 let
včetně s poruchami komunikace a sociální
interakce.
2/ Sociálně aktivizační služby pro rodiny
s dětmi/ SAS/ - posláním sociální služby SAS pro
rodiny s dětmi s poruchou autistického spektra je
zajištění komplexní pomoci a podpory rodině a
dalším pečujícím osobám. Cílová skupina Rodiny
s jedním nebo více dětmi ve věku od 8 do
dovršených 18 let s diagnostikovanými
poruchami
autistického
spektra
nebo
s podezřením na poruchu autistického spektra.
3/ Sociální rehabilitace - posláním Sociální
rehabilitace
pro osoby
s poruchami
autistického
spektra je

zajištění činností směřujících k dosažení co
nejvyšší možné míry samostatnosti, nezávislosti a
soběstačnosti. Cílová skupina Osoby ve věku od
16 do 64 let s diagnostikovanými poruchami
autistického spektra nebo s podezřením na
poruchu autistického spektra.
Dále RIC poskytuje služby, které nejsou sociálními
službami dle zákona č. 108/2006Sb., vhodně však
registrované služby doplňují. Služby pro rodiče
s dětmi se speciálními potřebami doprovázení a
péče o dítě pro rodiny s dětmi se zdravotním
postižením a specifickými potřebami. RIC
poskytuje všechny služby bezplatně na dvou
pracovištích- v Pardubicích a Lanškrouně pro
uživatele, kteří mají bydliště na území
Pardubického kraje.
Kontakty: Rodinné Integrační Centrum z.s.
nám. Republiky 2686, Pardubice 532 27
tel.: 739 025 071, e-mail: info@ric.cz
www.ric.cz
Kontaktní pracoviště Lanškroun
Bedřicha Smetany 460, 563 01 Lanškroun
Tel.: 739 025 071

PORADNA PRO RODINU PARDUBICKÉHO
KRAJE je příspěvkovou organizací Pardubického
kraje, poskytuje registrovanou sociální službu
odborné sociální poradenství klientům, kteří
mají problémy v osobních, partnerských,
rodinných a mezilidských vztazích nebo žijí
osaměle,
poskytuje
těmto
klientům
psychologickou,
psychoterapeutickou
a
psychosociální pomoc. Cílovou skupinou jsou

jednotlivci, páry, rodiny (klienti mladší 18 let
musí být při prvním kontaktu s Poradnou pro
rodinu Pardubického kraje v doprovodu
zákonného zástupce), nacházející se v náročné
životní situaci, kterým se nedaří na základě
vlastních sil ani za pomoci okolí krizi zvládnout.
Cochemská praxe ve spolupráci s Okresním
soudem v Chrudimi a spádovým Orgánem
sociálně právní ochrany dětí pracuje Poradna od
listopadu 2017 dle principů interdisciplinární
spolupráce tzv. cochemskou praxí. Při
rozhodování o nezletilých dětech dvou zcela
svéprávných rodičů je v rámci jejího uplatnění
upřednostňován takový způsob vedení soudního
řízení, při němž zúčastněné instituce ve vzájemné
spolupráci vedou rodiče k převzetí odpovědnosti
za budoucí život a perspektivu dítěte před
autoritativním rozhodnutím soudu. Služby jsou
poskytovány bezplatně, na požádání anonymně.
Kontakty:
Poradna pro rodinu Pardubického kraje
Mozartova 449, 530 09 Pardubice
tel.: 466 263 080, tel: 603 273 948
www.poradnapardubice.cz
e-mail: pardubice@poradnapardubice.cz
Poradna Chrudim
Široká 29, 537 01 Chrudim IV
tel.: 469 319 632, tel.: 737 360 028
e-mail: chrudim@poradnapardubice.cz

Dle Dostupných informací zpracovala Jiřina
Leinweberová manažerka plánování sociálních
služeb v ORP Hlinsko
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Domov seniorů Drachtinka, p.o. pořádá
konferenci ,,KŘEHKÝ SENIOR“
Kdy: úterý 8. října
Kde: MFC Hlinsko, Adámkova
tř., Hlinsko
Cena: 690 Kč pro členy APSS,
790 Kč pro nečleny APSS
Přihlášky: www.apsscr.cz,
menu „Konference, Kongresy,
Semináře“
Účastníkům bude vydáno
osvědčení o 6 hodinách celoživotního vzdělávání dle § 111
zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách.
Dopolední program
8.30 – 9.00 h Prezentace
účastníků
9.00 – 9.05 h Organizační záležitosti, zahájení – Mgr. Eva
Kunátová Holečková, MBA, ředitelka DSD Hlinsko
9.05 – 10.00 h Geriatrický

pacient- Křehký senior – MUDr.
Astrid Matějková, lékařka geriatrického oddělení Nemocnice
Pardubického kraje, a.s.
10.00 – 10.15 h Výživa při
zdravotních obtížích – Bc. Renata Stránská, product
specialist- enteral nutrition,
Fresenius Kabi s.r.o.
10.15 – 11.00 h Malnutrice
v seniu – MUDr. Daniel Prchal,
primář oddělení ARO Nemocnice Pardubického kraje, a.s.
11.00 – 11.15 h Přestávka, občerstvení
11.15 – 11.30 h Ulehčete si
práci s Hydroterapií – Radka
Zemánková, sales representative, Hartmann
11.30 – 12.15 h Chronické rány
v seniu – MUDr. Hana Poláková,
zástupce primáře geriatrického

Poháry získali Bohumír
Havel a Pavel Nádvorník

oddělení Nemocnie Pardubického kraje, a.s.
12.15 – 12.30 h Zdravotnická
technika pro prevenci proleženin a bezpečnost klienta – Nikolaos Vindras, area sales manager LINET s.r.o.
12.30 – 13.00 h Přestávka, občerstvení
Odpolední program
13.00 – 13.15 h Módní přehlídka – Eva Červená, obchodní
zástupce, 2P SERVIS
13.15 – 14.15 h Atraktivní
strava při poruše polykání –
MUDr. Zuzana Kala Grofová,
vedoucí lékařka dietologického
oddělení Nemocnice Pardubického kraje, a.s.
14.15 – 14.30 h Robot coupe
specialista v kuchyni – Patrik

Matějovič, jednatel TOP TRADE
PROFI
14.30 – 14.45 h Přestávka
14.45 – 15.00 h Význam
vlákniny, probiotik a prebiotik
– Ing. Radek Vytlačil, farmaceutický reprezentant Top Natur s.r.o.
15.00 – 15.45 h Když běžná
strava nestačí – PhDr. Tamara
Starnovská, předsedkyně Sekce
výživy a nutriční péče z.s.
15.45 – 16.00 h Ensure Plus
Advance – význam hydroxymetyl-butyrátu při výživě seniorů – Mgr. Gabriela Mencová,
nutriční terapeutka DSD Kokory
16.00 – 16.05 h Závěr konference.
Mgr. Eva Kunátová Holečková, MBA, ředitelka DSD
Hlinsko

Vzpomínky
Minulý měsíc uplynulo 25 let,
kdy nás opustil
pan Bohumil DOLEŽÁLEK.
Kdo jste ho znali, věnujte mu
prosím tichou vzpomínku.
syn Bohumil s rodinou

Dne 3. září 2019 uplynulo 9 let,
kdy jsme se naposledy rozloučili s naším
milovaným manželem, dědečkem
a pradědečkem,
panem Josefem KREJZOU.
Stále vzpomínají a nikdy nezapomenou
manželka a děti s rodinami.
Všem, kteří si vzpomenou, děkujeme.

Chovatelská výstava se v areálu DTJ vskutku podařila, bohatý program si nenechalo ujít
více než tisíc návštěvníků.
Poháry starosty tentokrát
získali Pavel Nádvorník (obdržel
hned dva) a Bohumír Havel.
Na společné fotografii je ještě
předseda hlineckého spolku
chovatelů Miloslav Tlustý.
Poháry vítězům předal sta-

rosta Hlinska Miroslav Krčil.
Dne 3. září 2019 by se dožil 80ti let
pan Miloslav ŘÍPA.
V červnu tomu bylo již 8 let,
co nás navždy opustil.
Stále vzpomíná manželka s rodinou.

10 | Hlinecké noviny

Země Keltů na podzim
Mnoho obyvatel Nasavrk a
turistů poznalo Kelty se vším
všudy a již navštívilo místní archeoskanzen v Nasavrkách.
V současné době je dobudována
cca polovina staveb. Pod vedením místních Keltů se tak můžete stát dávnými řemeslníky a
vyzkoušet třeba mletí mouky
na kamenném mlýnku, dmýchání do výhně nebo nakrmit
místní zvířátka. Můžete si zahrát historické hry, zabojovat v
aréně s měkčenými zbraněmi,
pro nejmenší je pak připravené
stylové hřiště či pískoviště.
V září bude Země Keltů otevřena od pátku do neděle, v říjnu bude otevřeno o víkendech
nebo pro objednané skupiny.
Mimo běžného provozu jsou
pro návštěvníky připraveny
větší akce.
V sobotu 28. září vás zveme
na Jablkobraní. Přijďte podě-

kovat za letošní úrodu, ochutnat dobroty z plodů podzimu a
oslavit svátek Mabon – podzimní rovnodennost.
V sobotu 19. října pořádáme
Archeoden u příležitosti Mezinárodního dne archeologie. Poznejte práci archeologů, podívejte se na minulost jejich očima a vyzkoušejte si archeologické metody a experimenty.
V sobotu 2. listopadu oslavíme
Keltský Nový rok – Samhain.
Ozývají se hlasy předků, tak
pojďme uctít jejich památku.
Chybět nebudou řemeslné dílničky, lampionový průvod a les
duchů.
V příštím roce 2020 plánujeme otevřít Keltskou restauraci.
Největší keltská akce Lughnasad se v příštím roce uskuteční
31. července a 1. srpna.
Více informací na www.zemekeltu.cz a www.lughnasad.cz.
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Kino

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
Akce mimo harmonogram
Sobota 14. září od 9 do 17 h – kurz kreslení pravou a levou
mozkovou hemisférou
Sobota 21. září – zájezd do Zoo v Jihlavě
Sobota 28. září od 9.30 do 17 h – kurz olejomalby
Pátek 4. října od 18.30 h – Strašení na Betlémě

10. úterý
19.00
Rychle a zběsile: Hobbs a Shaw
Akční film USA s čes. titulky, 136 minut, 12-N, vstupné 120 Kč.
12. čtvrtek 19.00
Krvavá nevěsta
Horor/komedie USA s čes. titulky, 96 minut, 15-N, vstupné 120 Kč.
13. pátek
19.00
Přes prsty
Komedie ČR, 101 minut, 12-N, vstupné 130 Kč.
15. neděle 16.30
Lví král
Rodinný dobrodružný film USA, 118 minut, P, vstupné 100 Kč děti a
120 Kč dospělí.
19. čtvrtek 19.00
Panství Downton
Drama Velká Británie s čes. titulky, 122 minut, 12-N, vstupné 120
Kč.
23. pondělí 19.00
Román pro pokročilé
Komedie ČR, 95 minut, 12-N, vstupné 130 Kč.
24. úterý
13.30
Hodinářův učeň (Bio Senior)
ČR/SK pohádka, 102 minut, P, vstupné 60 Kč.

Více informací na www.cj23.cz, FB: Centrum Jana XXIII.
29. neděle 16.30
Tlapková patrola
Animovaný rodinný film USA, 70 minut, P, vstupné 100 Kč děti,
120 Kč dospělí.

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

Olšinky
Neděle 8. září od 9 h
MEMORIÁL MICHALA DENKA
Hasičská soutěž v požárním
útoku.
Sobota 21. září od 9 h
SAAR CHALLENGE
Ultratrailový závod Žďárskými
vrchy, 3 trasy – 70, 42 a 22 km.

Zubří
Sobota 28. září
JEŘABINOBRANÍ
-kaple sv. Jana Nepomuckého-

Areál KKL Rataje
14. – 15. září
RIDLEY GRAVEL TOUR
Malý etapový závod. 3 etapy –
časovka do vrchu, dvou okruhový závod, kritérium
na Ratajích.

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

Městské muzeum a galerie
Galerie
do 8. září
60. VÝTVARNÉ HLINECKO
LUDĚK MAROLD (1865-1898)
21. září – 17. listopadu
GUSTAV MACOUN (1889-1934)
vernisáž 20. 9. v 17 h
PROŠLI ZDEJŠÍ KRAJINOU
Stálá expozice krajinářů nejen Hlinecka
Otevřeno: Út – Ne 9 – 12, 13 – 17 h včetně svátků
(otevírací doba během konání výstavy, mimo výstavu je stálá expozice otevřena Út – Pá 9 – 12, 13 – 16 h)
Muzeum

Cihelka Blatno
Sobota 7. září od 20 h
MAT 4: POSVÍCENSKÁ
ZÁBAVA
Sobota 21. září od 20 h
POŘEZANEJ KSICHT VOL. 4
(dm festival)

do 8. září
60 LET: PLAKÁT A FOTO
Expozice: Nejstarší historie, školství, spolky, oděv a textilní výrobky, zaniklá a živá řemesla – hrnčířství, hračky, sklo,
rodina Adámkových.
Otevřeno: do 8. 9. Út – Ne 9 – 12, 13 – 17 h
od 9. 9. Út – Pá 9 – 12, 13 – 16 h
Městské muzeum a galerie, Havlíčkova 614, 539 01 Hlinsko
Tel.: 469 311 267, 731 151 777, e-mail: muzeum@hlinsko.cz;
www.mmghlinsko.cz, Facebook Městské muzeum a galerie
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Multifunkční centrum
2. 9. – 31. 10.
Výstava Kamila Šustra – Můj barevný svět…
když se sny stanou realitou
Galerie MFC
Výstava je otevřena od pondělí do čtvrtka vždy od 8 do 16.30 mimo
svátků nebo při kulturních akcích podle programu MFC.
4. 9. – 31. 10.
Výstava obrazů Dity Berberové, Dany Tlapákové
a Evy Adámkové
Výstava je otevřena od pondělí do čtvrtka vždy od 8 do 16.30 mimo
svátků nebo při kulturních akcích podle programu MFC.
Sobota 7. září od 9.30 do 17 h
RC kamiony v akci
Parkoviště u MFC
V případě špatného počasí se akce přesouvá do foyer MFC.
Pondělí 9. září od 17 h
Zastupitelstvo města Hlinska
Veřejnost je srdečně zvána.
Středa 11. září od 19 h
Chvála bláznovství
Pantheon production
Všechno začne, jako v mnoha komediích, zabouchnutými dveřmi…
Divadelní představení je v rámci abonentního cyklu – podzim
2019. Volné vstupenky v prodeji za 350 Kč.
Sobota 14. září od 15 h
Odpoledne s dechovkou na Betlémě
Betlémská náves
Koncert Malé Slovácké dechové hudby SADOVANKA. Odpolednem
vás provede lidový vypravěč Slávek Kubík.
Vstupné: 50 Kč.
Pondělí 16. září od 19 h
Léčivé divadlo Gabriely Filippi – Anastasia
Benefiční představení ve spolupráci s Fokus Vysočina, z.ú., v rámci
Týdnů pro duševní zdraví.
Vstupné 330 Kč.
Středa 18. září od 18 h
Zahájení Kurzu tance a společenské výchovy 2019
Veřejnosti nebude vstup povolen. Volný vstup bude pouze na dvě
prodloužené a závěrečný Věneček.
Pátek 20. září od 18 h
Veselá trojka Pavla Kršky
Vstupné 260 Kč.
Úterý 24. září od 18 h
Zahájení Kurzu tance a společenské výchovy 2019
Veřejnosti nebude vstup povolen. Volný vstup bude pouze na dvě
prodloužené a závěrečný Věneček.
Čtvrtek 26. září od 19 h
Sejdeme se s Cibulkou
Zábavný pořad s moderátorem Alešem Cibulkou a jeho hosty –
Ivankou Devátou, Václavem Koptou a známým italským zpěvákem
Andrea Andrei. Vstupné: 270 Kč přízemí, 230 Kč balkón.
Pátek 27. září od 18 h
Schopnosti – vše o životě po životě vol. 2
Dokumentární film s besedou SCHOPNOSTI, což je pokračování
úspěšného dokumentu Vše o životě po životě. Film je vyprávěním
lidí, kteří překročili hranici smrti a bylo jim umožněno vrátit se
zpět. Dokument se zaměřuje na fenomén rozšířeného vnímání lidí,
kteří se ocitli na hranici života a smrti. Vstupné 100 Kč.
PŘIPRAVUJEME NA ŘÍJEN
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.
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Muzeum v přírodě Vysočina
VESELÝ KOPEC
7. září od 10 do 16 h
POSVÍCENÍ
Program věnovaný připomenutí tradičního obyčeje. Ochutnávka
pečiva, malý posvícenský jarmark nabízející dobroty, doprovodný
program, v němž vystoupí FS Formani ze Slatiňan a dále dudáci.
VESELÝ KOPEC PATŘÍ DĚTEM A JEJICH RODIČŮM
14. září Hrátky s papírem, dílnička s výtvarnicemi MP Vysočina
21. a 22. září Včelí stezka, příležitost dozvědět se od místních
včelařů zajímavosti o chovu včel.
Návštěvní doba: od úterý do neděle v době od 9 do 17 h.
BETLÉM HLINSKO
do 15. září
BETLÉM – 30 LET NOVÉHO ŽIVOTA
Výstava připomene cestu k záchraně části betlémských domků,
které jsou dnes součástí památkové rezervace lidové architektury.
Pickův dům č. p. 178.
28. září až 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 a 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

Areál pivovaru Rychtář
Sobota 14. září od 20 h
MICHAL DAVID OPEN AIR TOUR

Kladno
Pátek 20. září od 17 hodin
ŠKOLA ZÁKLAD ŽIVOTA
Autobusový zájezd pořádaný obcí Kladno na divadelní představení
do Horáckého divadla Jihlava. Cena 300/ os.
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Soukromá inzerce
Prodám nové průtokové ohřívače vody 10 l, propanbutanovou láhev, dětské kolo 3-6 let, kompletní kolo na Mercedes A160, vzorek
80%. Tel.: 721 585 091.
Hledám pronájem pro 5ti člennou rodinu, nejraději starší domek.
Tel.: 720 646 249.
Prodám cirkulárku s podavačem; náhradní díly na Fiat 850 – nová
plechařina. Tel.: 720 646 249.
Prodám skříňku na urnu, cena 250 Kč a obal na urnu, cena 150 Kč.
Tel.: 776 777 105.
Prodám mrazák se 7 šuplíky zn. Calex Samsung. Výška 156 cm. Cena 1 000 Kč. Tel.: 736 759 085.
Pronajmu panelový byt 3+1. Tel.: 605 442 160.
Důchodkyně hledá brigádu. Tel.: 737 029 551.
Daruji stavební materiál za odvoz. Tel.: 721 585 091.
Prodám palivové dřevo. Tel.: 723 168 123.
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Kam za sportem
Fotbal
So 7. 9.
Ne 8. 9.
So 14. 9.
Ne 15. 9.
So 21. 9.
Ne 22. 9.
Ne 29. 9.
Ne 29. 9.
So 5. 10.
Ne 6. 10.

Hl. – Polička
Hl. – Náchod
Hl. – Litomyšl
Hl. – Dvůr Králové n./L.
Hl. – Slatiňany
Hl. – Vysoké Mýto
Hl. – Ústí nad Orlicí
Hl. – Náchod
Hl. – Chrudim
Hl. – Česká Třebová

Tenis
So 7.9. Soutěže jednotlivců ČTS
14.9.-15.9. Soutěže jednotlivců ČTS
21.9.-22.9. Soutěže jednotlivců ČTS

Karate
10.30
10.00
9.30, 11.15
16.30
10.30
10.00
9.30, 11.15
16.00
10.00
10.30
9.00
9.00
9.00

Házená – superliga žen
So 7. 9. HK Hlinsko – Sportklub Náchod
So 21. 9. HK Hlinsko – Sokol Svinov
Ne 22. 9. HK Hlinsko – SK Studénka
So 28. 9. HK Hlinsko – TJ Stará Ves n/O.
Ne 29. 9. HK Hlinsko – Sokol Krčín

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

8. Mistrovství světa v KARATE
WUKF

minitenis
mladší žáci
dorostenky
15.30
14.30
11.55
13.00
13.00

Bazén
PROVOZNÍ DOBA PLAVECKÉHO BAZÉNU
Po
15.00 – 21.00
Út, St, Čt, Pá 6.15 – 7.45
15.00 – 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.
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
SQUASH
Po – Pá
8.00 – 20.00
So – Ne 10.00 – 19.00
Rezervace na telefonu 608 042 627.

Šachový oddíl hodnotí minulou
sezonu
Do sezony 2018/2019 nastoupila celkem tři družstva dospělých. Do
každé soutěže jsme vstupovali s cílem udržení se v dané soutěži.
Jak jsme si předsevzali, tak jsme i splnili. Hlinecké „áčko“ i příští
sezonu nastoupí v kvalitně obsazeném krajském přeboru. V uplynulé sezoně obsadilo 9. místo z 12 mančaftů. V krajském přeboru
se hlinečtí šachisti pod vedením Luboše Stránského umístili na 6.
místě, přesně uprostřed tabulky. V krajské soutěži, ve které se, paradoxně kvůli zvláštnímu losu, na nedělní partie zajíždělo dál než
ve vyšších soutěžích umístilo Hlinsko „C“ na šesté příčce z celkem
devíti kádrů.
Na co jsme v našem oddílu obzvlášť pyšní, je práce s mládeží a
dětmi. Šachy rozvíjí analytické schopnosti, sebevědomí a logiku
s velkým přesahem do běžného života. Děti si v širokém kolektivu
šachového kroužku vždy najdou vrstevníky. Na pravidelných středečních trénincích přivítáme všechny bez rozdílu šachové výkonnosti. Začínáme zase od září, jste srdečně zváni! Přemysl Osička

Mistrovství světa se konalo v Bratislavě ve dnech 20. – 23.6. v aréně
Ondreje Nepely. Na tomto mistrovství startovala i česká reprezentace CAOKK a v ní zástupci Oddílu karate Hlinsko z.s., jmenovitě
reprezentanti Michal Kyncl a Jiří Košina, kteří startovali ve dvou
kategoriích – kumite team a kumite individual. V individuálních
kategoriích se jim nedařilo, ale v teamech dosáhli velmi pěkného
výsledku.
Za Českou republiku bojovaly dva české týmy, závodníci v týmu II.
byli ve složení Kyncl, Košina, Jindra, Nosál. Oba dva české týmy
skončily na skvělém 3. místě ve velmi silně obsazené kategorii.
MS se zúčastnilo celkem 43 zemí, 83 národních federací z 5 kontinentů a celkem 2 300 závodníků.
Oddíl KARATE Hlinsko přijímá od září nové členy:
děti od 4,5 let do 15 let pro dětský oddíl
dorostence od 15 do 18 let do oddílu
dospělé od 18 let neomezeně dle kondice
http://www.karatehlinsko.mzf.cz
Informace na trénincích v sokolovně Hlinsko – malý sál nahoře
v době od 14.45 hod do 20 hod vždy v úterý a ve čtvrtek, nebo volejte mobil 725 601 649, mail: zdrazil.karate@email.cz
Za Oddíl karate Hlinsko, z.s. Miloslav Zdražil, šéftrenér

Kurz orientálního
břišního tance
Pro ženy a dívky, které chtějí
pro své zdraví něco udělat, mám
nabídku.
Orientální tanec je pro každou ženu zdravý, je doporučován gynekology, ortopedy i
neurology. V kurzu si procvičíte
při příjemné hudbě celé tělo.
Posílíte hlavně zádové svaly a
záda přestanou bolet. Získáte
sebevědomí a radost z pohybu.
Neváhejte a přijďte se naučit
základy orientálních tanců.

Kurz bude
zahájen ve
středu 11. září
v 19 hodin
v sále Domova seniorů
Drachtinka.
Bližší informace a přihlášky – tel.
728 684 634, email:
avokvarom@gmail.com,
www.amor-orient.com
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5. října: Český pohár
v cyklokrosu opět
v Hlinsku

Saar Challenge –
trailový závod přírodou
Žďárských vrchů

Cyklokrosová sezona je přede
dveřmi a Hlinsko bude opět
hostit naše nejlepší jezdce při
jednom závodu seriálu TOI TOI
CUP. Závod se pojede tradičně
na trati v okolí sportovního
areálu v Olšinkách a přijet by
měla kompletní česká špička,
včetně úřadujícího Mistra ČR
Michaela Boroše. Ze zahraničních závodníků očekáváme na
startu jezdce z Německa, Rakouska, Slovenska a Polska.
Trať sice zde patří mezi ty
nejnáročnější, ale je vždy kvalitně připravená a všichni
účastníci najdou v Hlinsku
perfektní zázemí. Proto se sem
téměř všichni závodníci rádi
vrací.
Hlinecký závod se koná již
jako 2. v řadě seriálu TOI TOI
CUP 2019. V hlavním závodě
mužů bude domácí barvy hájit
Daniel Mayer. Dan byl 4 roky
členem reprezentačního družstva České republiky v kategorii
do 23 let. Jestli ho reprezentační
trenér Petr Dlask zařadí i do re-

V tradičním termínu na konci
babího léta dne 21. září se
uskuteční již 5. ročník trailového závodu osamělou krajinou
Žďárských vrchů Saar Challenge. Žďárské vrchy mají své osobité kouzlo. Místní kopcovitá
krajina je jedinečná právě ve
své zvlněnosti, osamělosti, navíc nabízí krásné výhledy,
zkrátka je naprosto ideální pro
trailové běhání.
Závodníci si v rámci závodu
vybírají ze tří tras, které se liší
svou vzdáleností i obtížností.
Letos pořadatelé zapracovali na
dalších vylepšeních tratí. „Cílem
je absolutně minimalizovat asfaltové úseky,“ uvedl pořadatel
Jakub Jaroš. S tím souvisí i to, že
tratě budou delší. Nejdelší trasa
bude mít 70 kilometrů se součtem stoupání 1 500 m (vloni
66 km), střední vzdálenost bude
měřit 44 kilometrů, půlmaraton 21,2 kilometrů. Na trati Saar
Challenge vás čeká terén, polní
a lesní cesty, pěšinky, louky,
kamenité výběhy, místy technické seběhy.
Ideou závodu je zprostředkovat běžcům čistý sportovní zážitek a navrátit je k samé podstatě běhu. Naším cílem od počátku není uspořádat masovou

prezentace ČR v kategorii ELITE, napoví jeho výkonnost
v úvodu sezony a tudíž i v závodě na domácí trati v Hlinsku.
Výsledky z našeho závodu budou důležité pro nominaci na
Mistrovství Evropy, které se
koná v italském Silvelle 9. listopadu. Budeme proto Danielovi držet palce, aby mu kvalitní
výsledek na domácí trati pomohl k nominaci na evropský
šampionát.
Zveme všechny fanoušky
cyklokrosu do parku v Olšinkách a přilehlého okolí zimního
stadionu. Závody začínají v 9:45
hodin startem mládežnických
kategorií. Ženy se na trať vydají
ve 13:00 hodin a start hlavního
závodu mužů ELITE a kategorie
do 23 let odstartuje 14:30 hodin.
Z hlineckého závodu proběhne šot ve sportovním zpravodajství na ČT1 a v následujícím týdnu 3x půlhodinový
sestřih na ČT Sport.
Leoš Chvojka, Klub cyklistiky Hlinsko

akci, jde nám o to, aby závodník
pocítil souznění sebe sama s
okolní přírodou a pocítil to, co
běžce spojuje. Můžete se těšit
na krásnou trať, skvělou atmosféru, dobré občerstvovačky,
pěkné zázemí, teplou sprchu,
pozávodní stravování od profesionálů na sportovní stravování
Jídelny Pohanka. Rozřazení do
věkových kategorií tak, abyste
se mohli se soupeři adekvátně
poměřit. V neposlední řadě budou připraveny krásné ceny a
poháry.
Vloni startovalo na všech
tratích více jak 150 běžců.
Oproti loňsku je letos největší
zájem o nejdelší trať. Přihlášen
je tak jako každoročně i Štěpán
Dvořák, který nedávno přeběhl
Československo z východu na
západ (přes 1 000 km nonstop).
Ke startovnému každý závodník získá kvalitní multifunkční šátek BUFF od hlavního
partnera HUDY Pardubice.
Více na stránkách závodu
www.saarchallenge.cz, kde se
dozvíte další podrobné informace včetně propozic, map a
pravidel. Neváhejte a přijeďte,
těšíme se na vaši účast.
KTS Pardubice, z.s. – sportovní klub
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