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ADÁMKOVY FOLKLÓRNÍ
SLAVNOSTI 2018

LATINSKO-AMERICKÉ RYTMY, PESTROBAREVNÉ KROJE, české písničky a tance v podání domácích folklórních souborů i krajanů ze Srbska, úžasné publikum a všudypřítomná přátelská atmosféra to byly letošní Adámkovy folklórní slavnosti na sklonku prázdnin. Také letos se AFS těšily velkému
zájmu návštěvníků i všech účinkujících. S chutí a dobrými pocity jsme se proto již pustili do přípravy
dalšího ročníku AFS pro rok 2019. Děkuji všem organizátorům a sponzorům za významnou pomoc.
Josef Dospěl, hlavní organizátor AFS

MĚSTSKÝ ÚŘAD PŘIPRAVUJE
ZMĚNY, KTERÉ BY MĚLY PŘINÉST
VĚTŠÍ KOMFORT OBČANŮM.
VÍCE NA STR. 3

PŘÍŠTÍ ČÍSLO VYJDE

6. listopadu
2018

Slovo starosty
Některé události
jsou prostě výjimečné. Tak například - sto let v životě člověka je mezník, kterého většina nedosáhne. A když už se tak stane,
jde zpravidla o okamžik nevšední pro samotného jubilanta a často hlavně pro jeho
okolí. Proč? Protože je to meta
vzácná a mnozí by si na ní, byť
to nahlas nepřiznávají, chtěli
sáhnout. Je to prostě STOVKA!
Za sto let se stane mnoho
dobrého i zlého. Za sto let se
odehraje v lidském životě
mnoho příběhů. Letošní říjen
nám přinese podobně výjimečnou událost – taky jednu
STOVKU. Sto let republiky.
Za sto let se také v případě
naší republiky odehrálo mnoho dobrého i zlého a spousta
příběhů. Každého z nás napadne v této souvislosti něco
jiného. Někoho Masaryk a Beneš, jiného nacistická okupace, dalšího rok 1968. A takhle
bych mohl pokračovat. Mne
napadá kromě jiného RESPEKT. Historie české státnosti je totiž mnohem delší –
více než tisíciletá. Myslím si,
že bez respektu k hodnotám,
které si tisíc let budujeme,
bychom nemohli oslavit ani
onu zmiňovanou novodobou
stovku. Nemohli bychom ji
slavit ani bez respektu, který
potřebujeme ve vzájemných
vztazích. A tady, prosím, pozor. Nepleťme si respekt se
strachem! Strach se totiž snaží
vyvolávat ten, pro koho je respekt cizí hodnotou. A na to
nesmíme zapomínat ani u nás
v Hlinsku. Byť by si to určitě
nyní někteří přáli. Samozřejmě ani v naší historii jsme se
nevyhnuli obdobím a příběhům, kdy respekt chyběl. Ale
vždy jsme se mohli opřít o
naše kořeny, které nedokázal
vyrvat nikdo. Naštěstí!
Miroslav Krčil
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V AREÁLU MĚSTSKÉHO HŘBITOVA V HLINSKU vzniklo nové kolumbárium. Je součástí rozsáhlé investice, při které bylo rekonstruováno
nejenom prostranství kolem kostela, ale i chodník směrem do centra
města či veřejné osvětlení.
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PRÁCE NA STAVBĚ hlineckého přestupního terminálu jsou v těchto
dnech již v plném proudu.
Poklepání na základní kámen se uskutečnilo 4. září.

NOVÉ POKOJE pro budoucí potřeby internátního ubytování studentů, a to včetně sociálního a dalšího zázemí, vznikly v budově v Máchově ulici.

MĚSTO HLINSKO nyní postupně investuje do výstavby inženýrských sítí
v lokalitách, kde dosud tato vybavenost chyběla. V současné době je to
například vybudování kanalizace a vodovodu v ulici Za Drahou.

ZAHRADA MATEŘSKÉ ŠKOLY MILÍČOVA prošla kompletní rekonstrukcí. Nové chodníky i herní prvky již slouží dětem.

říjen | 2018

Hlinecké noviny | 3

Týdny pro duševní zdraví
v Pardubickém kraji
V úterý 4. září proběhl pod
hlineckou sjezdovkou turnaj
v pétanque na podporu duševního zdraví. Organizace,
které v Pardubickém kraji
pracují s lidmi s duševním
onemocněním, se na tomto
přátelském setkání sešly již
podruhé. Premiéru v loňském
roce zorganizovala Péče o duševní zdraví Pardubice a letos
si turnaj vzal na starost FOKUS Vysočina, z.ú.
Akce měla za cíl propojit
všechny lidi bez rozdílů a dále
prohloubit vzájemnou spolupráci jednotlivých organizací.
„Všem přeji hodně úspěchů
při hře a doufám, že se z této
akce stane příjemná tradice,
která pomůže podpořit změnu

názoru veřejnosti na duševně
nemocné,“ řekl na úvod radní
Pardubického kraje Pavel Šotola, který nad turnajem převzal záštitu.
Slova se ujala také ředitelka
pořádajícího FOKUSu Vysočina Anna Šimonová. „Toto
klání je výjimečné tím, že
v Pardubickém kraji zahajuje
významnou celorepublikovou
destigmatizační akci - Týdny
pro duševní zdraví,“ podotkla
Šimonová.
Poté již mohlo začít zápolení mezi osmi týmy složenými
ze zástupců klientů a pracovníků organizací CEDR Pardubice o.p.s., Domov na hradě
Rychmburk, Domov u Kostelíčka Pardubice, FOKUS Vyso-

čina, z. ú., Oblastní charita
Polička, PDZ Chrudim a PDZ
Pardubice.
Přestože byly na konci celého odpoledne uděleny ceny
pomyslným medailistům,
opravdovým vítězem turnaje
byl ve skutečnosti bezesporu
každý, kdo se zúčastnil. Tak o
turnaji hovořili i členové nejúspěšnějšího týmu, který
tvořili zástupci zúčastněných
organizací. Ten navíc osobně a
aktivně podpořil hlavní sponzor akce.
Aby měla hra opravdovou
úroveň, tak na její řádný průběh dohlíželi a o správnosti
výsledků rozhodovali dobrovolníci z Dobrovolnického
centra FOKUSu. „Poděkování

patří všem zúčastněným.
Každá z organizací nemalou
měrou přispěla k realizaci a
úspěšnému průběhu příjemného dne. Také děkujeme
sponzorům MIAS OC, Pivovar
Rychtář a Mlékárna Hlinsko.
Velmi si ceníme i pomoci majitelů a obsluhy Ski restaurantu, kteří nám poskytli zázemí a trpělivě vycházeli
vstříc našim požadavkům.
Stejně jako pan radní Šotola
doufáme, že se tato akce stane
tradicí a přispěje k destigmatizaci lidí s duševním onemocněním a podpoří i reformu psychiatrické péče v České
republice,“ dodala vedoucí
hlineckého střediska FOKUSu
Vysočina Jana Horynová. (tz)

Nový IT projekt městského úřadu
přinese větší komfort občanům
V současné době byla zahájena realizace dosud největšího projektu v oblasti IT na
městském úřadě, která navazuje jak na projekt technologického centra, tak na další
projekty realizované v minulosti. Elektronické systémy
úřadu je třeba neustále přizpůsobovat požadavkům státu (eGoverment), potřebám
úřadu a jeho odborů, a zvyšovat tak i kvalitu a efektivitu
práce úředníků vůči občanům
přicházejícím vyřizovat své
osobní záležitosti.
Od 18. 9. 2018 vznikla např.
úřadům nová povinnost spočívající v plné elektronizaci při
komunikaci s veřejností. Se
stávajícím elektronickým vybavením by tomuto požadavku nebyl městský úřad scho-

pen plně vyhovět. Oddělení
dotací ve spolupráci s odborem Kanceláře tajemníka
proto v roce 2017 podalo prostřednictvím Integrovaného
regionálního operačního programu, výzvy č. 28, žádost o
dotaci. Díky této výzvě je
možné získané finanční prostředky z EU použít na modernizaci stávající infrastruktury komunikačních a informačních systémů nebo na
pořízení dalších podpůrných
systémů, které zefektivní činnost veřejné správy v současnosti, ale i v budoucích letech.
Máme radost, že žádost o
dotaci byla poskytovatelem
dotačních prostředků plně
podpořena. Město tak získalo
dotaci na realizaci projektu
„Modernizace a zvýšení do-

stupnosti IS pro výkon veřejné
správy Města Hlinska“ ve výši
9 mil. Kč, tj. 90 % z celkových
uznatelných nákladů.
Úřad bude díky této finanční podpoře vybaven vyvolávacím systémem včetně možnosti rezervace návštěvy občana na úřadu přes internet,
elektronickým formulářovým
softwarem, prvky pro identifikaci a autentizaci dle nařízení eIDAS, systémem pro
bezpečnostní monitorování
sítě, docházkovým systémem,
softwarem pro městskou policii a dalšími softwarovými
programy pro úředníky.
Projekt je fyzicky realizován
ve „3 fázích“. V „1. fázi“ je instalován „Online vyvolávací a
rezervační systém“, čímž
vznikne nově možnost objednání se na úřad k vyřizování
některých agend v předstihu
online na webu města. Předmětem „2. fáze“ je „Dodávka
IT infrastruktury“. Zde bude
novinkou pro občany mož-

nost učinit podání vůči městu
formou elektronických formulářů z domova. Poslední „3.
fáze“ přinese „Elektronizaci
agend Městského úřadu Hlinsko“, díky které budou mít
občané snadnější přístup k
informacím např. prostřednictvím nově instalovaných
elektronických úředních desek v centru města. Termín
pro ukončení realizace projektu je 31. 12. 2018.
Věříme, že městský úřad tak
bude připraven poskytnout
občanům nejen více informací, ale také komfort při vyřizování svých osobních záležitostí na jednotlivých odborech úřadu.
V dalších číslech Hlineckých
novin vám přiblížíme jednotlivé „fáze“ projektu samostatně včetně jejich funkčnosti a
přínosu pro občany města
Hlinska.
Marta Nováková, tajemnice MÚ a Petra Ondráčková, oddělení dotací
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Hlinečtí loutkáři přivítali
návštěvu z Kanady
První zmínka o loutkářském
souboru je z října 1962, letos
to tedy bude už 56 let od jeho
vzniku. Za tu dobu prošlo
souborem několik generací
loutkářů, kteří odehráli nesčetně představení pro malé
hlinecké diváky. První scéna
byla vybudována v prostorách
dnešního Spideru na Tylově
náměstí, po roce 1989 se divadlo přestěhovalo do Společenského domu, kde má svoje
zázemí dodnes. Hlinecké
loutkové divadlo přežilo díky
tomu, že mu většinou bylo
nakloněno vedení města, které ho prostřednictvím MKK
Hlinečan financuje. Hraní s
marionetami na dlouhé niti
(tento způsob vyžaduje pevné
a stálé jeviště opatřené lávkami) je dnes už u amatérských
scén raritou. V posledních letech došlo dokonce i k rekonstrukci technického zázemí,
tedy naše představení mají
profesionální světlo a zvuk.
Víte, že české loutkářství bylo

1. prosince 2016 zapsáno do
seznamu nehmotného kulturního dědictví lidstva UNESCO? Loutkářský soubor z
Hlinska měl tu čest být zmíněn v knize Fenomén Českého
loutkářství od autora Jana
Nováka, ve které autor zmapoval činnost 84 souborů s
více jak padesátiletou historií
právě u příležitosti tohoto
velmi prestižního ocenění.

Koncert Hlinečanky s hostem
Václavem Faltusem
Po úspěšných koncertech
Hlinečanky se zpěváky z
Lanžhota máme pro fanoušky
této kapely dobrou informaci.
V listopadu se mohou těšit na
jejich další koncertní vystoupení tentokrát se jako host
představí populární český bavič a imitátor Václav Faltus.
Přijďte se pobavit a poslech-

nout si hlineckou dechovou
klasiku v pátek 9. listopadu od
18 hodin. Vstupenky si můžete
zakoupit na pokladnách Turistického informačního a
Multifunkčního centra, nebo
na našem rezervačním systému www.mfc-hlinsko.cz.
Vstupné 110 Kč.
MKK Hlinečan

Nová výstava v městské galerii
V Městském muzeu a galerii
Hlinsko byla koncem září
otevřena nová výstava. Na
koho byla letní přehlídka malíře 19. století Aloise Bubáka
příliš klasická, má nyní v galerii možnost zhlédnout tvorbu současných autorů, navíc
ze dvou třetin hlineckých. Svá
díla vystavují členové Experimentálního ateliéru tvůrčí
kresby, malby a kaligrafie Petr

Brázda, Šárka Teplá a Jana
Rauchfussová. Trojice výtvarníků připravila aktuální výstavu přesně na míru hlinecké
galerie. Malby a kresby jsou
citlivě doplněny několika
dřevěnými plastikami. Výstava potrvá až do 11. listopadu.
Otevřeno je od úterý do pátku
od 9 do 12 a od 13 do 16 hodin.
O víkendu potom od 13 do 16
hodin. www.mmghlinsko.cz.

V této knize si nás našla i
mladá loutkářka z Quebecu,
oslovila nás a přijela divadélko
do Hlinska navštívit. Dozvěděli jsme se, že její dědeček
pocházel z Čech, vyráběl loutky a ty zaujaly jeho vnučku
nejprve jako hračka, postupem času se staly inspirací a
nyní je Anne-Marie dědečkovou pokračovatelkou. Kanadská loutkářka nám ukázala své
úžasné vlastnoručně vyrobené loutky, zhlédli jsme ukázku
její práce a na oplátku zahráli
jen pro ni pohádku O perníkové chaloupce. Tato návštěva
byla velmi příjemná, rozuměli
jsme si i přes částečnou jazykovou bariéru. Co nás nejvíc
překvapilo, že v Kanadě loutky
žádnou tradici nemají a tedy
mnozí diváci žasnou nad rozpohybovanou figurkou a rozhodně to nejsou jenom děti.
Přejeme jí, ať se jí daří šířit na
severoamerickém kontinentu
kousek tradičního českého
umění.

1. – 7. ŘÍJNA 2018

Týden knihoven
V rámci Týdne knihoven,
který letos začíná 1. října a
končí 7. října, jsme pro vás v
knihovně opět připravili několik zajímavých akcí. Dozvíte
se téma 15. ročníku literární
soutěže Hlinecký hrneček. Pro
děti vyhlásíme výtvarnou
soutěž na téma „Šmoulohrátky“. V sobotu 6. října od 10
hodin je pro děti připraveno
loutkové divadlo – pohádka
má název „Děda Listnáč a
skřítek Kvítek“. V závěru týdne nabídne knihovna Den
otevřených dveří.
Navíc bude během celého
týdne platit čtenářská amnestie (prominutí 1. a 2. upomínky čtenářům).

AZYLOVÝ DŮM HAMRY
Úterý 30. října v 15.30h
PŘEDNÁŠKA S PSYCHOLOGEM PRO ŠIROKOU
VEŘEJNOST
Přednáška s PhDr. Hanou
Mervartovou na téma
„Výchova dětí, komunikace v
rodině, mezilidské vztahy
a další“.

100: Velké cíle x plné žaludky
Výročí 100 let ČSR nás fascinuje a tak jsme připravili divadelní přednášku, při které
jsme se toho hrozně moc naučili a hrozně moc jsme toho
pochopili.
DĚJIŠTĚ PŘÍBĚHŮ
Česko jako malá země ve
středu Evropy, která stála v
cestě světovým událostem.
Hlinsko jako malé město ve
středu republiky, kterým světové události zmítaly někdy
více někdy méně prudce. Za
sto let samostatného státu se
ale hlinecká náměstí, uličky,
hlavní třídy, rozkvetlé louky a
pokosená pole nestala jen
jednou z dějinných kapitol, ale
i dějištěm malých lidských
příběhů. Podívali jsme se do
místních novin. A našli jsme
tam poklady. Sto let Československa, Česka i Slovenska,
protektorátů, štátů a socialistických republik a hlavně

Hlinska jsme přenesli na pódium. Osmičky a revoluce,
přátelská pomoc a okupace,
budování a normalizace. To
všechno tam je.
Uvidíte, co se stalo a popřemýšlíte, co teď s tím dál. Novou hru GT Hlinsko 100: Velké
cíle x plné žaludky ve stejný
večer doplní neuvěřitelný Víťa
Pískala svou one man show
Československo. Bude šít boty
s Baťou, měnit peníze při reformě, plavat při povodních ve
Vltavě a vítězit v Naganu. A vy
u toho budete šťastní, protože
vidět Víťu na jevišti je fascinující stejně jako celé československé století.
VSTUPNÉ ZA STOVKU
Všichni občané s námi mohou
výročí naší vlasti oslavit už
dne 5. října v 18.00 do MFC
Hlinsko, občanskou radost si
uděláte za pouhých 100 Kč.
GT Hlinsko
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Zahraniční úspěch ZUŠ Hlinsko
Na začátku letošních letních
prázdnin se pěvecký sbor Melodia při Základní umělecké
škole v Hlinsku zúčastnil
koncertního zájezdu do Normandie ve Francii. Děti cestovaly společně s pěveckým
sborem Cantando při ZUŠ Vítězslava Nováka ve Skutči, jehož dirigentem je Zdeněk
Kudrnka.
Zájezd se uskutečnil na základě spolupráce pěveckých
sborů Cantando, Melodia a
CHORALE AIRS DU TEMPS z
Pont-l´Éveque ve Francii,
která vznikla na podzim roku
2017. Pěvecký sbor z Francie
pod vedením sbormistryně
Brigitte Machinal v říjnu 2017
navštívil naší republiku. Na

společných koncertech s
Cantandem a Melodií vystoupil ve Skutči v kostele Božího
Těla a v Hlinsku v Husově
sboru.
První zahraniční koncertní
cesta pěveckého sboru Melodia začala 1. července 2018.
Dlouhá jízda autobusem byla
zpestřena krátkou zastávkou
na pobřeží u průlivu La
Manche v městečku Etretat.
Druhý den odpoledne po příjezdu do Pont l´Eveque přijal
a přivítal na městské radnici
naše mladé sboristy starosta
města. Po té byly děti ubytovány v rodinách, kde o ně bylo
vzorně postaráno. V úterý
třetího července měly děti
možnost prohlédnout si měs-

Máte to v sobě, nevěříte?
Řekl vám někdy někdo, že
neumíte kreslit, ať to raději
neděláte? Uvěřili jste ve
vlastní neschopnost a už to
dál nezkoušeli? Pojďte se se
mnou projít šesti lekcemi
kurzu kreslení technikou
Zentangle a přesvědčíte se o
tom, že kreslit umíte, i když to
ještě nevíte. Objevíte hravou
techniku kreslení, která vás
bude bavit. Kurz je vhodný
pro muže i ženy všech věkových kategorií.
Kurz kreslení technikou
Zentangle začíná pro děti 9.
října 2018 v 17 hodin – cena

činí 1 200 Kč a pro dospělé 16.
října v 17 hodin – cena 1 500
Kč. Potřeby na kreslení jsou
zahrnuty v ceně. Výtvarné
kurzy pro děti i dospělé se konají v relaxačním a vzdělávacím centru Oáza vnitřní harmonie na Poděbradově náměstí 45, v Hlinsku (vedle
prodejny Sam).
Pro zájemce o malování – 1x
měsíčně probíhají také kurzy
malování akrylem na plátno.
Více informací a přihlášky na
oba kurzy (kreslení technikou
Zentangle a malování akrylem) na tel. č. 731 944 407.

Pohádkové divadlo pro děti a rodiče
MKK Hlinečan myslí i na
naše malé diváky a proto pro
ně připravil pohádku Princezna ze mlejna. Toto divadelní
zpracování oblíbené filmové
pohádky Zdeňka Trošky uvidíte v sobota 20. října od 15
hodin v MFC Hlinsko. Divadelní pohádku nám zahrají
herci divadla Pegas z Prahy.
Děti i jejich rodiče se mohou
těšit na Elišku, Jindřicha, čerta, vodníka, čarodějnici i knížepána. Vstupné na tuto vý-

pravnou divadelní pohádku je
150 Kč a na balkon 120 Kč.
MKK Hlinečan

to Honfleur s nádhernou vyjížďkou na lodi. Po návratu do
Pont l´Eveque sbor čekala
ještě prohlídka bývalé věznice
a umělecké dílny. Večer se pak
konal první koncert v kostele
v Pont l´Eveque. Další den
děti absolvovaly nádherný
celodenní výlet do města Saint Michel. Ve čtvrtek pátého
července se večer konal druhý
koncert v kostele Beaumont
en Auge. Děti dále ještě navštívily zámek Chateau du
Breuil, Muzeum dinosaurů ve
Villers sur mer, planetárium a
stihly i krátký pobyt na pláži.
Obě koncertní vystoupení
provázela krásná až dojemná
atmosféra a především skvělá
vystoupení všech tří sborů.

Děti si domů přivezly spoustu
zajímavých zážitků a také nová přátelství.
Za uskutečnění této cesty a
za vzornou reprezentaci města Hlinska patří velký dík především paní učitelce ZUŠ
Hlinsko a dirigentce sboru
Melodia, paní Lence Dostálové. Hlavní organizátorkou a
též překladatelkou zájezdu
byla paní Helena Spudilová.
Za finanční podporu a věcné
dary pro hostitele děkujeme
Městu Hlinsko, Mlékárně
Hlinsko, panu Josefu Fidlerovi,
pivovaru Rychtář a panu Vladimíru Saifrovi. Nemalé poděkování patří i rodičům žáků.
Petr Klas, ředitel
ZUŠ Hlinsko

Divadelní muzikálová show s hity
skupiny Queen
Nenechte si ujít muzikálovou show, která se zatím hraje
pouze v Praze a nyní bude i v
MFC Hlinsku zatím 19. února
2019 od 19 hodin.
Uvidíte úžasné divadlo, živou kapelu a taneční vystoupení v jednom představení.
Předprodej vstupenek bude
zahájen již od 15. října 2018.
Krásný vánoční dárek.
Narodil se, aby předal světu
svůj geniální hlas. Stal se
hvězdou, aby našel cestu
zpátky na pevnou zem. Miloval všechny, aby pochopil, že
tu největší lásku ztratil. A zemřel, aby se stal nesmrtelným.
Strhující příběh inspirovaný
životem Freddieho Mercuryho, fenomenálního zpěváka
skupiny Queen.
Jejich největší hity vás provedou jedním z nejvýraznějších osudů minulého století.
Životem legendy Freddieho
Mercuryho, na kterou se nedá
zapomenout. Titulkováno!
Cena za přestavení 500-600
Kč.
Účinkují:
Michael Kluch, Jiří Korn /
Ernesto Čekan, Rudolf Hrušínský ml., Roman Tomeš /
Roman Říčař, Simona Postle-

rová, Romana Goščíková a
další.
Hraje: skupina Queenie world Queen tribute band a
vystoupí osm tanečníků
(company).
Na vaši návštěvu se těší
pracovníci MKK Hlinečan
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Návštěva partnerského města

ZÁSTUPCI HLINSKA s Borisem Babikem, předsedou rady místního
společenstva srbského partnerského města Stará Pazova.

V termínu 14. – 16. září 2018
jsme se společně se zástupci
města Hlinska vydali již tradičně na Slovensko do
Púchova.
Tak jako každý rok, i tentokrát zde, v rámci 20. ročníku
„Púchovského jarmoku“, probíhalo vaření národních jídel
a jejich prodej na charitativní účely. Přispěli jsme tak na
pořízení pomůcek pro tři po-

stižené mladé lidi. Během návštěvy Púchova jsme se také
setkali s poslanci městského
zastupitelstva a s některými
zaměstnanci Mestského úradu Púchov.
Děkujeme všem zástupcům
partnerského města za skvěle
zorganizovanou akci a čas,
který s námi strávili.
Dita Breberová

Setkání s biblí
Sbor Českobratrské církve
evangelické v Hlinsku od října
pořádá pro členy i pro širokou
veřejnost Setkání s biblí. Tento rok se budeme věnovat
příběhům z evangelií v souvislosti s otázkou, kým je Ježíš
Kristus. Zveme všechny, kteří
se zajímají o otázky spojené
s biblickými příběhy a o to, jak

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

Skauti a skautky v pátek 14.
září slavnostně zahájili výstavu Skautské století v Hlinsku,
která hravým způsobem vykresluje dějiny místního střediska od roku 1918 až do současnosti.
Autoři výstavy se snažili
skloubit historické příběhy
a archivní materiály s moderní grafikou a interaktivními
prvky. Uprostřed hlavního sálu městského muzea stojí
promítací místnost. Uvnitř se
mohou návštěvníci podívat na
krátké filmy, které autentickým způsobem zachytily atmosféru táborů v letech 1939
a 2018. Na vnější stěně této
stavby jsou vyobrazeny klíčové momenty z dějin hlineckého Junáka.
Sekce Hrdinové války oživuje příběhy osmi skautů
a skautek, na které by se nemělo zapomenout. Někteří
z nich zahynuli v koncentračních táborech, další se zapojili
do protinacistického odboje.
Například Vlasta Čejková zásobovala partyzány zbraněmi
či fotkami na falešné doklady.
Až ze Slovenska přijel na vernisáž její syn s rodinou.
Mezi hosty nechyběli ani
příbuzní Milana Stehna, který
za války sloužil u britského
Královského letectva. Milan

Stehno se po válce vrátil do
Československa, ale už v roce
1948 musel uprchnout před
komunisty, kteří bývalé letce
RAF nevybíravě pronásledovali. Velkou odvahu za války
prokázal také učitel a básník
Stanislav Zedníček, jehož
úkolem bylo likvidovat udavačské dopisy. Je zajímavé, že
všichni tři – Vlasta, Milan
i Stanislav – vyrůstali v Husově ulici.
Návštěvníci mohou na výstavě také porovnat, jak se
proměnily skautské tábory od
předválečných let až do současnosti. Hned vedle se vyjímají skautské šátky z různých
zemí včetně Egypta a Indonésie, které členové hlineckého střediska získali
v posledním desetiletí na mezinárodních táborech.
Výstava bude přístupná až
do 11. listopadu 2018. V sobotu
6. října od 13 do 16 hodin se
v muzeu uskuteční doprovodný workshop pro širokou
veřejnost Skauting všemi
smysly.
Můžete se těšit na komentované prohlídky a na malou
ochutnávku skautského programu. Na své si přijdou nejen
děti, ale i dospělí.
Vojtěch Homolka
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Polsko-české přátelství na Resslovce
úspěšně pokračuje
Po několikaměsíčním dopisování se naši žáci konečně
dočkali! Na začátku školního
roku odjelo devatenáct žáků z
naší školy společně se třemi
učiteli na čtyřdenní výměnný
pobyt do polského Lešna. Tam
strávili dny plné zábavy, získali spoustu nových informací
a mezi mnohými českými a
polskými dětmi vzniklo krásné přátelství.
Naši žáci si měli možnost
prohlédnout základní školu
svých nových kamarádů, dokonce se účastnili výuky angličtiny, zeměpisu či dějepisu.
Výuka probíhala samozřejmě
v polštině, a tak se naši chlapci
a děvčata mohli přesvědčit o
podobnosti obou jazyků a vyzkoušeli si, jak jsou schopni
rozumět bez jakéhokoliv vysvětlení.
Paní ředitelka a polští učitelé a učitelky pro nás připravili velmi pestrý program. V
pátek si naši žáci zasoutěžili
ve školní tělocvičně. Po obědě
jsme všichni navštívili výstavu věnovanou nejoblíbenějšímu lešenskému sportu – závodech na ploché dráze (polsky zajímavě „/žužel/“), později jsme na městských slavnostech zhlédli trénink na
stadionu Alfreda Smoczyka.
Nechyběla prohlídka nádherného centra města s výkladem

pana učitele v angličtině.
Městská radnice, stojící uprostřed velkého čtvercového
náměstí, je dominantní stavbou, ze které jsme nemohli
spustit oči. Naši prohlídku
historického náměstí včetně
nás samých monitoroval dron
jednoho polského kamaráda.
Tento záznam jsme si přivezli
jako památku do Hlinska. V
nedalekém městečku Osieczna jsme si prohlédli tři staré
zachovalé větrné mlýny, poobědvali v restauraci Rogatka
a bosi se proběhli po písečné
pláži u jezera Loniewskie.

Předposlední večer jsme strávili na ranči Jolka, kde si žáci
pohladili poníky, někteří se
projeli na koni, jiní se nechali
vézt ve voze s koňským spřežením. V neděli dopoledne si
všichni užili zábavu v lanovém parku a přilehlé zoo. Po
obědě nastalo loučení a čekal
nás odjezd zpátky domů. Po
cestě jsme se ještě zastavili ve
Wroclawi, nádherném městě,
kde si děti pořídily fotografie
nejen historických památek,
kostelů, ale i všudypřítomných bronzových roztomilých
trpaslíků, kteří jsou téměř

dvacet let raritou a oblíbenou
atrakcí nejen pro turisty, ale i
pro Poláky, kteří je milují a
jsou na ně hrdí a pyšní.
Do Hlinska jsme se vrátili po
desáté večer. Žáci se nemohli
dočkat, až budou své zážitky
vyprávět rodičům.
Nyní se všichni těšíme na
jaro, kdy k nám přijedou polští
kamarádi a my jim budeme
moci ukázat naše město, naši
školu a jiná místa, na kterábudou mít, doufáme, stejně
hezké vzpomínky jako my.
ZŠ Resslova Hlinsko

Nabídka vstupenek na divadelní hry
MKK Hlinečan nabízí poslední volné vstupenky na tyto divadelní představení v
MFC Hlinsko:
Rukojmí bez rizika
Neděle 7. října od 19 hodin

Francouzská komedie s kriminální příchutí. Pytel uloupených peněz dokáže oživit i
sebevraha.
V hlavních rolích hrají Václav Vydra, Svatopluk Skopal
nebo Jan Štastný, Jana Boušková nebo Jana Malá.
Kdo je tady ředitel?
Čtvrtek 18. října od 19 hodin
Komedie o řediteli, kterého
nikdy nikdo neviděl. Již přes
300 repríz hraje Švandovo divadlo – Praha.

mnoho dalších známých herců.

V hlavních rolích uvidíte
Michala Dlouhého, Kamila
Halbicha, Roberta Jaškówa a

Vinnetou
Pátek 2. listopadu od 19 hodin
Hravá komedie o nesmrtelném náčelníkovi Apačů. Snad
každý zná to jméno – Vinnetou! Vrátíme vás do vašeho
dětství.
Herci divadlo A. Dvořáka z
Příbrami jsou zárukou kvality
a dobré zábavy.
MKK Hlinečan
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DayDreams vydali nový videoklip. Na
hudbě se podílel i producent Žbirky.
Pětičlenná hlinecká poprocková kapela vydala videoklip k nové písni Vzdušné
zámky. Hudbu skupina nahrála v pražském studiu Marecords Aleše Zenkla, který
produkoval také alba Mira
Žbirky nebo Michala Hrůzy.
„Byla to obrovská zkušenost. Jsme moc rádi, že se nám
Aleš rozhodl pomoci. Doufáme, že se naše nová tvorba
bude lidem líbit,“ říká
frontman kapely DayDreams
Jan Chmelík.
Videoklip finančně podpořilo také město Hlinsko. Natáčelo se v letních měsících
na hlineckém Betlémě, na
hradě Lichnici a hudebníci se
prolétli i balonem.
S kapelou na klipu spolupracovali také herci z divadelního souboru GT Hlinsko –
Tomáš Pšorn a Daniel Scarpellini. V dívčích rolích se objevily Klára Tláskalová a Ve-

ronika Novotná. Dětské role
obsadili Otakar Rýdl a Veronika Fantová.
Ve studiu Marecords letos
na jaře vznikl ještě singl Obrat. V březnu DayDreams také
nahrávali v brněnském studiu
Orlí, kde zaznamenali další
dvě písničky.
„Uvědomili jsme si, že díky
bohatství češtiny mohou
vznikat mnohem zajímavější
texty, a hlavně nám české publikum konečně bude rozumět, o čem zpíváme,“ vysvětluje kytarista Vojtěch Chvojka,
proč jsou texty nových skladeb v češtině.

NA FOTCE ZLEVA: Petr Zavřel, Vojtěch Chvojka, Jan Chmelík, David Pavliš, Rudolf Požár, Aleš Zenkl.

VÍCE NA INTERNETU
Veškerou tvorbu hlinecké pětice si můžete poslechnout na
webových stránkách kapely
www.day-dreams.cz a nový
videoklip můžete nalézt na
videoportálu YouTube.

Plánování sociálních služeb na Hlinecku
ÈÍSLO PROJEKTU: CZ.03.2.63/0.0/0.0/16_063/0006501
Projekt realizuje Místní akèní skupina Hlinecko, rodièovské kompetence a pochopili, že i druhý
z.s., další informace najdete na webových rodiè mùže být pro dítì pøínosem. Je urèena
rodinám, kde byl narušen nebo zcela zpøetrhán
stránkách www.mashlinecko.cz
kontakt mezi dítìtem a rodièem, se kterým dítì
díl jedenáctý:
nežije.
CENTRUM J. J. PESTASLOZZIHO, o. p. s.
Centrum J. J. Pestalozziho vzniklo již v roce 1992. Krizové centrum sídlí v Chrudimi. Nabízí tìm,
V souèasné dobì jako obecnì prospìšná kdo se ocitli v nepøíznivé situaci a nedokáží ji
spoleènost poskytuje øadu sociálních služeb vlastními silami øešit komplex služeb sociálnì
v nìkolika mìstech a pro rùzné cílové skupiny. právního poradenství, terapeutické pomoci
Cílem všech poskytovaných služeb je pøispìt ke a psychologického poradenství. Služba je urèena
zlepšení kvality života uživatelù, kteøí jsou pro uživatele všech vìkových kategorií a zájemci ji
v situaci, se kterou si neumí poradit. Jedná se mohou využít i zcela anonymnì a bezplatnì.
o øešení akutní krizové situace dìtí a mladých lidí, Azylový dùm Chrudim poskytuje zázemí
pomoc se zaèleòováním lidí dlouhodobì žijících a podporu osobám v tíživé rodinné èi partnerské
v ústavních zaøízeních zpìt do spoleènosti, situaci spojené se ztrátou bydlení. Služba pomáhá
pomoc pro obìti domácího násilí a trestných èinù, uživateli se získáním samostatného bydlení,
právní pomoc, prevence sociálnì patologických s orientací v systému dostupných služeb,
s uplatnìním na trhu práce, uèí, jak vést vlastní
jevù a mnoho dalších.
Služba Asistovaný kontakt dává rodinám domácnost, jak hospodaøit s penìzi, zvládat
Služba je urèena pro rodiny
pøíležitost znovu obnovit èi navázat vztah dítìte s výchovu dìtí.
rodièem, se kterým nežije. Služba sleduje a ctí s nezletilými dìtmi v nepøíznivé sociální situaci
potøeby dítìte a je s rodièi, aby posilnili své
spojené se ztrátou bydlení a pro obìti domácího
násilí od 18 do 64 let vìku.
Služba Dùm na pùl cesty je provozována
v Hrochovì Týnci. Poskytuje dívkám, chlapcùm,
nastávajícím maminkám, rodièùm s dìtmi nebo
partnerským párùm ve vìku 16 -26 let v první øadì
ubytování. Soukromí prostor je totiž pøedpokladem

pro øešení dalších obtížných situací, ve kterých se
uživatel mùže nacházet a s jejichž øešením mu
pracovníci služby mohou pomoci. Tato pomoc
zahrnuje napø. nácvik pracovních dovedností,
doprovázení na rùzné instituce a získávání
dalších dovedností (kde a jak požádat o pomoc,
jak vést domácnost, jak hledat a udržet si práci, jak
hospodaøit s penìzi apod.).
V dnešní dobì se stále více lidí potýká se
zadlužením. Pokud nìkdo potøebuje pomoci
oddlužit, obává se exekuce, mùže se obrátit na
další službu Centra J. J. Pestalozziho – Odborné
sociální poradenství. Zde se mu bezplatnì
dostane nezávislé, odborné pomoci.
Poslední službou, kterou chceme pøedstavit, je
Poradenské centrum pro dìti a mládež –
sociální rehabilitace pùsobící v Chrudimi. Jedná
se o službu pro dìti a mladé lidi, kteøí mají osobní
zkušenost s ústavní výchovou nebo náhradní
rodinnou péèí a pøipravují se na vstup do
samostatného života. Služba prostøednictvím
poradenství, vzdìlávacích aktivit, nácvikù, terapií
apod. poskytuje pomoc a podporu, èímž zmíròuje
rizika nepøíznivých situací, do kterých se mohou
mladí lidé dostat.
Kontakty na sociální službu:www.pestalozzi.cz
Dle dostupných informací zpracoval
Bc. Martin Vtípil, odborný garant plánování
sociálních služeb v ORP Hlinsko
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Co se psalo ve školní kronice
chlapecké školy 28. října 1918?
Základní škole Resslova
Hlinsko, dříve a někdy i
v současnosti některými nazývané chlapecká, se podařilo
získat digitalizaci školních
kronik od roku 1833. Velmi sice litujeme skutečnosti, že se
dvě kroniky ztratily, ale i z
těchto získaných dokumentů
se dozvídáme spoustu zajímavých informací. Považujeme za svou povinnost tento
odkaz uchovat a předat budoucím generacím. A právě
jeden z článků, který byl napsán přesně před sto lety,
předkládáme čtenářům těchto
novin.
Školní rok 1918/19 zahájený 16. září 1918 zůstane
věčně památným v dějinách
české školy.
28. říjen 1918 stal se po kapitulaci Rakousko-Uherska
dnem osvobození českého
národa z třísetleté poroby
habsburské. Na mapě Evropy
povstává nový, samostatný,
demokratický stát československý, v jehož čelo staví se
pětičlenný Národní výbor
(Ant. Švehla, Al. Rašín, Jiří
Stříbrný, Fr. Soukup a Slovák
Vávro Šrobár), který na den 14.
listopadu 1918 svolal do starobylé sněmovny na Malé
straně první Národní shromáždění. Obrozený český stát
stal se republikou a prvním
jejím prezidentem zvolen
osvoboditel národa prof. Tomáš G. Masaryk.
Ministrem vyučování stal se
Gustav Habrman, předsedou
zemské školní rady ustanoven
dávný její člen Ph. dr. Jindřich
Metelka.
Nadšených projevů občanstva nad dobytou svobodou
zúčastnilo se učitelstvo se
žactvem 28. a 29. října. 5. listopadu konána na oslavu
prohlášení samostatnosti
školní slavnost. Po chorálu
„Sv. Václave“ promluvil ředitel
o vzniku svobodného státu
českého a vzpomněl jeho budovatelů. Nato složili žáci
slavnostní slib a ukončili

slavnost národní hymnou. 8.
listopadu bylo vzpomenuto
naposled katastrofy bělohorské, jejíž smutek ustoupil však
letos radostné přítomnosti
z osvobození národa. 28.
března věnovány první dvě
hodiny vyučování památce J.
A. Komenského.
V březnu oslaveny také 69.
narozeniny presidenta Masaryka. K témuž účelu uspořádána 6. dubna v sokolovně
žákovská akademie s bohatým programem, jež vynesla
584 K. V Pondělí velikonoční
zúčastnilo se žactvo stromkové slavnosti, při níž zasazena
v Olšinkách „lípa Svobody“. Po
promluvě ředitelově zapěli
žáci při sázení několik písní a
na konec obě národní hymny.
První máj slaven byl poprvé
jako všeobecný národní svátek.
Neklidný rok přinesl i ve
sboru učitelském několik
změn. Zat. uč. II. tř. Karel Červenka měl nastoupiti v službu
1. září 1918. V té době byl však
ještě v ruském zajetí a nastoupil úřad po svém návratu
1. ledna 1919. Uprostřed září
onemocněl tř. Jan Hudec starou chorobou. Dovolená byla
mu prodloužena do konce
škol. roku. K jeho zastoupení
ustanovena sl. Julie Mošnerová. Od 1. ledna 1919, jež po 2
měsících odešla do Uhersk.
Hradiště. Na její místo jmenován byl zast. učitelem Antonín Šedivý, nar. 31. V. 1896
ve Střebsku u Příbramě. Absolvoval nižší reálku a učitelský ústav v Příbrami v r. 1916
s vyznamenáním. Byv povolán k 28. pluku dosáhl hodnosti poručíka. 16. března 1919
nastoupil v službu na škole
zdejší. V únoru onemocněl
katecheta P. Jan Kaván a podal
žádost za pensionování. Vyučování náboženství kat. převzal na měšť. škole P. Ant.
Hejzlar, farář z Chlumu, dnem
11. března 1919. Sl. Emilie Seidlová jmenována zemskou šk.
radou 8. 5. 1919 def. učitelkou
ad personam.
Školní tělocvičny po větší

část roku za obecní kuchyni.
Městský sirotčinec přesídlil
v červnu do vlastní budovy.
Místní školní rada podala žádost, aby v bytu pro ředitele
byla umístěna obchodní škola,
jež má býti počátkem šk. roku
zřízena.
Na obecné škole povoleny
pobočky při 1., 3. a 5. tř. , na
měšťance při I. roč.
Přibírání učitelstva k veřejným pracím nebylo ani letos
zastaveno. Tř. K. Trnka obdržel dovolenou od 19. 9. – 15. 11.
k výkupu obilí. Tř. J. Zeman od
27. 1. – 10. 3. při okolkování
bankovek.
Okresní inspekce vykonána
na škole 11. května a 17. června.
Péči o chudou mládež školní
věnována po celý rok bedlivá
pozornost. Za působení učitelstva a místního odboru
Českého Srdce umístěno o
prázdninách 1918 – 46 dítek
z Prahy a Hor. Litvínova,
z nich 13 obývalo v budově
školní. Chudí žáci stravováni
byli za poledne v obecní kuchyni až do vánoc. Odbor Československé péče o dítě
v Hlinsku otevřel 4. srpna 1919
podporou americké misse a
obce zdejší kuchyni, v níž dostává se denně 220 ženám a
dětem kakaa a 400 dětem
tučné polévky. Místní školní
radou zvýšen náklad na školní
potřeby pro chudé žactvo o
polovinu. Odbor Českého Srdce daroval škole 59 párů dřeváčků. Spolek Vlasta podělil
šatstvem 10 žáků. Ředitelství
opatřilo chudé mládeži za 483
K obuvi. K tomu věnoval pan
Trdlica, majitel panství ve Sv.
Hamrech 20 K, tř. Jos. Pochohradský a sl. A. Tlustá remuneraci za kurs francouzštiny
70 K, organisace mládež České
strany sociální 125 K, okresní
komise pro péči o mládež 105
K a spolek Pokrok 50 K. Na
rozšíření žákovské knihovny
povolila místní školní rada
1.200 K, odbor Pošumavské
jednoty věnoval 45 knih.
Vlasteneckou obětavost
projevovalo žactvo pořádáním

sbírek. Pro české legionáře
sebralo 143 K, k čemuž přidal
sbor učitelský 263 K 13 h. Na
Mikulášskou nadílku věnováno žáky 180 K 45 h. Sbírka
školní na Červený kříž vynesla
270 K, kterýžto obnos doplněn
z výnosu akademie na 350 K.
Žactvo zúčastnilo se také čile
sbírky všeobecné drahých
kovů, jíž získáno 26 kg stříbra
a 1 kg zlata.
Učitelstvo oddalo se s radostí práci ve škole i mimo ni.
Působí zdatně ve spolcích i
nově založených i korporacích
samosprávných.
Školu provívá národní a demokratický duch. Žactvo hlásí
se hojně k dorostu sokolskému a sportovnímu. Na měšťanské škole zavedena žákovská samospráva. Žáci udržovali si hudební kroužek.
Služební příjmy učitelstva
byly upraveny zákonem z 23.
5. 1919 dle norem, platných
pro státní úředníky se stejným vzděláním, nevešel však
dosud v platnost.
Také zákon z 3. 4. 1919 o
zřizování a vydržování škol
praktikován toliko ve smíšeném území. Min. vyn. z 25. 11.
1918 prohlášena náboženská
cvičení pro žáky za nezávazná.
Min. Vyn. z 25. 4. 1919 upraveno nově trvání šk. roku a
prázdných dnů.
Počátkem roku vyskytla se
na okrese španělská chřipka,
jež zachvátila téměř 50 % žactva. Následkem toho byla
škola od 11. 10. – 5. 11. uzavřena. Jinak byl zdravotní stav
žactva po celý rok dobrý.
Návštěva školní přes zmíněnou epidemii jeví proti
loňsku vzestup, jenž činí na
škole měšťanské 2,62%.
Počátkem roku zapsáno na
obecné škole 394 žáků, na
měšťanské 190 žáků.
Na konci šk. roku vykazuje
obecná škola 351, měšťanská
164 žáků.
Školní rok ukončen 28.
června slavností k uctění památky Mistra Jana Husa.
V Hlinsku 31. srpna 1919.
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Přednáška a cestovatelská beseda
Davida Grubera a Ladislava Větvičky
Kdy: 23. 10. 2018 (úterý) v 18
hodin
Kde: MFC Hlinsko v kinosále
Téma přednáškové části:
David Gruber

téměř necestuje. Arménie,
Ukrajina, Karabach, Gruzie,
Tatarstán, Sýrie, Írán… co země, to tisíciletá kultura a specifické zvyklosti. Ladislav
Větvička tam jezdí individuálně nebo v malé skupince
cestovatelů, vždy se intenzivně stýká s tamními lidmi a
proniká do jejich zvyků jídla,
pití, zábavy, mentality.
Ladislav Větvička je svéráz-

Obrana proti blbcům, konfliktům, manipulaci.
KONEC MANIPULACE Řečnické triky všech národů a
dob a obrana proti nim.
To nejlepší od Sokrata, Platóna, Aristotela, Cicerona, Seneky, Marka Aurelia, Arthura
Schopenhauera - a ucelující
dodatek od Davida Grubera.
Systémové řešení - budete si
umět odvodit obranu (= protitrik) na jakýkoliv pokus manipulátora uškodit vám.
David Gruber je nejčtenější
ze současných aktivně působících českých spisovatelů. Je
také služebně nejzkušenějším
lektorem a koučem rozvoje
osobnosti, byl postupně pozván vést více než tisíc sto
krátkodobých kurzů doslova
do celé naší země, ale hodně i
na Slovensko.
Téma přednáškové části:
Ládík Větvička
Neznámá jídla, nápoje a
zvyky zajímavých zemí, od
Kuby po Tatarstán a Karabach
Bohatá obrazová dokumentace z „nenápadných“ zemí, kam se většinou turisticky

nou postavou ostravského regionu. Jeho svébytné texty,
kresby, fotografie, hudba, divadelní, filmové scénáře a
další a další aktivity si již více
než dvacet let nacházejí své
fanoušky nejen v Ostravě, ale i
v celé České republice a okolních zemích, speciálně v Polsku a na Slovensku.
Veřejnosti je znám převážně
jako pětinásobný zlatý bloger
roku a autor aktuálních postřehů a blogů na serveru iDNES a jako autor deseti knih
např. „Ostravaci sobě“, „Osudové setkání 1913“, a další.
Bonus pro účastníky akce:
Kdo si na akci zakoupí libovolnou knihu Davida Grubera,
dostane k ní na místě zdarma
jeho česko-anglický bestseller
Angličtina No Problem (1. vydání). Při zakoupení libovolné
knihy Ládi Větvičky dostane
zdarma libovolnou jeho další
knihu dle vlastního výběru.
MKK Hlinečan

Městský kulturní klub informuje:
Nově můžete na pokladnách MFC a
TIC platit vstupenky na kulturní
programy z našeho rezervačního
systému platební kartou.
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Uděluji pochvalu policistům
Dobrý den,
dne 24.8.2018 mě mezi obcemi Hlinsko a Rváčov na nejméně
vhodném místě začala předjíždět dodávka se stříbrnou plachtou a urazila mi zrcátko.
Já jsem se vracel s vysokým zájezdovým autobusem plným
unavených návštěvníků výstavy Země živitelka v Českých Budějovicích.
K dopravní nehodě byli přivoláni státní policisté z Hlinska, kteří
po chvilce čekání přijeli. Byl jsem mile překvapen jejich lidským
přístupem. Prověřili mne a ve spolupráci s městskou policií
zjistili pomocí kamerového systému SPZ dodávky a potažmo i
majitele daného automobilu. Poté mne požádali o vyčkání na
dopravní policii, která ten den měla hodně ježdění. Přijeli dva
policisté, kteří měli opět velice milý a lidský přístup a také pochopení pro moje unavené a uchozené pasažéry. Snažili se nutné výkony spojené s danou nepříjemnou situací učinit co nejrychleji, proto tímto dopisem uděluji pochvalu jak státní, tak
městské, ale i dopravní policii z Hlinska.
Děkuji všem zúčastněným policistům za jejich ochotu a přístup.
Přeji krásný den.
Michal Janek, autobusová doprava Semín 55

Vzpomínky
Dne 27. září uplynulo smutných deset let
od chvíle, kdy nás navždy opustil
pan Vladimír SEIFERT.
Kdo jste no znali a měli rádi, vzpomeňte s námi.
S láskou vzpomíná rodina Seifertova.

Slzu v oku, v srdci žal,
co nám drahé bylo, osud vzal.
Dne 5. října uplyne 5 let od úmrtí našeho
milovaného syna, bratra, tatínka a dědečka,
pana Silvestra VAMBERSKÉHO z Holetína.
Za tichou vzpomínku všem, kteří vzpomenou
s námi, děkuje zarmoucená rodina.

Odešel jsi, jak si to zřejmě osud přál, v našich
srdcích a vzpomínkách zůstaneš navždy dál.
Dne 24. října 2018 vzpomeneme na druhé
smutné výročí, kdy nás navždy opustil
náš drahý manžel, tatínek a dědeček,
pan František VAŠKO.
S láskou stále vzpomínají manželka Hedvika,
syn Milan a dcera Jana s rodinami.
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Memoriál Michala Denka 2018
V neděli 2. září se v Hlinsku
na tréninkovém fotbalovém
hřišti v Olšinkách uskutečnil
18. ročník Memoriálu Michala
Denka. V požárním útoku zde
zápolilo 33 hasičských družstev v kategoriích muži a ženy.
Tato sportovní akce je dlouhodobě součástí Ligy okresu
Chrudim v požárním útoku a i
letos měla mezinárodní charakter. Zasoutěžit si sem opět
přijeli slovenští hasiči z partnerského města Púchov. Na
slavnostní nástup dorazili
představitelé hlinecké radnice, Pardubického kraje a
Hasičského záchranného
sboru ČR, kteří přišli pozdravit
soutěžící a podpořit jejich výkony. Současně s požárními
útoky probíhala i doprovodná
soutěž v nejrychlejším náběru
vody.
Prvenství v hlavní soutěži

patří mužům z SDH Morašice
(21,19 s), druzí se umístili
hasiči z SDH Choltice (22,39 s)
a třetí byl domácí sbor ČHJ
Hlinsko (22,41 s).
Nejrychlejší hasičky
měl SDH Výsonín (24,62 s),
stříbro si odvezly ženy z SDH
Rychnov (25,03 s) a bronz se
podařilo uhájit týmu ČHJ
Hlinsko (25,09 s). Veteránská
kategorie tentokrát nebyla
zastoupena žádným družstvem. Díky štědrým sponzorům si všechna družstva
mohla odvézt kromě pohárů i
atraktivní ceny včetně sudu
piva nebo živých selátek. Pořadatelé děkují všem, kteří se
podíleli na zdárném průběhu
soutěže a samozřejmě hasičským sborům za účast.
Mgr. Milan Jindřichovský,
starosta sboru ČHJ Hlinsko

Soukromá inzerce
Koupím chalupu nebo dům k trvalému bydlení, zahrada výhodou. Tel.: 737 577 906.
Nutně hledám byt. S opravami počítám. Balkon výhodou. Dohoda jistá. Tel.: 703 668 449.
Koupím byt v Hlinsku. Tel.: 728 896 555.
Koupím staré pivní lahve a sklenice s nápisy pivovarů.
Tel.: 732 170 454 – sběratel.
Nabízím doučování matematiky, angličtiny a chemie pro žáky
ZŠ (4. – 9. třída). V případě zájmu mě kontaktujte na tel.:
604 315 552.
Pronajmu garáž s elektřinou v lokalitě Rataje za 800 Kč/měsíc
nebo 9000 Kč/rok. Tel.: 777 135 754.
Prodám bizamové paleto, vel. 44 – 50, málo nošené. Cena 500
Kč. Tel.: 723 542 108.
Prodám velký dům v Hlinsku, přízemí vhodné pro podnikání, v
prvním poschodí luxusní byt, dále zahrada. Tel.: 604 445 290.
Prodám kompletní vybavení starší truhlářské dílny. Tel: 604
445 290.
Prodám zatahovací prosklenou lodžii, délka 3,5 m, firma Rolex.
Tel.: 606 198 784.
Hledám garáž k dlouhodobému pronájmu. Platba v hotovosti,
smlouva, slušný zájemce. Nejlépe v lokalitě u ETY, popř. i jinde.
SMS na tel.: 607 887 297.
Nabízím přivýdělek ženě o péči o starší ženu v Hlinsku (hygiena, podání jídla a léků). Info po 15. hodině. Tel.: 608 546 362.
Daruji staré seno za odvoz. Tel.: 723 168 123.
Prodej zčásti zalesněného pozemku s rybníkem, výměry 33 arů,
5 km od Hlinska s možností umístění úlů, případně jako napajedlo pro ustájení chovu ovcí, koz apod. Cena cca 145 000 Kč, při
rychlém jednání sleva. Tel.: 737 788 720.
Prodám palivové dřevo. Tel.: 723 168 123.
Prodám sadu zimních pneumatik + rezerva zn. Barum Radial
165/70 R13. Vše na discích. Cena dohodou. Tel.: 603 464 914.
Přenechám urnový hrob na hřbitově. Tel.: 721 038 779.

Kotlíkové dotace v Pardubickém
kraji: 4. výzva
Pardubický kraj vyhlásil dne
5. 9. 2018 4. výzvu na kotlíkové
dotace v Pardubickém kraji.
Úplné znění výzvy včetně příloh a pokynů k vyplnění žádosti je dostupné na internetových stránkách www.pardubickykraj.cz/kotlikovedotace. Registrace probíhá
elektronickou formou.
Termíny výzvy a předkládání žádostí:
Datum vyhlášení výzvy:
5. září 2018
Datum zahájení příjmu
žádostí: 9. října 2018 (pouze
elektronicky)

Datum ukončení příjmu
žádostí: 10. prosince 2018 ve
12 hod.
V závislosti na objemu přijatých a zaregistrovaných žádostí může být vzhledem
k alokaci výzvy lhůta ukončení příjmu žádostí zkrácena.
Informace o této skutečnosti
bude s dostatečným předstihem oznámena.
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Pondělí od 9 do 10.30 h – volná herna
od 9.30 do 10.30 h – cvičení pro maminky a děti – probíhá
venku
od 14 do 17 h – hrátky s angličtinou (nutná rezervace)
Úterý od 9 do 11 h – herna, tvořivé dílničky
od 14.30 h – cvičení pro miminka 3-9 m
od 15.15 h – cvičení pro miminka 9 - 12 m
od 16 h – cvičení pro batolátka – od 1 roku
od 17.30 h – cvičení pro maminky a děti od 3 let
Středa od 9 do 11 h – volná herna
od 17 do 18 h - cvičení pro těhotné s porodní asistentkou

Pondělí: Bohoslužba 7.30 – 8.15 h; Výuka zpěvu s Monikou
Maškovou 10 – 17.15 h (724 568 602); Cvičení Pilates dospělí
17.30 – 18.30, 18.45 – 20 h (paní Semerádová)
Úterý: Bohoslužba 7.30 – 8.15 h; Výuka zpěvu s Monikou Maškovou 10 – 17.30 h (724 568 602); Modlitební setkání 18 – 19 h
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 (děti i dospělí, 1. a 3.
čtvrtek v měsíci) ; 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

Čtvrtek od 9 do 11 h – volná herna
Pátek od 9.30 do 11 h – cvičení pro maminky a děti
Mimořádný program
6. října od 9 do 14 h – bazar dětského oblečení
Bližší info na hlinecanek@email.cz, tel 728 460 403, www.hlinecanek.cz, nebo na facebooku. Změna vyhrazena.
Rezervace a info cvičení 734 642 385.

Kino

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 – 15.30
zavřeno
8 - 12,
13 – 17
13 – 17
ZAVŘENO

Podzimní prázdniny (oddělení pro děti):
Pondělí 29. 10. 9-12 13-15
Úterý 30. 10. 9-12 13-15
Tel.: 469 311 263
www.knihovna.hlinsko.cz

KČT Hlinsko
Sobota 20. října
NOČNÍ VÝLET PRO DĚTI
s doprovodem
Pořádá KČT Hlinsko.
Podrobnosti – www.hlinecko.cz/kct,
vedoucí Plíškovi.

KD Herálec
Sobota 6. října od 20 h
HORKÝŽE SLÍŽE 20 let
Sobota 20. října od 20 h
VINOBRANÍ
Sobota 3. listopadu od 20 h
RYBIČKY 48

Aktivity mimo harmonogram:
Pátek 5. října od 18.30 h – 5. ročník pohádkového Strašení na
Betlémě – vstupné 30 Kč, vstupenky s časem vstupu je možné
rezervovat na www stránkách centra, po odeslání rezervace
vám přijde mail s časem vstupu, občerstvení zajištěno
Neděle 14. října od 9 do 17 h – kurz Kreslení pravou a levou
mozkovou hemisférou
Více informací na www.cj23.cz, FB: Centrum Jana XXIII.

469 311 197

BUS zájezdy
Sobota 8. prosince
DOBŘÍŠ – zámek
+ vánoční PRAHA
Pořádá Spolek Poznávání a
zážitky, tel. 608 252 626,
carrllos@seznam.cz

Betlém
Sobota 13. října od 17 h
KAREL HYNEK GOTT
V hudebně zábavném pořadu.
K tanci a poslechu.
-Hospoda U sv. Huberta-

6. sobota 17.00
MALÁ ČARODĚJNICE
Pohádka SRN v českém znění, 103 minut, P, vstupné 100 Kč
děti/ 120 Kč dospělí.
9. úterý
19.00
PO ČEM MUŽI TOUŽÍ
Komedie ČR, 95 minut, P, vstupné 130 Kč.
16. úterý
13.30
JAN PALACH (Bio Senior)
Drama ČR, 124 minut, 12-N, vstupné 60 Kč.
16. úterý
19.00
PREDÁTOR : EVOLUCE
Akční thriller USA s čes. titulky, 108 minut, 15-N, vstupné 140 Kč.
19. pátek 19.00
TOMAN
Drama ČR/Slovensko, 145 minut, 12-N, vstupné 120 Kč.
30. úterý
17.00
KDYŽ DRAKA BOLÍ HLAVA
Pohádka ČR/SR, P, vstupné 120 Kč.
Předprodej a rezervace vstupenek - TIC Hlinsko/Betlém 731
697 418, pokladna MFC nebo www.mfc-hlinsko.cz.

Městské muzeum a galerie
GALERIE
do 11. listopadu
PETR BRÁZDA, JANA RAUCHFUSSOVÁ,
ŠÁRKA TEPLÁ
Otevřeno: Út – Pá 9 – 12, 13 – 16 h; So, Ne, svátky 13 – 16 h
PROŠLI ZDEJŠÍ KRAJINOU
Stálá expozice malířů Hlinecka se zaměřuje především
na krajinomalbu.

MUZEUM
do 11. listopadu
SKAUTSKÉ STOLETÍ V HLINSKU
Otevřeno: Út – Pá 9 – 12, 13 – 16 h; So, Ne, svátky 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
Pátek 5. října od 18 h
100: PLNÉ ŽALUDKY X VELKÉ CÍLE
Divadelní představení GT Hlinsko k příležitosti výročí 100 let
ČSR. Vstupné 80 Kč.
Neděle 7. října od 19 h
RUKOJMÍ BEZ RIZIKA
Agentura Harlekýn Praha
Divadelní představení je v rámci abonentního cyklu podzim
2018. Volné vstupenky v prodeji za 350 Kč.
do 25. 10.
VÝSTAVA FOTOGRAFIÍ
HLINECKÉHO FOTOKLUBU
MKK HLINEČAN
Galerie MFC
Výstava je otevřena od pondělí do čtvrtka vždy od 8 do 16.30 h
nebo při kulturních akcích podle programu MFC.
Čtvrtek 11. října od 19 h
CESTA MUZIKÁLEM – MAGDA MALÁ A BOHUŠ MATUŠ
Vstupné 300 Kč.
Čtvrtek 18. října od 19 h
KDO JE TADY ŘEDITEL?
Švandovo divadlo Praha
Divadelní představení je v rámci abonentního cyklu podzim
2018. Volné vstupenky v prodeji za 450 Kč.
Sobota 20. října od 15 h
PRINCEZNA ZE MLEJNA
Divadlo Pegas Praha
Vstupné 150 Kč přízemí, 120 Kč balkon.
Úterý 23. října od 18 h
PŘEDNÁŠKA A CESTOVATELSKÁ BESEDA
DAVIDA GRUBERA A LADISLAVA VĚTVIČKY
Vstupné 90 Kč.
26. - 28. října
XXVI. ČESKÁ A XXX. HLINECKÁ
VÝSTAVA CHRYZANTÉM
Pořádá Základní organizace ČSZ – klub chryzantéma za podpory
českého zahrádkářského svazu, města Hlinska a Pardubického
kraje. Výstava je otevřena v pátek a sobotu od 9 do 17 hodin a v
neděli od 9 do 13 hodin. V neděli se pak od 13 do 14 hodin uskuteční tradiční výprodej exponátů.
Neděle 28. října od 18 h
VESELÁ TROJKA PAVLA KRŠKY
Vstupné 260 Kč.
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SLS Vysočina
VESELÝ KOPEC
Sobota 6. října od 10 do 15 h
BRAMBOROVÁ SOBOTA
Příležitost ochutnat různé odrůdy brambor, některá tradiční
jídla a dozvědět se zajímavosti o pěstování i šlechtění brambor.
Program je připraven ve spolupráci s Výzkumným ústavem
bramborářským v Havlíčkově Brodě. Možnost zakoupit brambory k ochutnání či uskladnění. Dílničky pro děti i doprovodný
kulturní program.
do 31. října
MYŠLENKA ZROZENÁ PŘED PŮLSTOLETÍM
Výstava ve statku z Mokré Lhoty věnovaná osobnosti zakladatele muzea v přírodě na Veselém Kopci Luďku Štěpánovi.
do 31. října
JSME TU PRO VÁS
Výstava ve statku z Mokré Lhoty přibližující zákulisí práce
v muzeu v přírodě.
13. – 14. 10.; 20. – 21. 10. a 27. – 28. 10.
UKÁZKY TRADIČNÍHO ZPRACOVÁNÍ LNU
Tkadlec Josef Fidler předvede a hlavně poví o tradičním zpracování lnu a jeho využití.
Otevírací doba:
Úterý až neděle od 9 do 16 h.
****

BETLÉM HLINSKO
do 18. listopadu
MAGICKÉ OSMIČKY 1848 – 1918 – 1948 – 1968
Výstava s podtitulem Od zrušení roboty, vzniku státu, znárodnění až k normalizaci je věnovaná proměnám života na venkově v důsledku společenských změn. Naše výstava se zaměřuje
především na změny postavení a povinností ženy.
Výstavu naleznete v Pickově domě čp. 178.
EXPOZICE MASOPUSTNÍCH OBCHŮZEK
A MASEK Z HLINECKA
V domku č. p. 362 jsou vystaveny dokumenty věnované zápisu
masopustních obchůzek z Hlinecka do světového nehmotného
dědictví UNESCO. Můžete si zde prohlédnout množství historických i současných fotografií masek, stejně jako originální
masky z Blatna, Hamrů, Studnice a Vortové. Součástí expozice
jsou i promítané dokumenty, výtvarná dílna pro děti a speciální
programy pro školy.

Taneční kurz: 3., 10., 17. a 31. října
Připravujeme na listopad
Pátek 9. listopadu od 18 h
HLINEČANKA – podzimní koncert
Hostem večera bude známý český bavič a imitátor
Václav Faltus. Vstupné 110 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.

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.
SLS 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).
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Kam za sportem
Fotbal
Ne 7. 10. Hl. – Polička
So 13. 10. Hl. – Trutnov
So 13. 10. Hl. – Poděbrady
Ne 14. 10. Hl. – Holice
So 20. 10. Hl. – Sázava
Ne 21. 10. Hl. – Lanškroun
Ne 28. 10. Hl. – Lanškroun
Ne 28. 10. Hl. – Třemošnice
So 3. 11. Hl. – Chrudim
So 3. 11. Hl. – Libchavy
Ne 4. 11. Hl. – Choceň

10.30
dorost
10.00
liga ml. žáci
14.00
ženy – divize C
15.00
A muži
14.00
ženy – divize C
10.30
dorost
9.30, 11.15 st. a ml. žáci
14.00
A muži
10.00
liga ml. žáci
13.00
dorost
13.00
ženy – divize C

Házená – 2. liga žen
Ne 7. 10. HK Hlinsko – SK Studénka
Ne 21. 10. HK Hlinsko – TJ Pustějov
Lední hokej
So 6. 10. Hl. – Choceň
9.00
So 6. 10. Hl. – Chrudim
17.00
Ne 7. 10. Hl. – Mor. Třebová
17.30
So 13. 10. Hl. – Pardubice B
17.00
Ne 14. 10. Hl. – Skuteč
17.30
St 17. 10. Hl. – Litomyšl
18.30
So 20. 10.Hl. – Litomyšl
9.00
Ne 28. 10. Hl. – turnaj minihokej 9.00
Ne 28. 10. Hl. A – Polička
9.00
St 31. 10. Hl. – Světlá n. Sáz.
18.30
So 3. 11. Hl. – Česká Třebová 9.00
Ne 4. 11. Hl. B – Skuteč
9.00

Jedno první a čtyři druhá místa pro
MK Hlinsko

14.00
15.30
žáci
junioři
muži
junioři
muži
muži
žáci
ročníky 2010-2011
přípravka r. 2009
muži
žáci
přípravka r. 2009

Volejbal muži – Oblastní přebor I. třídy – Gymnázium Hlinsko
Ne 21. 10. SKO Hl. A – VK Litomyšl
10.00 a 13.00
Ne 4. 11. SKO Hl. A – TJ Sokol Kerhartice
10.00 a 13.00

Bazén
PROVOZNÍ DOBA PLAVECKÉHO BAZÉNU
Po
15.00 – 21.00
Út, Čt 6.15 – 7.45 15.00 – 21.00
St, Pá 6.15 – 7.45 16.00 - 21.00
So, Ne
10.00 – 19.00
Ceny: dospělí 30 Kč/1 hod., děti do 15 let – 20 Kč/1 hod.
Tel.: 608 042 627.
PLAVÁNÍ PRO SENIORY
- každé pondělí od 13 do 14 hodin
- cena 50,- Kč/hod. – v ceně je zahrnuto 20 minut cvičení
+ 5 minut. whirlpool + volné plavání
PROVOZNÍ DOBA SAUNY (od 2. října)
Po
zavřeno
Út, Čt
15.00 – 21.00 - ženy
St, Pá
15.00 – 21.00 – muži
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.
Plavecký bazén přijme na dohodu o provedení práce cvičitelku aquaerobiku. Více informací na tel.: 773 802 322.

V neděli 26. 8. se konal Hlinecký půlmaraton a Hlinecká
osmička pořádané místním
Maraton klubem.
Za ideálního počasí pro běh
se půlmaratonu zúčastnilo 34
závodníků, osmičku běželo 36
závodníků. V cíli bylo pro závodníky připraveno bohaté
občerstvení – pivo Rychtář,
nealko, řízek, melouny atd.
Po vyhlášení výsledků bohatá tombola pro závodníky.
Celkovým vítězem půlmaratonu se stal Karel Kouřil z AC
Vysoké Mýto v čase 1:28:04 h.
Osmičku vyhrál Josef Šutera
běžící za Atletiku Polička
v čase 30:56 min.
Výsledky půlmaratonu:
Muži
Kat. A - 1. místo Jan Čeněk –
Kasper Swix Team – 1:31:24 h,
2. místo Jaroslav Kadlec – MK
Hlinsko – 1:33:05 h, 3. místo
Daniel Hatala – Přelouč –
1:38:53 h
Kat. B – 1. místo Karel Kouřil – AC Vysoké Mýto – 1:28:04
h, 2. místo Petr Leszkow ml. –
MK Hlinsko – 1:36:18 h, 3. místo Dalibor Bis – Triatlon Team
Chrudim – 1:39:33 h
Kat. C – 1. místo Lumír
Koutník – AC Spartak Vrchlabí
– 1:31:31 h, 2. místo Petr Wasserbauer – Hlinsko – 1:36:33 h,
3. místo Martin Sláma –
Sportvisio Team HK – 1:37:01 h
Kat. D – 1. místo Josef Nečas
– Maratonstav Úpice – 1:32:34
h, 2. místo Vladimír Bříza –
KRB Chrudim – 1:41:06 h, 3.
místo Radmil Brožek – KRB
Chrudim – 1:46:54 h
Kat. E – 1. místo Emil

Trombik – 1:56:42 h, 2. místo
Petr Leszkow – 2:01:38 h
Ženy
Kat. A – 1. místo Karolína
Durdová – Atletika Slavkov –
1:47:22 h, 2. místo Barbora Šimonová – Nové Město na Moravě – 1:53:13 h, 3. místo Radka
Průšová – Svitavy – 1:53:58 h
Kat. B – 1. místo Jana Klinecká – MK Hlinsko – 1:39:10
h, 2. místo Martina Chaloupková – Kamarádi – 1:47:51 h, 3.
místo Romana Procházková –
Studnice – 1:49:43 h
Kat. C – 1. místo Anna Krátká – Hvězda Pardubice –
1:42:03 h, 2. místo Věra Černá –
MK Hlinsko – 2:05:11 h
Výsledky osmičky:
Muži
1. místo Josef Šutera – Atletika Polička – 30:56 min., 2.
místo Vojtěch Pešek – Hřebec
team – 34:48 min., 3. místo Jan
Dundych – Veloservis team –
35:04 min.
Ženy
1. místo Helena Pechová –
Svratka – 35:13 min., 2. místo
Pavla Šally – KIB Srní – 41:46
min., 3. místo Kateřina Havlová – Hlinsko – 45:29 min
Kompletní výsledky obou
závodů najdete na našich
stránkách https://hlineckypůlmaraton.webnode.cz.
Oba závody byly výborně
připraveny. Děkuji všem pořadatelům a sponzorům.
Josef Leszkow,
MK Hlinsko
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Závodní oddíl Ski klubu Hlinsko má
za sebou nejúspěšnější sezonu
Na podzim 2017 započal sezonu závodní tým Ski klubu
dvěma soustředěními na alpském ledovci Hintertux, na
které navázaly intenzivní tréninky nejen na hlineckých
svazích, těch bylo 42 při frekvenci 2-3 týdně. Děti byly
řádně připraveny na sérii závodů Lyžařského poháru Vysočiny a Jihomoravského lyžařského poháru, následovalo
několik přeborů škol a dalších
jednotlivých závodů. Starší
závodníci se mohli účastnit
Poháru Orlických hor. Výsledkem byl úctyhodný zisk 27
zlatých, 30 stříbrných a 33
bronzových medailí v obřím
slalomu.
Nejlepší výsledky sklidili
Ema Bártová ročník 2011 a
Lukáš Havlík ročník 2004.
Ema získala 12 zlatých a 3
stříbrné medaile a celkově
první místa v poháru Vysočiny i Jihomoravského kraje.
Lukáš přivezl domů 4x zlato,
4x stříbro a 6x bronz, v poháru Vysočiny byl první a v Jihomoravském lyžařském poháru celkově druhý. Velkým

úspěchem bylo umístění
v Poháru Orlických hor – Simona Kopecká r. 2003 2. místo v jednotlivém závodu, Dorota Sobotková r. 2004 3.
místo v celé pohárové soutěži.
Samotné Hlinsko bylo pořadatelem tří závodů v obřím
slalomu – jeden ze závodů Jihomoravského lyžařského
poháru, III. ročník Memoriálu
Františka Horáčka patřící do
Lyžařského poháru Vysočiny a
X. ročník Přeboru škol Mikroregionu Hlinecko ve sjezdovém lyžování.
Hlinečtí excelovali nejen na
těchto závodech, ale sbírali
medaile i jiným týmům na jejich domácích kopcích. Důvo-

dem je velký zájem našich závodníků o lyžování, o čemž
svědčí mnoho odježděných
hodin i mimo tréninky. Děti se
schází na sobotních trénincích po šesté hodině ranní a
často vytrvají až do desáté
nebo jedenácté hodiny. Jejich
zájem o tento sport povzbuzují trenéři David Kopecký,
Kristýna Smékalová a Martin
Dostál, velký dík patří i Pavlu
Tlustošovi. Poděkování patří
také rodičům závodníků za
všestrannou podporu.
Nyní probíhá sezona podzimních běhů a suchých slalomů, jejichž absolvování je
nutné pro získání dobrých
výsledků v celkových soutě-

žích po zimních závodech. Jeden suchý slalom se konal
16.9. i v Hlinsku. O výsledcích
podzimních závodů ještě budeme informovat.
Hlinecký Ski klub má již
osmým rokem znovuobnovený závodní oddíl, který nyní
navštěvuje 22 dětí ve věku od
5 do 16 let. Před zimní sezonou
probíhá tzv. suchá příprava
pro zlepšování kondice mladých závodníků a dvě podzimní soustředění na alpských
ledovcích.
Pod vedením trenérů se děti
z Hlinska a blízkého okolí
zdokonalují v technikách alpského lyžování, klasického a
obřího slalomu, k tomu jim
slouží skvělé podmínky domácích hlineckých svahů
s velmi rozmanitou obtížností
od modrého po černý typ
sjezdovky. Závodní oddíl má
k dispozici technické zázemí
v podobě časomíry, branek a
kvalitního lyžařského vybavení. Našim závodníkům přejeme na začátku sezony hodně
úspěchů.
Závodní tým Ski klubu

Český pohár v cyklokrosu v Hlinsku
Cyklokrosová sezona odstartovala a Hlinsko bude opět
hostit naše nejlepší jezdce při
jednom závodu seriálu TOI
TOI CUP, který se uskuteční
v sobotu 6. října. 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.
Do Hlinska se rádi vrací
téměř všichni závodníci. Trať
sice zde patří mezi ty nejnáročnější, ale je vždy kvalitně

připravená a všichni účastníci
najdou v Hlinsku perfektní
zázemí. Hlinecký závod se koná již jako 2. v řadě seriálu TOI
TOI CUP 2018. V hlavním závodě mužů bude domácí barvy hájit Daniel Mayer, který je
i pro letošní sezonu zařazen
do reprezentačního družstva
České republiky v kategorii do
23 let. Reprezentační trenér
Petr Dlask bude výsledky
z našeho závodu posuzovat
pro nominaci na Mistrovství
Evropy, které se uskuteční
v holandském Rosmalen 3. a

4. 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 a start hlavního závodu mužů ELITE a kategorie
do 23 let odstartuje 14:30 hodin.
Leoš Chvojka,
Klub cyklistiky Hlinsko
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