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MUZEUM V PŘÍRODĚ

MINISTERSTVO KULTURY sloučilo čtyři skanzeny do jedné organizace – Národního muzea v přírodě
se sídlem v Rožnově pod Radhoštěm. Patří sem nově i Soubor lidových staveb Vysočina na Veselém
Kopci a v Hlinsku, který dosud patřil pod Národní památkový ústav. Se změnou zřizovatele přichází i
nový název. Foto: Radek Pavlík

V únorovém čísle Hlineckých novin
přinášíme schválený rozpočet
města na rok 2019.
... více na str. 4 a 5

PŘÍŠTÍ ČÍSLO VYJDE:

5. března 2019

Slovo starosty
Říká se, že
všechno zlé,
je k něčemu dobré.
Letošní
leden nám
po mnoha
letech připomenul,
že k zimě u
nás na Hlinecku patří sníh.
Mnozí jsme si odvykli. Zapomněli jsme, jaké to je, když je
zima skutečně bílá. Samozřejmě, pokud přijde s takovou intenzitou, přináší to mnohé
komplikace a omezení. Na silnicích nebo třeba při údržbě
chodníků.
Dokonce jsme letos museli odvážet z ulic našeho města sníh –
celkem to bylo více než sedm
set nákladních vozidel. Převedeno na peníze, je to částka pohybující se řádově ve statisících
korun. A k tomu je nutné připočítat i náklady na běžnou
údržbu. No, tak to by byla negativa.
Ovšem i na takové situaci je
možné najít některá pozitiva.
Za pravdu mi jistě dají například vyznavači bílé stopy. Co by
za to obyvatelé takových Pardubic nebo Chrudimi dali!
Osobně však vidím ještě jedno
obrovské pomyslné PLUS, které
podle mého názoru vyváží
všechny ty komplikace, které se
sněhem u nás v Hlinsku máme.
A to je VODA! Vždyť sníh, který
nám tady spadl, to je voda, kterou tak zoufale potřebujeme.
Vzpomeňme si na sucho. Vzpomeňme si na to, jaké to je, když
není voda. Teď je jenom potřeba, aby příroda zařídila postupné tání. Aby se co největší
množství vody vsáklo do půdy.
Zkrátka, všechno zlé je k něčemu dobré. Nemyslíte?
Děkuji za podporu a mějte
úspěšný únor.
Miroslav Krčil
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Změny v nakládání s odpady
pro rok 2019
Dalším článkem se vracíme
ke změnám v systému nakládání s odpady pro letošní rok.
Další ze změn se týká nakládání
s bioodpadem z hnědých kontejnerů (770 l) umístěných na
stanovištích ve vybraných místech v Hlinsku a jeho místních
částech.
Pro zlepšení systému nakládání s tímto druhem odpadu
bylo rozhodnuto, že v roce 2019
bude svoz bioodpadu z kontejnerů probíhat 2x týdně v období duben, květen a od 16. září do
konce listopadu. V ostatních
měsících bude svoz prováděn 1x
týdně.
Další změna vychází z aktuální legislativy, kdy je nutno v
závislosti na klimatických podmínkách a množství produkovaných biologických odpadů
zajistit svoz bioodpadu v období
od 1. listopadu do 3. března. V
letošním roce bude vyzkoušen
systém, že na stanovišti v zimním období (od 1. listopadu do
3. března) bude ponechán jeden
kontejner a odpad z něj bude
svážen 1x měsíčně.
Tyto kontejnery jsou primárně určeny pro drobný bioodpad
(trávu, listí, zbytky ovoce a zeleniny, skořápky od vajec, čajové sáčky, kávovou sedlinu,

zbytky rostlin, piliny, popel ze
dřeva, dřevní štěpku z větví
stromů a keřů, slámu, plevel
atd.). Větve a keře by do nich
umísťovány být neměly, neboť
je snadno zaplní a musí být následně ručně a s většími náklady z drobnějšího bioodpadu
vybírány, což celý systém nám
všem výrazně prodražuje. Nově
bude svoz rozměrného biodpadu prováděn 3x ročně (duben,
říjen, listopad). Svoz rozměrného bioodpadu nebude prováděn
na sídlišti, ale rozšíří se o zahrádkářské kolonie (Rataje,
Čertovina, Drachtiny, Na Stráni), kde bude velkoobjemový
kontejner přistaven v určený
den a čas u hlavní brány. Rozpis
přistavení kontejnerů bude k
dispozici na stránkách města, v
Hlineckých novinách a v Hlineckém zpravodaji.
Do nádoby na bioodpad se
neukládá bioodpad v igelitových sáčcích, zbytky jídel (tzv.
gastroodpad), jedlé oleje, kosti,
maso, kůže, uhynulá zvířata,
exkrementy zvířat, znečištěné
piliny, celé větve a všechny další
bioologicky nerozložitelné odpady.
Bioodpad je též možno odevzdat bezplatně na sběrném
dvoře. Marta Nováková,
Ivana Kopecká
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Upozornění

Chrudimský deník zveřejnil
chybné informace týkající se
poplatku za komunální odpad
Vážení spoluobčané,
tímto bychom vás chtěli upozornit na chybné informace týkající se
místního poplatku za komunální odpad, které v posledních dnech
uveřejnil Chrudimský deník.
Chrudimský deník zveřejnil článek s názvem „Srovnání poplatků:
Cena za odpad se v kraji liší o desítky korun“, kde je, mimo jiné,
uvedeno, že poplatek za komunální odpad v roce 2019 v Hlinsku
činí 600 Kč a dále, že senioři starší 75 let v Hlinsku hradí pouze polovinu ze stanoveného poplatku. Upozorňujeme občany, že obě
tyto informace jsou chybné.
Poplatek za komunální odpad pro rok 2019 činí v Hlinsku 560 Kč,
tak jak je uvedeno v obecně závazné vyhlášce č. 4/2018 a bylo zveřejněno v Hlineckých novinách a webu města Hlinska. Osvobození
od poplatku zůstalo pro letošní rok beze změny. Poplatníci, kteří
mají nárok na osvobození od poplatku, jsou uvedeni ve výše zmíněné obecně závazné vyhlášce. V případě nejasností kontaktujte
paní Janu Jirkovou, odbor Kancelář tajemníka, tel. č. 469 315 325.
Kancelář tajemníka

Ples CDS Motýl

VU3V v knihovně
Přelom ledna a února je již
počtvrté za sebou spojen se začátkem letního semestru Virtuální univerzity třetího věku.
Účastníci si tentokrát vybrali
téma Klenoty barokního sochařství v českých zemích, jehož první videopřednáška proběhla ve středu 30. ledna. Druhé
téma – Kouzelná geometrie –
začíná ve středu 6. února. Studenti se budou stejně jako
v předchozích semestrech
scházet jednou za čtrnáct dní ve
středu od 13:00 hodin v oddělení pro dětské čtenáře. Kromě
stávajících posluchačů bychom
rádi přivítali i nové zájemce,
kteří se mohou nezávazně přijít
podívat na první dvě videopřednášky každého tématu,
vyzkoušet si test a teprve poté
se rozhodnout, zda se zapojí či
nikoli.
V polovině ledna jsme si s 15

účastníky udělali výlet do Prahy, kde jsme se zúčastnili slavnostní promoce, kterou pro seniorské studenty uspořádala
Provozně ekonomická fakulta
České zemědělské univerzity.
Daní účastníci totiž splnili předepsané podmínky, úspěšně
ukončili studijní program a
převzali si Osvědčení o absolutoriu Univerzity třetího věku.
Věříme, že si tento výlet
s novými studenty brzy zopakujeme. Mgr. Hana Novotná

Dovolte nám, abychom vás
srdečně pozvali na 9. ročník Benefičního plesu Centra denních
služeb Motýl, který se bude konat v pátek 15. března od 15 hod.
v MFC Hlinsko. Připraven je pro
vás pestrý program a bohatá
soutěž o ceny.
Vstupné je dobrovolné a jeho
výtěžek slouží ke zkvalitnění
péče o uživatele Centra denních

služeb Motýl.
V případě zájmu prosíme o
zamluvení místenek telefonicky na čísle 601 360 391 nebo na
e-mailové adrese
marek.plachta@drachtinka.cz
či osobně po předchozí domluvě
na adrese CDS Motýl – ul.
Fügnerova 937, Hlinsko.
Marek Plachta,
vedoucí CDS Motýl

Upozornění pro občany Blatna
Od února se mění den svozu směsného komunálního odpadu
v místní části Blatno z dosavadního svozového dne „čtvrtka“ na
den „pondělí“. První svoz proběhne v pondělí dne 4. února 2019.
Kancelář tajemníka
Úsek provozně právní
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Mezinárodní taneční soutěž v Hlinsku

Taneční klub TKG Hlinsko a
Taneční škola Gradus Dr. Jany
Malinové začíná kalendářní rok
2019 nejenom ukázkami na
mnohých plesech, ale již na po-

čátku února tanečníci pořádají
velkou dvoudenní mezinárodní
soutěž Hlinecké a Únorové
Géčko. Tato akce byla zařazena
na základě výběrového řízení

do kalendáře soutěží třídy A
Českého svazu tanečního sportu a bude tak jednou z prvních v
řetězci těchto soutěží v roce
2019. Již 22. ročník je pořádán za
podpory Pardubického kraje,
města Hlinska a MAS Hlinecko
a ve spolupráci s Multifunkčním centrem Hlinsko.
Ve dnech 9. a 10. února proběhne v Multifunkčním centru
celkem 44 soutěží v kategoriích
děti, junioři, mládež, dospělí a
senioři, a to v tanečních třídách
E, D, C, B a A. Soutěže budou začínat v sobotu v 9.30 hodin a
v neděli v 10 hodin. Sobota bude věnována i hobby párům
různých věkových kategorií pod
hlavičkou Svazu učitelů tance.
Během dvou dnů se rozdá celkem 264 cen a medailí. Páry
budou hodnoceny jak českými

tak zahraničními porotci.
Kromě soutěže připravili členové klubu TKG Hlinsko pro
veřejnost již v pořadí pátý kurz
PRO-AM. Již od prvních dnů v
březnu a potom i v dubnu a
květnu se mohou zájemci, kteří
milují tanec a nemají tanečního
partnera, naučit jak základy
standardních, tak latinskoamerických tanců. V 10 lekcích
se první kroky naučí v páru
s profesionálními, tedy soutěžními sportovními tanečníky
nebo tanečnicemi. Kurz je otevřen jak pro ženy, tak pro muže.
Všichni příznivci ladnosti
pohybu a elegance jsou srdečně
zváni nejenom jako diváci na
soutěži, ale i na taneční parket
jako účastníci tanečního kurzu.
Dr. Jana Malinová, TKG
Hlinsko

Nabídka pracovního místa

Freddie – divadelní muzikálová show

Ředitelka Domova seniorů
Drachtinka vyhlašuje výběrové
řízení na pozici VŠEOBECNÁ
SESTRA Domova seniorů
Drachtinka v Hlinsku
Platové zařazení: dle nařízení
vlády č. 341/2017 Sb. ve veřejných službách a správě ve znění
pozdějších předpisů (dle přílohy
č. 3) na dobu určitou s výhledem na trvalý pracovní poměr.
Nástup možný ihned nebo dle
dohody.
Úvazek: 1,0, tj. 37,5 hodin/týdně
– nepřetržitý provoz
Pracovní náplň: komplexní
ošetřovatelská péče bez odborného dohledu
Zákonné požadavky:
1. způsobilost k výkonu povolání všeobecné sestry podle § 3
zákona č. 96/2004 Sb. o podmínkách získávání a uznávání

Po velmi úspěšném filmu Bohemian
Rhapsody, který jsme v našem kině
už promítali 10x nabídneme v MFC
Hlinsko jedinečnou divadelní muzikálovou show s hity skupiny Queen s
názvem Freddie.
Tato muzikálová a divadelní show,
která se hraje v Praze, je neustále vyprodána, a nyní ji mohou vidět i návštěvníci MFC v Hlinsku 19. února od 19 hodin. Uvidíte úžasné divadlo, živou kapelu a taneční vystoupení v jednom představení.
Máme nyní k dispozici poslední volné vstupenky. Vstupné 690 a
650 Kč.
Strhující příběh inspirovaný životem Freddieho Mercuryho fenomenálního zpěváka skupiny Queen. Jejich největší hity vás provedou jedním z nejvýraznějších osudů minulého století. Životem legendy Freddiho Mercuryho, na kterou se nedá zapomenout.
Účinkují: Michael Kluch, Jiří Korn / Ernesto Čekan, Rudolf Hrušínský ml., Roman Tomeš / Roman Říčař, Simona Postlerová, Romana
Goščíková a další.
Hraje: skupina Queenie – world Queen tribute band a vystoupí osm
tanečníků (company).
Na vaši návštěvu se těší pracovníci MKK Hlinečan

způsobilosti k výkonu nelékařských zdravotnických povolání
a k výkonu činností souvisejících s poskytováním zdravotní
péče
2. bezúhonnost
3. zdravotní způsobilost
Odborná způsobilost: minimálně středoškolské vzdělání
s praxí nebo vyšší odborné
Přihlášku a strukturovaný životopis zasílejte na adresu:
Domov seniorů Drachtinka
Erbenova 1631
539 01 Hlinsko
(můžete podat i osobně v kanceláři vedení Domova seniorů
Drachtinka – IV. patro)
Kontaktní osoba: Ivana Volfová,
e-mail: volfova@drachtinka.cz,
tel.: 724 748 568
Mgr. Eva Kunátová Holečková, MBA, ředitelka DsD
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Schválený rozpočet města na rok 2019 (údaje v tis. Kč)
Příjmy celkem
Odbor sociálních věcí, školství a zdravotnictví
Příspěvky od obcí na pohotovost stomatologů
Příjmy na lékařskou pohotovost
Odbor Kancelář tajemníka
Splátky půjček z fondu rozvoje bydlení a ze sociálního fondu
Místní a správní poplatky
Přijaté úroky z účtů města
Odbor životního prostředí

218 925,20
1 381,70
101,40

Výdaje celkem
Odbor sociálních věcí, školství a zdravotnictví
Příspěvky na provoz: MŠ Rubešova

1 280,30
11 968,30
737,80
11 195,00
35,50
100,00

1 000,00
1 630,00

ZŠ Ležáků včetně ZŠ Klíč

2 830,00

ZŠ Smetanova

1 625,00

Školní jídelna Ležáků

1 500,00

Základní umělecká škola
Dům dětí a mládeže

Správní poplatky

80,00

Domov seniorů Drachtinka

Pronájmy včetně služeb: Výdejna obědů Máchova čp. 860
Adámkova čp. 281

27 059,50
1 815,00

350,00
6 000,00
500,00

Příspěvky na sociální služby mimo zařízení města

800,00

288,00

Zubní pohotovost

450,00

Pohotovost lékařů - LSPP

Blatno čp. 45

101,10

Senior taxi

188,60

Ostatní služby

12,90

160,00

Granty do sociální oblasti

Adámkova čp.654
Poličská čp. 346

1 050,00

ZŠ Resslova

20,00

Městské lesy - prodej dřeva

19 337,70

MŠ Budovatelů

Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu
Odbor investic a městského majetku

265 971,30

138,00
1 539,70
100,00
115,00

Neškolské příspěvkové organizace + kronikář

Smuteční obřadní síň

720,00

Polyfunkční dům na Poděbradově náměstí

400,10

Městská knihovna

2 500,00

Teplárna

666,80

Městské muzeum a galerie

2 560,00

Sportoviště města s.r.o.

8 700,00

Správa městských bytů

8 600,00

Poliklinika Nádražní ul.

3 205,60

Rekreační zařízení města

30,00

Příspěvky na provoz: MKK Hlinečan

21 208,00

Kronikář města
Odbor Kancelář tajemníka

Sportoviště města s.r.o.

4 961,00

Fond rozvoje bydlení - poskytnuté půjčky

Domy s pečovatelskou službou

2 803,00

Občanské záležitosti

Pohoda + Pohoda Cool

176,10

Granty pro zájmové organizace

Pronájem nebytových prostor

141,20

Správa MÚ

Ostatní pronájmy ( budov i pozemků)

38,50

Oddělení informatiky

7 400,00

48,00
74 409,10
2 000,00
520,00
1 100,00
50 243,60
3 550,00

ZŠ Ležáků - energie

168,00

Městský TV kanál

Školní jídelna ZŠ Ležáků - energie

150,00

Sociální fond

1 804,50

Poplatky za užívání veřejného prostranství

120,00

Mikroregion Hlinecko (dotace + členský příspěvek)

1 148,00

Příjmy za tříděný odpad

750,00

Členský příspěvek MAS Hlinecko

Věcná břemena

50,00

4 240,00
7 760,00

323,60

Svoz komunálního odpadu

Prodej a pronájem pozemků

700,00

Svoz kontejnerů

Prodej dřeva - městská zeleň

50,00

Příjmy z parkování
Městská policie
Z toho příjem z parkovacích automatů
Odbor dopravy
Odbor finanční a ekonomický
Neinvestiční dotace na výkon státní správy
Daň z přijmů fyzických osob z kapitálových výnosů
Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti
Daň z příjmů OSVČ
Daň z příjmů právnických osob
Daň z příjmů města
DPH

100,00
50,00
1 170,00
600,00
13 801,00
162 304,70
18 554,70

78,00

Jednorázové příspěvky

Prodej městských bytů - přijaté splátky

Příjmy z reklamy

500,00

Sběrný dvůr
Odbor životního prostředí
Odbor investic a městského majetku

165,00
1 300,00
110,00
129 416,90

Městské lesy

1 462,30

Zimní údržba komunikací a chodníků města

1 700,00

Jarní a letní úklid města
Technické služby
Správa městských bytů

140,00
200,00
6 185,00

2 700,00

Správa městského majetku

2 420,00

33 500,00

Koupaliště I. etapa realizace

15 000,00

Městský hřbitov (2. etapa, urnový háj)

11 100,00

600,00
27 500,00
3 000,00
66 000,00

Veřejné WC

338,10

Oprava chodníku Adámkova ul. - 2. etapa

2 300,00

Oprava místní komunikace Rataje

6 500,00
4 800,00

Daň z hazardních her

5 000,00

Oprava místní komunikace Palackého - 2. etapa

Daň z nemovitostí

5 200,00

Oprava kom. Chlum, úpravy parku a dětského hřiště

1 500,00

Místní komunikace k parkovacímu domu

1 500,00

50,00

Administrativní budova Poličská ul.

3 000,00

20,00

Obslužná kom. Prům. zóna Poličská - vlastní podíl k dotaci

2 000,00

Parkoviště u teplárny
Chodník Srní

4 500,00
8 600,00

Místní poplatek ze psů
Ostatní poplatky a nedaňové příjmy
Prevence kriminality
Stavební úřad
Živnostenský úřad

200,00

900,00
220,00
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Schválený rozpočet města na rok 2019 (údaje v tis. Kč)
Chodník a sítě Rváčovská ul. - 1. etapa

6 000,00

Chlum - občanská komise

Zvýšení odolnosti Hasičské zbrojnice JSDH Blatno

5 000,00

Čertovina - občanská komise

Oddychová trasa Srní - vlastní podíl k dotaci

1 500,00

Srní - občanská komise

130,00

Zateplení objektu Adámkova č.p. 681 - vlastní podíl k dotaci

5 400,00

Blatno - občanská komise

300,00

3 800,00

Hasičská zbrojnice - Blatno (údržba)

10,00

2 000,00

Hasičská zbrojnice - Chlum (údržba)

57,00

Mateřská škola Kara - vlastní podíl k dotaci
Oprava místní komunikace Za Drahou

125,00
55,00

Přechod Wilsonova ul. - Pod Rybníčkem

600,00

Hasičská zbrojnice Hlinsko - oprava sociálního zařízení

350,00

Podzemní kontejnery na tříděný odpad

290,00

Městský úřad (Adámkova čp. 554) - provoz vč.oprav

680,00

Dětská hřiště - sídliště

300,00

Poličská čp. 346 - provoz vč. oprav

200,00

Naučné oddychové trasy

310,00

Administrativní budova Poličská ul. - energie

100,00

Školní jídelna Ležáků - energie

150,00

ZŠ Ležáků - energie

168,00

Správa a údržba komunikací

2 000,00

Ubytovna Máchova čp. 860 - úprava před ubytovnou

500,00

Blatno čp. 45 - provoz

85,00

Veřejné osvětlení

3 020,00

Dopravní značení

200,00

Výdejna obědů Máchova čp. 860 - energie

288,00

150,00

Ubytovna Máchova čp. 860 - energie

570,00

Adámkova čp. 654 - provoz

170,00

Polyfunkční dům Poděbradovo náměstí - provoz

380,00

Nový parkovací automat
Úsek údržby a veřejná zeleň

5 006,80

Skládka Hamřík

53,00

Havárie

500,00

Adámkova čp. 281- provoz

Veřejně prospěšné práce

873,00

Poliklinika Nádražní ul.- provoz
Osika, Trávná - provoz rekreačního zařízení

Rozpočet 2019

DPS Adámkova ul. - provoz
DPS Erbenova ul. - provoz
Teplárna - provoz

47 046,10

Ostatní provozní náklady

Provozní náklady na městskou policii
Kamerový systém
Provoz služebních automobilů

525,00

Nákup služebního automobilu

600,00

Požární ochrana JSDH
Opravy a údržba: MŠ Rubešova
MŠ Budovatelů
ZŠ Resslova
ZŠ Ležáků

Provozní náklady

300,00

Pořízení dodávkového automobilu

150,00

Úroky z úvěrů včetně poplatků peněžním ústavům

260,00

Platba DPH

Školní jídelna Ležáků

500,00

Daň z příjmů města

Sportoviště města s.r.o.
Multifunkční centrum
Budovy MÚ

2 400,00
570,00
50,00

608,00

Odbor finanční a ekonomický

Základní umělecká škola

84,50
1 408,00

200,00

2 972,00

40,00
6 696,50
1 209,50

Příspěvek na dopravní obslužnost (autobusový spoj do Srní)

Financování

87,20

330,00

Odbor dopravy

Výdaje

585,00
7 066,50

Parkovací automaty - provoz

Příjmy

340,00
20,00

Centrum sociálních služeb Lidického čp. 1213 - provoz
Městská policie

265 971,30

78,00
1 079,50
70,00

Betlém - provoz

218 925,20

302,00
3 019,20

800,00
10 002,60
1 002,60
500,00
3 000,00

Rezerva pro příspěvkové organizace
Finanční rezerva města v rámci schváleného rozpočtu
Krizové řízení

500,00
5 000,00
1 423,00

Městské muzeum a galerie

100,00

Krizová rezerva

Městský mobiliář

200,00

Protipovodňové prostředky

1 000,00

Dětský tábor Svratouch

150,00

Varovný systém

200,00

Dům dětí a mládeže

250,00

Prevence kriminality

183,00

Stavební úřad

380,00

Smuteční obřadní síň
42 bytových jednotek Rataje

20,00
52,90

28 bytových jednotek Rataje

64,90

Územní analytické podklady

20 bytových jednotek DPS

50,00

Technická mapa

Lyžařské běžecké trasy a cyklistické trasy (traily)

Studie, posudky, územní plánování

Použití části zůstatku fondu rozvoje bydlení

MK Taussigova

220,00

Použití části zůstatků finančních prostředků z předchozích let

Ostatní projektové dokumentace

500,00

Splátky jistin z úvěrů

140,00

Přijaté splátky půjček od BD města Hlinska (42 BJ a 28 BJ Rataje)

Kouty - občanská komise

150,00
60,00
170,00

Financování celkem

120,00

Projektové dokumentace:

40,00

47 046,10
2 000,00
54 883,70
-10 823,10
985,50
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Provoz MKK kavárny
od 1. ledna

Na přání zákazníků bude zachován částečný provoz kavárny v dopoledních hodinách, a to
zatím od středy do pátku. Bar
bud otevřen dle potřeb při větších akcích a u kin, kde bude
větší obsazenost.
Nová otevírací doba
pondělí a úterý od 13 do 20 hod
středa až pátek od 10 do 20 hod
soboty a neděle od 14 do 19 hod
Kavárna je dále otevřena i po
divadlech a koncertech. Kavárna z provozních důvodů bude

mít omezený provoz v době
konání plesů, kdy je nutné předělat kavárnu na jídelnu. O
fungování kavárny v letních
měsících budeme informovat v
květnových Hlineckých novinách.
Novou vedoucí kavárny je od
1. ledna Linda Gregorová. Informace o otevírací době MKK kavárny a rezervace na tel. 725 652
848 nebo na stránkách
www.mfc-hlinsko.cz.
MKK Hlinečan

Pozvánka na dětské divadlo
I v letošním roce připravuje Dramatický kroužek Domu dětí a mládeže Hlinsko pohádku pro děti. Rádi bychom vás touto cestou pozvali na premiéru, která se bude konat 26. února od 17 hodin v divadelním sále Multifunkčního centra v Hlinsku. Vstupné dobrovolné. A co, že to budeme hrát? Pohádku s názvem „Pasáček vepřů“. Přijďte s dětmi podpořit naše dětské herce. Těšíme se na vás!
Dramatický kroužek DDM Hlinsko

Přihlášky na Kurz tance a
společenské výchovy podzim 2019
Termín pro přihlášení do
Kurzu tance a společenské výchovy se blíží a již v minulém
roce jsme zahájili přihlášení
párů elektronickou formou.
Velice se to osvědčilo, a proto
v tom i nadále budeme pokračovat. Termín pro přihlášení
bude pouze pátek 1. března
2019. Na našich stránkách
www.mfc-hlinsko pod Kurzem
tance – podzim 2019 si budete
moci na konci února stáhnout
přihlášku a vyplněnou zaslat na
emailovou adresu
linhartova@hlinsko.cz. Platbu

kurzovného budeme vybírat
hotově v kanceláři MKK Hlinečan v Multifunkčním centru
nebo bankovním převodem do
pátku 22. března. Veškeré informace ohledně platby zašleme po obdržení přihlášky. Do
kurzu budeme brát maximálně
45 párů. Druhý kurz otevřeme
pouze za předpokladu, že se
přihlásí více jak 70 párů. Cena
kurzovného zůstane stejná jako
v loňském roce 1 900 Kč za
osobu. Stále platí, že zájemce do
tanečních bereme pouze v páru.
MKK Hlinečan
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Tříkrálová sbírka: Charita posílá díky všem
Tříkrálová sbírka je akce,
která navazuje na tradiční koledování na Tři krále (6. ledna).
Tříkrálová sbírka, je sbírka celonárodní a hlavním účelem
této sbírky je především pomoci
lidem s postižením, nemocným,
seniorům, matkám v tísni... a
dalším sociálně potřebným.
Dary od obyvatel vybírají koledníci, kteří chodí ve skupinkách po čtyřech – vedoucí skupiny a 3 dětí, které představují
tři krále. Vedoucí skupinky je
člověk starší 15ti let, který má u
sebe průkaz koledníka potvrzený pořádající Charitou. Skupinka je vybavena zapečetěnou
pokladničkou s logem Charity.
Tříkrálová sbírka je největší
sbírka v České republice.
Letos v Hlinsku chodil rekordní počet koledníků – obsadily se všechny pokladničky,
které byly na Hlinsko zapečetěny – celkem 36 (Hlinsko) + 2
pokladničky na Srní, 1 pokladnička na Čertovinu a 1 pokladnička na Chlum.
Výdělek
V samotném Hlinsku včetně
Blatna se letos vybralo 147 271
korun (loni 143 540 korun).
V Srní se vybralo 4 463 korun,
v Chlumu se vybralo 6 470 ko-

run a na Čertovině 2 801 korun.
Celkově se v Oblastní charitě
Nové Hrady u Skutče vybralo
960 939 korun.
Na co budou využity vykoledované peníze?

1. Rozšíření Domu sv. Josefa
v Chotovicích, který je majetkem Oblastní charity Nové
Hrady u Skutče. V objektu
vzniknou nové prostory pro zázemí ambulantních a terénních

služeb – kanceláře pro vedoucí
služeb, sociální pracovníky,
prostory pro pracovníky a uživatele sociálně terapeutických
dílen a denního stacionáře a
zázemí pro pracovníky pečovatelské služby a osobní asistence.
2. Dar na realizaci humanitárních projektů v zahraničí –
Projekty v Indii: kvalifikační
kurzy pro nevyučené a nezaměstnané mladé lidi a dětské
večerní vzdělávání v oblasti
Bangalore, podpora nemajetných školáků a vysokoškolských studentů v oblasti Belgaum.
3. Mimořádné situace – krytí
nákladů vzniklých při odstraňování následků povodní, požárů apod.
Poděkování
Charita velice děkuje všem
koledníkům, vedoucím skupinky, dárcům a dobrodincům a
celkově všem, kteří se k Tříkrálové sbírce připojili a pomohli
nám s její realizací. Velmi si toho vážíme. O to více si vaší pomoci ceníme vzhledem k tomu,
jak špatné počasí letošní
Tříkrálovou sbírku provázelo.
Ludmila Dostálová, Oblastní charita Nové Hrady u
Skutče

Z Mateřské školy Budovatelů
I v letošním školním roce
připravujeme pro děti i rodiče
nejrůznější aktivity. Při standardní výchovně-vzdělávací
činnosti využíváme moderní
pomůcky, grafické listy, interaktivní tabule a nově také
tablety, které jsme získali z EU.
Již třetím rokem jsme zapojeni
v projektu Šablony pro MŠ. Díky
tomu jsme získali nemalé finanční prostředky, z nichž financujeme nejrůznější akce pro
děti, vzdělávání pedagogů i činnost školního asistenta.
V rámci tohoto projektu jsme
připravili komunitní setkání,
navštívili jsme s dětmi Babiččin
dvoreček a děti ve spolupráci
s odborníky z divadla „Netratrdlo“ poznávaly hlavní znaky
ročních období.
Dne 17. ledna jsme uspořádali
osvětový projektový den ve
škole s názvem „Volej 155“. Od
rána si děti hrály „na lékaře“,

vyprávěly si nad obrázky o tom,
co je nebezpečné, hrály pohybovou hru „na řidiče sanitky“,
kreslily a vyráběly sanitku
z papíru a kartonu. Součástí
projektu bylo představení divadla „Úsměv“. Děti se přitažlivou a srozumitelnou formou
poučily o možných nebezpečných situacích, o tom, jak se
chránit, jak zavolat pomoc,
kladly otázky a vyprávěly o tom,
co si zapamatovaly. Venku si
mohly prohlédnout vůz Záchranné služby a jeho vybavení
a poslechnout si výklad odborníka.
Naši předškoláci se dle volby
mohou účastnit „Lyžařské školičky“, nebo bruslení na stadionu v Olšinkách, pro předškoláky
organizujeme i kurz plavání.
Aktivně se zapojujeme do všech
akcí pořádaných městem Hlinskem či základními školami,
připravujeme dárky a oslavy

svátků. Své dojmy a zážitky děti
vyjadřují obrázky, které pravidelně zasíláme do různých výtvarných soutěží.
Těšíme se na všechny aktivity, které nás ještě čekají a přejeme si, aby děti i rodiče byli

v naší mateřské škole spokojeni.
Za kolektiv dětí a zaměstnanců
Ludmila Vlčková, ředitelka
MŠ Hlinsko, Budovatelů
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Turisté hodnotili loňskou sezonu
Dne 11. ledna se sešlo 118 hlineckých turistů ze 169 členů
klubu na výroční schůzi v Multifunkčním centru, aby se
ohlédli za výsledky loňské sezony a seznámili se s kalendářem akcí na rok 2019.
V roce 2018 se naši turisté
zúčastnili celkem 105 akcí,
z nichž bylo 86 akcí vlastních,
které připravili naši vedoucí
turistiky. Všech akcí se zúčastnilo 3 336 turistů a z tohoto počtu bylo 1 504 našich členů.
Svoji turistickou sezonu začínají
hned 1. ledna akcí nazvanou
Novoroční sestup do údolí
Doubravy. Klub zorganizoval
dvě tradiční akce, které do
Hlinska každý rok přivedou
stovky turistů. Jednalo se o 40.
ročník pochodu Krajem malířů
Vysočiny, jehož součástí je oblíbený pochod nazvaný Pohádkový les a 35. ročník srazu Silvestr na Chrudimce. Obou pochodů se s oblibou zúčastňuje i
nemalé množství hlineckých
občanů. U pramene Chrudimky
bylo rozdáno 1 460 pamětních
listů, ale ve skutečnosti k prameni přišlo mnohem více turistů. Setkání u pramene Chrudimky je už po několikátý rok
spojeno s charitativní akcí Novoroční čtyřlístek. Na konto
čtyřlístku bylo odesláno krásných 27 110 Kč. Za tyto peníze se
budují bezbariérové turistické
cesty pro vozíčkáře a vstupy do
chat KČT.
Velkému zájmu se těšila i
jarní akce pořádaná převážně
pro děti, nazvaná Hledání pokladu, dále podzimní Noční po-

Seznam autobusových zájezdů
pořádaných Klubem turistů 2019
23. března
13. Zahájení jarní tur. sezony Pardubického kraje v Moravské Třebové, prezence zámek M. Třebová od 9.00 hod.
Ved.: Dana Mášková 730 097 370, danamask@seznam.cz
27. dubna
AZ TP Za krásami okolí Nedvědice
Ved.: V. Plíšek 734 288 140, pliskovaanicka@seznam.cz
11. května
AZ Hanácký Mont Blanc – Čechy pod Kosířem
Ved.: J. Drahoš ml. 728 381 515, jardadr@centrum.cz
Š. Drahošová 721 851 279, fantova.sarka@seznam.cz
25. května
AZ Německo – Lužické hory, Kurort Jonsdorf, skalní město.
Ved.: V. Bárta 723 168 123, vladislav.barta@centrum.cz
8. června
AZ Kašperské hory – Kašperk
Ved.: Z. Kučera 604 455 697, schalamoun@seznam.cz
P. Marková 469 315 022
22. června
AZ Česká Kanada – Landštejn, Slavonice
Ved.: Z. Modráček 731 169 162, zdenek.modracek@centrum.cz
31. srpna
AZ Vizovické vrchy
Ved.: J. Drahoš ml. 728 381 515, jardadr@centrum.cz
Š. Drahošová 721 851 279, fantova.sarka@seznam.cz
7. září
AZ Krkonoše – ze Špindlerova Mlýna do Vrchlabí přes H. Mísečky.
Ved.: S. Hudcová 775 280 360, jasvetluska@post.cz
J. Dyntar 721 041 364, dyntar@volny.cz
14.-21. září
„Zapomenuté krásy župy Spiš“ – Stará Lubovňa
Ubytování: Internát SOŠ, polopenze. Přihlášky: do 31. 3.
Ved.: J. Holec 776 312 413, holec.jirka@unet.cz
12. října
AZ Brdy – Rožmitál pod Třemšínem
Ved.: J. Holec 776 312 413, holec.jirka@unet.cz
Účastníci zájezdů cestují na vlastní nebezpečí.
Před akcí doporučujeme sjednat zdravotní pojištění, při cestě
do zahraničí je povinné!

chod nebo zimní Vánoce v lese.
Turisté kromě toho uspořádali
celkem 7 autobusových zájezdů
na turistické pochody do blízkých i vzdálených míst naší
vlasti i do zahraničí. Tři desítky
členů strávilo týdenní dovolenou v oblasti Slavkovského a
Českého lesa u Mariánských
lázní. Další dvě skupiny byly po
týdnu v Jeseníkách a v Tatrách.
Každé úterý, pod vedením Václava Plíška, pořádali oblíbené
vycházky do blízkého i vzdáleného okolí Hlinska. Druhá skupina turistů chodila každý čtvrtek na kratší výlety pod vedením Jaroslava Beneše. Těchto
vycházek bylo celkem 70. Na
všech akcích turisté ušli 27,5 tisíc kilometrů.
Nejaktivnějšími turisty za
minulou sezonu byli Jaroslav
Beneš, který ušel 1 234 km, Jaroslav Čermák (1 110 km), Eva
Udržalová (1 050 km), Eva Titlbachová (1 005 km) a Zdenka
Gregorová (941 km). Všichni
jmenovaní za své výkony obdrželi diplomy. Čestné uznání odboru KČT za dlouholetou aktivní činnost a obětavou práci pro
turistiku obdržely Radka
Kudláčková a Radka Vašáková.
Také do letošního kalendáře
turisté připravili celou řadu zajímavých akcí. Velice oblíbené
jsou autobusové zájezdy na pochody, kterých bude celkem 10.
V březnu se turisté vypraví na
Zahájení turistické sezony Pardubického kraje do Moravské
Třebové. V dalších měsících
navštíví okolí Nedvědic, Hanácký Mont Blanc, Kašperské
hory, Českou Kanadu, Vizovické
vrchy, Krkonoše a Brdy. Zamíří i
do zahraničí na Slovensko, do
Německa a Rakouska. Těchto
zájezdů se mohou zúčastnit i
nečlenové klubu. Dovolenou
tentokrát budou trávit v Českém středohoří.
V této zprávě se sluší poděkovat dvěma desítkám vedoucích turistiky, kteří se podílejí
na přípravě všech akcí. Více se o
činnosti klubu dozvíte ve dvou
skříňkách ve městě a na nových
webových stránkách klubu
(www.kcthlinsko.cz), kde si
můžete prohlédnout i fotografie
z akcí. Hlinečtí turisté ve svých
řadách přivítají každého, kdo
rád chodí a rád tráví volný čas
v přírodě. Vladislav Bárta,
Klub turistů Hlinsko
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Vše o životě po životě – dokument
s lidmi, kteří přežili svou smrt

Kino Hlinsko uvede 7. 2. v
18.00 hodin dokumentární film
Vše o životě po životě. Je vyprávěním lidí, kteří překročili hranici smrti a bylo jim umožněno
vrátit se zpět. Obsahuje nejen
průběh prožitku, ale celkovou
změnu, která těmto lidem klinická smrt do života přinesla.
Změnu vnímání svého okolí a
světa. Pochopení, že nic se neděje náhodou. Fakt, že člověk je
neustále v možnosti a jediné, co
nás brzdí, jsme my sami.
Po projekci filmu bude následovat přednáška Dalibora
Stacha, který je režisérem filmu,
spisovatelem, scénáristou, výtvarníkem a fotografem v jedné

osobě. Sám klinickou smrt dvakrát prožil. Proložena je vyprávěním o setkání s Milošem Formanem a dalšími zajímavými
lidmi, besedou s dotazy návštěvníků a po skončení bude
možné zakoupit jeho knihy.
Na základě osobních zkušeností s klinickou smrtí jich napsal několik, jedna z nich se
stala knižní předlohou pro film
Za oponou noci, který Dalibor
Stach natočil s plejádou českých
herců a dvou hollywoodských
hvězd.
Režie Dalibor Stach, kamera
Martin Šácha. Vstupné 100 Kč
MKK Hlinečan

Mladí řemeslníci na Resslovce
Před několika málo roky jsme
se rozhodovali, zda investovat
do modernizace našich školních
dílen, ve kterých vyučujeme
pracovní činnosti. Tak zvané
dílny jsme sice nikdy nepřestali
vyučovat, ale zvažovali jsme,
zda investovat zhruba tři čtvrtě
miliónu korun. Hlavně jsme
zvažovali účelnost a případný
přínos pro naše žáky.
Za pomoci evropských fondů
a provozních peněz od našeho
zřizovatele jsme se do výbavy
nakonec pustili a vybavili nadstandardně naše dílny. Každý
žák má svůj řemeslný kufr
s ručním nářadím, nakoupili
jsme řadu aku nářadí, nové
ponky s otočnými svěráky, pro
vyučujícího na přípravu polotovarů pásové pily, stolní pily,
protahovačku, brusky, horní
frézu, soustruh, zařízení na odsávání prachu a jiné.
Zájem a nadšení žáků nás
mile překvapil, i když jsme již
dříve tušili, že zájem o tyto aktivity bude. Žáky motivuje, když
za sebou vidí výsledek své práce, a rádi ho předvedou i svým
rodičům. Tak vznikaly ptačí
budky a krmítka, modely automobilů, stoličky a další.

Zájem byl tak velký, že v letošním školním roce jsou již
naplněny dvě skupiny řemeslného kroužku. A nejsou přihlášeni jen chlapci, svoji zručnost
předvádí s velkým úspěchem i
děvčata. Že se žáci na svůj
kroužek opravdu těší, dokládá i
to, že se nechávají vozit svými
rodiči před vyučováním i žáci,
kteří nebydlí přímo v Hlinsku. A
to nás těší. Je to potvrzením toho, že nabídne-li se dětem
smysluplná činnost, efekt se
dostaví.
Výtvory řemeslného kroužku
jste mohli spatřit na naší velké
předvánoční výstavě v podobě
zvířátek nebo na stromech
v naší zahradě, kde jsou rozmístěny ptačí budky.
ZŠ Resslova Hlinsko

Plánování sociálních služeb na Hlinecku
ÈÍSLO PROJEKTU: CZ.03.2.63/0.0/0.0/16_063/0006501
Projekt realizuje Místní akèní skupina Hlinecko, zvládají péèi o svoji osobu a chod své
z.s., další informace najdete na webových domácnosti. Služba zajišuje svým klientùm
stránkách www.mashlinecko.cz
tyto základní èinnosti dle zákona: pomoc pøi
zvládání bìžných úkonù péèe o vlastní osobu,
díl patnáctý:
pomoc pøi osobní hygienì nebo poskytnutí
Peèovatelská služba Kamenièky podmínek pro osobní hygienu, poskytnutí
stravy nebo pomoc pøi zajištìní stravy, pomoc
Peèovatelská služba pùsobí v Kamenièkách p ø i z a j i š t ì n í c h o d u d o m á c n o s t i a
jako registrovaná sociálního služba od samého zprostøedkování kontaktu se spoleèenským
zaèátku pùsobnosti zákona è. 108/2006 Sb. prostøedím. V rámci služby se poskytuje také
o sociálních službách, ve znìní platných základní sociální poradenství a fakultativní
pøedpisù. Peèovatelská služba Kamenièky je èinnosti (napø. doprava klientù k lékaøi).
poskytována formou terénní (v domácím
prostøedí klientù) i ambulantní (v domì Cílem služby je umožnit lidem zùstat co nejdéle
s peèovatelskou službou). Peèovatelská služba doma v prostøedí, které znají, kde jsou zvyklí a
je poskytována na základì uzavøené písemné kde mají svoji rodinu a pøátele. Cílem je dovést
smlouvy, dle pøedem sjednaných potøeb klienta k úplné nebo èásteèné samostatnosti
dle jeho schopností. Lidé, kteøí mají omezení v
a požadavku uživatele.
Posláním Peèovatelské služby Kamenièky je dùsledku nemoci, zdravotního postižení nebo
pomáhat lidem, kteøí nezvládají nebo tìžko vìku mohou díky peèovatelské službì žít
kvalitní zpùsob života ve svém domovì.

Ambulantní forma služby se poskytuje
v pondìlí a pátek v èase 7:00 – 11:00 hod.
a 14:00 – 15:00 hod., její kapacitou je 10 klientù.
Terénní forma služby se poskytuje dle potøeb
uživatelù ve všední dny v èase 7:00 – 15:00
hod., její kapacitou je 25 klientù.
Cena služby je poskytována za úhradu.
Aktuální ceník je uveden na internetových
stránkách poskytovatele www.obeckamenicky.cz.
Adresa poskytovatele:
Obec Kamenièky
Kamenièky 149
539 41 Kamenièky
Telefon:
469 318 331, 469 318 122, 720 070 187
email: obec.kamenicky@tiscali.cz
www.obec-kamenicky.cz

Adresa pracovištì:
Dùm s peèovatelskou službou
Cílovou skupinu tvoøí lidé od 40 let vìku s Kamenièky 87, 539 41 Kamenièky
chronickým onemocnìním, zdravotním
postižením nebo senioøi – tj. osoby mající Dle Dostupných informací zpracovala
Mgr. Lenka Sodomková, odborná garantka
sníženou sobìstaènost.
plánování sociálních služeb v ORP Hlinsko.
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Vzpomínky
Dne 22. února 2019 by oslavila 90 let naše
maminka, babička a prababička
paní Vlasta ADÁMKOVÁ.
Dne 2. srpna 2019 uplyne 30 let, co nás
opustila.
S láskou vzpomínají dcera Hana s rodinou.

Ve čtvrtek 10. 1. se konalo základní kolo soutěže v sólovém
zpěvu „Zpěváček 2019“. Soutěžilo celkem 43 dětí z dětského
folklorního souboru Vysočánek
Hlinsko, který byl zároveň ve
spolupráci s Domem dětí a
mládeže organizátorem této
každoroční akce. Soutěžící byli
rozděleni do čtyř kategorií.
První kategorii dětí ve věku
tří a čtyř let ovládla jasným vítězstvím Alexandra Jaklová, na
krásném druhém místě se
umístila Agáta Grodlová a třetí
příčku obsadila Jůlie Žaloudková. V druhé kategorii dětí pětiletých si umístění vyzpívaly tyto děti. První místo Anna Solčanská, druhé místo Vít Bárta a
třetí příčku Marie Jaklová.
Umístění ve třetí kategorii, kde
zpívaly děti od 6 do 8 let, vypa-

dalo takto. První místo Eliška
Solčanská, druhé místo Barbora
Tatíčková a třetí místo Ema
Bártová. Soutěž uzavírala kategorie čtvrtá, ve které si první
místo vyzpíval Jan Dospěl, druhé místo Marie Pavlíčková a
třetí místo Kateřina Kašíková.
Porota neměla v mnoha případech jednoduché rozhodování, a proto byly ještě uděleny
dvě zvláštní ceny poroty. Ty
byly uděleny Lucii Bouškové a
Anně Vomelové. I přesto, že je
„Zpěváček“ soutěž, celé klání
proběhlo v přátelském duchu a
kamarádské podpory. Ráda
bych poděkovala za pomoc
s organizací nejen DDM Hlinsko, ale také zaměstnancům
MFC. Erika Dospělová,
DFS Vysočánek

Dne 3. 3. 2019 uplyne 25 let od úmrtí
milovaného manžela a tatínka,
pana Vladimíra HLADÍKA.
Vzpomíná manželka, dcery s rodinami
a ostatní příbuzní.

Před sedmi lety nás opustil
pan FRANTIŠEK ZEMAN.
Jeho život byl plný práce a starosti o nás.
Nikdy nezapomeneme a s vděčností
stále vzpomínáme.
Rodina

Poděkování
Děkujeme všem, kteří se přišli rozloučit s MUDr. Zdeňkem Vackem,
děkujeme za květinové dary, kondolence a všechny projevy soustrasti. Rodina Vackova

Deváťáci z Ležákovky získali 1. místo
Dne 12. prosince proběhl III.
ročník soutěže v odborných
praktických dovednostech žáků
8. a 9. tříd základních škol pořádané Vyšší odbornou školou,
Obchodní akademií a Středním
odborným učilištěm technickým Chotěboř, které se účastnilo 23 škol z regionu Hlinecka,
Chotěbořska a Havlíčkobrodska. Cílem této soutěže bylo
přiblížit žákům 9. ročníků možnosti využití svých dovedností
při výběru střední školy.
Z naší školy se účastnily oba
9. ročníky (třídy IX. A a IX. B).
Zejména žáci z IX. A předvedli
velmi dobré praktické dovednosti a znalosti v pěti soutěž-

ních oborech – kovovýroba,
dřevařská výroba, elektro obory, programování a elektronika,
ekonomika a marketing. V po-

sledně zmíněném oboru vybojovali žáci 3. místo v absolutním
pořadí ze všech zúčastněných
tříd ze všech regionů. V regionu

Hlinecko pak obsadili 1. místo v
celkovém hodnocení tříd.
Za tyto úspěchy obdržela naše škola řadu hodnotných cen,
které věnoval hlavní partner
soutěže firma Megatech. Jednalo se o sportovní náčiní, které
využijí žáci v tělesné výchově a
ve školní družině. Programovatelné roboty využité v hodinách
fyziky a informatiky. Dílenské
nářadí pro využití ve školních
dílnách. Všem zúčastněným
žákům děkujeme za vynikající
reprezentaci školy a přejeme
šťastnou ruku při výběru střední školy.
Mgr. Michal Rakouš,
ZŠ Ležáků
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Měsíc únor bude velmi bohatý na kulturní
programy v MFC Hlinsko
Období jarních prázdnin od 1.
do 8. 2. bude věnováno filmovým představením, kdy dopoledne potěšíme malé návštěvníky a večer jejich rodiče. Přehled promítaných titulů najdete na www. mfc-hlinsko.cz.
Milovníci tance si přijdou na
své celou sobotu 9. 2. a neděli
10. 2. při tradiční taneční soutěži Hlinecké a Únorové Géčko.
V sobotu zatančí děti a junioři, v
neděli uvidíte soutěžit páry kategorie A, B, C, D, E a Hobby
Dance. Pořadatelem této akce
TKG Hlinsko a TŠ GRADUS.
V měsíci únoru budeme mít i
dvě zájezdová představení na
pronájem a to:
a) Skupina Screamers (Travesti show) – VELKÝ FLÁM –
12. 2. od 19 hodin
Čeká vás opět spousta českých i zahraničních písniček,
krásných kostýmů a vtipných
scének o všem, co ke správnému flámu patří.
b) Zamilovaný sukničkář –
komedie od Divadelní spo-

téměř 25 let, a zpěvačky Michaely Hálkové stanul kytarista
Petr Havrda přinášející nový
vítr a nové aranže písní.
c) Divadelní a muzikálová
show s hity skupiny Queen s
názvem Freddie – 19. 2. od 19
hodin
(Podrobněji o této akci na
straně 3 Hlineckých novin).

lečnost Háta – 28. 2. od 19 hodin
Oblíbený a zkušený autor
frašek Michael Parker slibuje
překvapivý konec a množství
komediálních situací. V hlavní
roli uvidíte Lukáše Vaculíka.
Další pořady v MFC Hlinsko
a) Ve škole je bomba – 13. 2.
od 18 hodin
Divadelní představení hlineckého ochotnického spolku
DU:HA pod vedením Dany Chaloupkové nám v repríze zahraje

První výstava v letošním roce
v Městském muzeu a galerii
Prvním výstavním projektem roku 2019 v Městském muzeu a galerii Hlinsko bude společná výstava dvou současných autorů Ladislava Kukly a Pavla Tomana. Výstava ponese název KUKLA / TOMAN – UVNITŘ KRAJIN a zahájena bude slavnostní vernisáží v pátek 22. února v 17 hodin. Samotná výstava potom potrvá od 23.
února do 7. dubna. Otevřeno bude od úterý do pátku mezi 9. a 12. a
13. a 16. hodinou. O víkendu pak od 10 do 12 a od 13 do 16 hodin.
Oba autoři se již hlineckému publiku představili na společné jarní
výstavě Spolku výtvarných umělců Vysočiny v roce 2017.
Kuklovy malby propojují konkrétní vizuální zážitky se vzpomínkami a inspirovanými impulzy. Tomanovy sochy využívají výchozího materiálu dřeva k vyjádření vnitřních pocitů. Oba autory pojí
hluboká vnímavost k přírodním jevům a různým formám života.
MMG Hlinsko

veselohru Marie Janíčkové.
b) Koncert skupiny Žalman &
Spol. – 14. 2. od 19 hodin
Pavel Žalman Lohonka působí na hudební scéně od roku
1968, nejprve ve skupině Minnesengři, později v roce 1982
založil vlastní kapelu Žalman &
Spol., která v různých sestavách
koncertuje nepřetržitě až do
současnosti. Poslední obměna
sestavy proběhla v únoru 2017.
Vedle Petra Novotného, stojícího po Žalmanově boku již

d) Maškarní dětský karneval
a pohádková diskotéka – 24.
2. – neděle od 14 do 17 hodin
Tombola, taneční vystoupení,
soutěže o ceny a občerstvení.
e) Pasáček vepřů – 26. 2. od 17
hodin
Divadelní představení dramatického kroužku při DDM
Hlinsko.
f) Rybářský ples – 16. 2.
Ples Gymnázia K. V. Raise –
22. 2. od 19 hodin
Na viděnou se těší zaměstnanci MKK Hlinečan, p.o.

Den otevřených dveří na Resslovce
Základní škola Resslova zve nejen všechny budoucí prvňáčky společně s rodiči, sourozenci či známými, ale i širokou veřejnost na
DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ. Dveře naší školy se pro vás „otevřou“ ve
čtvrtek 28. února od 14 do 18 hod. Návštěvníci si budou moci prohlédnout jednotlivé učebny naší školy a zázemí školní družiny. Pro
děti budou připraveny zábavné různorodé činnosti a také si budou
moci vyzkoušet práci na interaktivní tabuli. V učebně přírodopisu
se mohou děti vyfotografovat s naší sovou a bude zde také připravena hliněná destička, do které děti vyrývají svá jména. Vypálenou
destičku děti obdrží spolu s fotografií v den zápisu jako památku
na první návštěvu ve škole. Těšíme se na vás! ZŠ Resslova

Březen – měsíc čtenářů
Březen se v knihovně tradičně ponese v duchu akce „Měsíc
čtenářů“. Čekají nás dvě cestopisné besedy – manželé Měkotovi nám v pátek 8. března povypráví o svém putování norskými horami – Jotunheimen,
domovem obrů, Veronika Holubová nás v úterý 26. března
seznámí s jedním z ostrovů
v Indickém oceánu – vulkanický Réunion. V pátek 15. března
se můžete těšit na besedu a au-

torské čtení spisovatelky Blanky Hoškové.
V úterý 19. března vyhlásíme
výsledky literární soutěže Hlinecký hrneček a poslechneme si
znění vítězných prací. Pátek 29.
března bude knihovna patřit
dětským čtenářům při tématickém podvečeru uspořádaném
ve spolupráci s hlineckým Junákem s Ferdou Mravencem
v hlavní roli. Budeme se těšit.
Městská knihovna
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Pondělí: Bohoslužba 7.30 – 8.15 h; Výuka zpěvu s Monikou Maškovou 10 – 17.30 h (724 568 602); Cvičení Pilates dospělí 18.45 – 20 h
(paní Semerádová)

6. středa
10.00
RAUBÍŘ RALF A INTERNET
Animovaný dobrodružný film USA, dabing, 113 minut, P, vstupné
120 Kč dospělí, 100 Kč děti.

Úterý: Bohoslužba 7.30 – 8.15 h; Výuka zpěvu s Monikou Maškovou
10 – 17.30 h (724 568 602); Modlitební setkání 18 – 19 h

6. středa
13.00
PSÍ DOMOV
Rodinný dobrodružný film USA, dabing, 92 minut, P, vstupné 130
Kč dospělí, 110 Kč děti.

Středa: Bohoslužba 7.30 – 8.15 h; Výtvarná dílna pro dospělé 14 –
17.30 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

6. středa
19.00
NARUŠITEL
Drama ČR, 90 minut, 12-N, vstupné 120 Kč.
7. čtvrtek 10.00
LEGO®PŘÍBĚH 2
Animovaný akční fantasy film USA, dabing, P, vstupné 120 Kč dospělí, 100 Kč děti.
7. čtvrtek

18.00

VŠE O ŽIVOTĚ PO ŽIVOTĚ
+ přednáška režiséra
Dokumentární film ČR spojený s přednáškou režiséra, vstupné 100
Kč.

Neděle: Bohoslužba 7.30 – 8.30 h
19. úterý
13.30
ŽENY V BĚHU (Bio Senior)
Komedie ČR, P, vstupné 60 Kč.

Aktivity mimo harmonogram:
Sobota 16. února od 13.30 h – turnaj ve hře Člověče, nezlob se!

20. středa 19.00
LÉTO S GENTLEMANEM
Romantická komedie ČR, 98 minut, P, vstupné 130 Kč.

Neděle 17. února od 13 h – cyklus přednášek Rodičovské povídání
Pátek 22. února od 18 h – cestopisná přednáška Michala Lošťáka –
Rakousko – Solná komora
Minikurz Počítače se nebojíme.

21. čtvrtek 19.00
MARIE, KRÁLOVNA SKOTSKÁ
Historické drama Velká Británie s čes. titulky, 124 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.

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

Oáza vnitřní
harmonie

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

Půjčovní doba během jarních prázdnin (oddělení pro dětské
čtenáře) 4. – 10. 2.
Po, Út, Čt, Pá 9 – 12, 13 – 15
St zavřeno

Kameničky
Společenský dům
Neděle 17. února
od 13.30 a 15 h
NUDA PŘÍMO PEKELNÁ
Loutkové představení pro děti.
Vstupné 30 Kč.

Sobota 16. 2. od 20 h
FOTBALOVÝ PLES s cimbálovkou
Cimbálovka Kremlor, bohatá
tombola, občerstvení.
Předtančení – Pohybové studio
Sluníčko Hlinsko.
Předprodej vstupenek – manželé Pérkovi – tel.: 774 514 546.
– sokolovna -

Každé úterý od 6.15 do 7.15 h
Ranní naladění s hudbou a pohybem. Protažení těla, zdravotní cvičení na podporu pohybového aparátu. Krásné naladění
do nového dne. Určeno pro
všechny věkové kategorie.
Vstupné 70 Kč. Objednání předem na tel.: 731 944 407.
Úterý 19. února od 17.00 h
Žena a partnerský vztah, vědomé milování – přednáška. Témata, která každá žena řeší, ale
málo se o nich mluví. Večer plný
inspirace, informací a pohledů.
Vstupné 100 Kč.
Čtvrtek 21. února od 17.00 h –
Relaxační večer pro ženy – relaxační techniky, které si doma
nedopřejete. Vstupné 100 Kč.
Úterý 26. února od 17.00 h –
Malování na plátno
Výtvarné potřeby k dispozici.
Plátno k zakoupení – cena dle
velikosti. Vstupné 150 Kč.
Všechny programy probíhají na
adrese Poděbradovo nám. 45
(vedle prodejny Sam).

Masopusty
Sobota 9. 2. od 8 h
VČELÁKOV
Sobota 16. 2. od 7.30 h
HAMRY
Sobota 23. 2. od 7 h
JENÍKOV
Sobota 23. 2. od 9 h
STUDNICE
Neděle 24. 2. od 7 h
HLINSKO-BLATNO
Sobota 2. 3. od 8 h
VORTOVÁ
Úterý 5. 3. od 9 do 17 h
ROZLOUČENÍ
S MASOPUSTEM
Areál Betléma

Chlum
Sobota 9. února od 20 h
HASIČSKÝ PLES
K tanci a poslechu hraje
kapela TRIK.
Občerstvení zajištěno.
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Muzeum v přírodě Vysočina

do 28. února
Výstava plakátů Výtvarného Hlinecka a Výstava fotografií –
Fotoklub Junior
Výstavy jsou otevřené pondělí – čtvrtek od 8 do 16.30 hodin
(při kulturních akcích dle programu MFC).

VESELÝ KOPEC
Veselý Kopec je do zahájení nové sezóny dne 19. 4. uzavřen.

9. – 10. února
Hlinecké a Únorové Géčko
Mezinárodní dvoudenní soutěž ve sportovním a společenském
tanci pořádaná TKG Hlinsko.

5. února až 10. března
NEBOJ, NEBOJ aneb Výstava pro všechny malé i velké
strašpytle
představí obrázky namalované dětmi základních škol, které reagovaly na výzvu autorů projektu „Neboj se a namaluj strach!“ Projektu se zúčastnily i některé třídy hlineckých škol. Pokud chcete
zjistit, zda se více bojí děvčata nebo kluci, případně, zda se děti bojí
tmy nebo cesty lesem, přijďte si výstavu prohlédnout.
Naleznete ji v Pickově domě, č. p. 178.

Úterý 12. února od 19 h
Skupina Screamers – VELKÝ FLÁM – pronájem
Vstupné 290 Kč.
Středa 13. února od 18 h
Ve škole je bomba
Uvede divadelní spolek DU:HA. Vstupné 100 Kč.
Čtvrtek 14. února od 19 h
Koncert skupiny Žalman & Spol.
Vstupné: 230 Kč přízemí a 190 Kč balkón.
Sobota 16. února
57. Rybářský ples
Úterý 19. února od 19 h
Freddie
Divadlo Radka Brzobohatého
Vstupné 650 a 690 Kč.
Pátek 22. února od 19 h
Maturitní ples Gymnázia K. V. RAISE
Neděle 24. února od 14 h
Dětský karneval
Pořádá MKK ve spolupráci s DDM Hlinsko.
Úterý 26. února od 17 h
Pasáček vepřů
Divadelní představení dramatického kroužku při DDM Hlinsko.
Čtvrtek 28. února od 19 h
Zamilovaný sukničkář – pronájem
Divadelní představení divadelní společnosti Háta. Prodej vstupenek v sítích – www.ticketart.cz a www.ticketevent.cz.
Vstupné 390 Kč.

****
BETLÉM HLINSKO

5. března a ž 10. března
MASOPUST OČIMA DĚTÍ
Výstava výtvarných prací žáků hlineckých škol na téma masopustních obchůzek v Pickově domě 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, 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.
Otevírací doba: Úterý až neděle od 8.30 do 16 h, polední přestávka
od 12 do 12,30 h. Sobota od 9 do 12 h, neděle od 13 do 16 h.
Muzeum v přírodě Vysočina, Příčná 350, 539 01 Hlinsko, tel. a fax
469 326 415 – správa; E-mail: vysocina@npu.cz
Betlém Hlinsko – 469 311 429 (průvodci), Veselý Kopec –
469 333 175 (průvodci).
Oficiální webové stránky: www.vesely-kopec.eu
a www.betlem-hlinsko.cz.

Městské muzeum a galerie

PŘIPRAVUJEME NA BŘEZEN

Galerie

Sobota 2. března od 19 h
VI. Benefiční ples
Pořadatelem je spolek Provas, který podporuje neziskové
organizace.

od 23. února do 7. dubna
KUKLA / TOMAN: Uvnitř krajin
malby, dřevěné sochy
vernisáž v pátek 22. února v 17 h

5. – 7. března
Výstava výtvarných prací
žáků mateřských, základních, speciálních škol a gymnázií
Pořádá Český zahrádkářský svaz Hlinsko a DDM Hlinsko.

Otevřeno: Út – Pá 9 – 12, 13 – 16 h; So, Ne 10 – 12, 13 – 16 h

Pátek 9. března od 20 h
REPREZENTAČNÍ PLES FC HLINSKO
Hudba – Petra Janů, Holki, Artur. Plno zábavy, bohatá
tombola. Vstupné 300 Kč
Více informací na www.mfc-hlinsko.cz.
Předprodej a rezervace vstupenek – TIC Hlinsko/Betlém 731
697 418, pokladna MFC nebo www.mfc-hlinsko.cz.

Muzeum
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

PROŠLI ZDEJŠÍ KRAJINOU
Stálá expozice malířů Hlinecka
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Soukromá inzerce
Nabídne mi někdo ke koupi dům k trvalému bydlení. I novostavbu. Tel.: 703 668 409.
Koupíme byt v Hlinsku a okolí. Platba v hotovosti.
Tel.: 703 668 427.
Prodám starý nábytek z masivu, nalezen při vyklízení půdy.
Tel.: 777 628 762.
Prodám zděný byt 2+1 v soukromém vlastnictví , 2. podlaží, v klidném prostředí. Cena dohodou.
Tel.: 732 367 505.

Sledujte deník

na facebooku,ať máte zprávy
od nás i o nás z první ruky!

èištìní
kobercù
a èalounìného
nábytku

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

zimní kolekce

- pánská, dámská, dìtská obuv
- podzimní a zimní softshellová obuv
- trekking, prestižky, sport
- pracovní obuv
- kabelky, batohy, penìženky
- zdravotní obuv certifikovaná IQC Zlín

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

Výprodej brýlí
od 500 Kè

Optika Petøíkovi
Dvoøákovo nábø. 269, Hlinsko
Pondìlí - Pátek 8,00 - 17,00, Sobota 9,00 - 11,00
Tel.: 736 535 055 a na
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Kam za sportem

Před koncem roku se turisté sešli
u pramene Chrudimky

Lední hokej
So 16. 2. Hl. – Česká Třebová
9.00
Ne 17. 2. Hl. – Lanškroun
9.00
Ne 3. 3. Hl. – Pardubice
9.00
Ne 3. 3. Hl. – Moravská Třebová 9.00

žáci
přípravka r. 2009
žáci
přípravka r. 2009

Volejbal muži – Oblastní přebor I. třídy – Gymnázium Hlinsko
Ne 24. 2. SKO Hl. A – Orel Letohrad
10.00 a 13.00
Ne 10. 3. SKO Hl. A – TJ Slavia Hradec Králové B 10.00 a 13.00

Bazén
PROVOZNÍ DOBA PLAVECKÉHO BAZÉNU
Po
15.00 – 21.00
Út
6.15 – 7.45
15.00 – 21.00
St, Pá 6.15 – 7.45
16.00 – 21.00
Čt
6.15 – 7.45 15.00 – 18.00
So, Ne
10.00 – 19.00
Ceny: dospělí 30 Kč/1 hod., děti do 15 let – 20 Kč/1 hod.
Tel.: 608 042 627.
Jarní prázdniny
St 6. 2.
10.00 – 21.00
Čt 7. 2.
10.00 – 18.00
Pá 8. 2.
10.00 – 14.00, 16.00 – 21.00
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.

V celostátním turistickém
kalendáři je den před Silvestrem rezervován na tradiční
setkání turistů u pramene
Chrudimky.
Před 35 lety se u Filipovského
pramene řeky Chrudimky sešlo
jenom několik turistů. Časem se
k nim přidávali další, začali
chodit i ti, kteří u turistů nebyli
organizováni. Z malé a nenápadné akce se stala akce regionálního významu. Letos se u
pramene sešlo o trochu méně
lidí než v předchozím ročníku,
však i počasí bylo o dost horší.
Pořadatelé rozdali 1 460 pamětních listů. Většina účastníků přišla pěšky, někteří si cestu
zkrátili autobusem. Také několik cyklistů vyrazilo do nepříznivého počasí. Z Vojtěchova už
po několikátý rok přijíždí skupina jezdců na koních. Příchozí
účastníky přivítala příjemná
atmosféra blížícího se Silvestra.

Mnozí z nich si popřáli do nového roku a svá přání často zapili medovinou, kterou prodával pan Řezníček.
V rámci charitativní akce
Novoroční čtyřlístek sice rekord
nepadl, ale i tak se vybralo
krásných 27 110 Kč. Vybrané
peníze byly odeslány na konto
čtyřlístku. V loňském roce
bychom se i s touto částkou
umístili na prvním místě mezi
šedesáti podobnými akcemi,
které se na přelomu roku pořádají po celé republice. Výsledek
se dozvíme v březnovém vydání
časopisu Turista. V roce 2018
byly otevřeny dvě nové vozíčkářské stezky, jedna ve Františkových lázních a druhá kolem
Vrbenských rybníků u Českých
Budějovic. Letos bude sbírka
použita na vyznačení dalších
tras pro vozíčkáře a na bezbariérové úpravy na chatách KČT.
Klub turistů Hlinsko

Silvestrovský běh s Maraton klubem
Dne 31. 12. za ideálního počasí
+ 2 stupně se konal 33. ročník
Silvestrovského běhu pořádaný
místním Maraton klubem.
Letos jsme zaznamenali rekordní účast, sešlo se nás 26 a
ještě nás při běhu doprovázel
psí kamarád.
Všichni jsme si společně zaběhli hlineckou osmičku, trať,

kterou je možnost běžet s půlmaratónem.
V cíli jsme se odměnili hlineckým pivem, zahřáli svařáčkem a popřáli si pevné zdraví a
spoustu sportovních úspěchů
v roce 2019.
Josef Leszkow,
MK Hlinsko
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Memoriál J. Kudláčka a P. Smékala ve stolním
tenisu 2018
V sobotu 29. 12. si dali v herně
stolního tenisu v Hlinsku tradiční dostaveníčko registrovaní
i neregistrovaní hráči při 13.
ročníku memoriálu Josefa
Kudláčka a Pavla Smékala. Turnaj probíhal tradičně ve dvou
kategoriích. Hráčů hrajících
maximálně okresní přebor 1.
třídy se letos sešlo 12 ze 7 oddílů
Pardubického, Královehradeckého kraje a kraje Vysočina a
v kategorii hráčů do 3. ligy zápolilo 18 borců z 8 oddílů stejných krajů. Finále probíhalo až
ve večerních hodinách a nakonec vzešlo následující pořadí:

Kategorie do OP 1. třídy
1. Meduna Richard (TJ Sokol
Chrast)
2. Minčev Ondřej (TJ Žďár na
Sázavou)
3. Klusáček Jiří (TJ Žďár na
Sázavou)
4. Hruška Jiří (TJ Žďár nad
Sázavou)
5. Kříž Nikolas (TJ Sokol Jemnice)
6. Pospíšil Jaroslav (TJ Sokol
Chrudim)
7. Říha Vladimír (Hlinsko neregistrovaní)
8. Hejduk Tomáš (SK Integra
Hradec Králové)

Vyhlášení Sportovce roku 2018
se konalo v Hlinsku

Chrudimský sport má nového
krále. Na trůn Nejlepšího sportovce Chrudimska usedl po
Martinovi Lidmilovi nadějný
atletický talent David Holý. vyhlášení výsledků se konalo v
hlineckém Multifunkčním centru a cenu vítězi ve finále pořadu předal starosta města Miroslav Krčil.

O část kulturního programu
se postaraly členky Pohybového
studia Sluníčko, své umění
předvedli členové hlineckého
oddílu karate pod vedením Miloslava Zdražila. Ti obecenstvu
ukázali, že mají i smysl pro humor, jejich scénky měly vtip a
sklidily smích a potlesk početného obecenstva.

Kategorie do 3. ligy
1. Řezníček David (TTC Hlinsko)
2. Polanský Jiří (TTC Hlinsko)
3. Brukner Vít (TJ Jiskra
Humpolec)
4.Váňa Lubomír (TJ Jiskra
Humpolec)
5. Bříza Martin (TTC Hlinsko)
6. Němeček František (TJ Žďár
nad Sáz.)
7. Kříž Jaromír (TJ Sokol Jemnice)
8. Kosek Petr (TTC Hlinsko)
Vítězové obdrželi poháry a
dárkové koše, ale oceněni byli i
hráči až do osmého místa cel-

kového pořadí.
Velké poděkování patří
sponzorům turnaje panu Luďkovi Puchýřovi (tradiční hlavní
sponzor), Romanu Smékalovi,
pivovaru Rychtář, Milanovi
Koskovi, Radkovi Černému,
Martinovi Břízovi, Petrovi Daleckému, Petru Zíbovi, Městu
Hlinsko a dalším. Medovinu
tradičně dodal pan Vladimír
Saifr.
Všichni účastníci se rozcházeli velmi dobře naladěni, popřáli si hodně zdraví do příštího
roku a již se těší na příští ročník.
Vladimír Škarvada

KARATE

NA FOTOGRAFII UPROSTŘED MILOSLAV ZDRAŽIL , držitel
mistrovského stupně 5. danu v karate získal černý pas 1. dan
v KYUSHO (din mak) – umění využití vitálních bodů v bojových
uměních k zastavení, nebo paralýze protivníka, ale i k léčení.
Předal mu ho osobně velmistr KYUSHO 9. dan Paul Bowman (na
fotografii vlevo).

Hlinecké noviny – Měsíčník – Hlinecké noviny – Periodický tisk územního samosprávného celku města Hlinsko. Vydavatel Město Hlinsko, IČO 00270059. Adresa redakce: Hlinecké noviny, Poděbradovo náměstí 1, Hlinsko, šéfredaktor Leoš Remeš, tel.: 469 312 349. Redakční rada – Dita Breberová, Leoš Remeš, Hana Novotná. Příjem inzerce: TIC Hlinsko, tel.: 469 312 349, mail: ic@hlinsko.cz. Podepsané články
vyjadřují názory autorů a nemusí být totožné se stanoviskem vydavatele. Redakční rada si vyhrazuje právo příspěvky redakčně upravovat, případně krátit. Nevyžádané fotografie a rukopisy se nevracejí. Tisk: VLM a.s. Vydání je povoleno Okresním úřadem – odborem kultury v Chrudimi 16. 3. 1998. Reg. značka: MK ČRE 11837. Náklad 5500 výtisků.

