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Uzavření mostu přes
řeku Chrudimku
Rekonstrukce potrvá do
konce října a vyžádá si
omezení dopravy
Vážení spoluobčané,
upozorňujeme vás na uzavírku silnice I/34 v Hlinsku v
termínu od 1. dubna do 31. října 2019.
Důvodem úplné uzavírky je
celková rekonstrukce mostu
přes Chrudimku mezi Poděbradovým a Tylovým náměstím. Investorem je Ředitelství silnic a dálnic.
Provoz bude veden po objízdných trasách, které budou
označeny přechodným dopravním značením.
Veškerá individuální dálková doprava bude na světelné
křižovatce odkloněna na objízdnou trasu ve směru na Trhovou Kamenici po silnici
II/343, odkud bude vedena
dále po silnici I/37 do Ždírce
nad Doubravou. Stejně tak v
opačném směru bude doprava
vedena ve stejné trase ze Ždírce nad Doubravou do Trhové
Kamenice a zpět do Hlinska.
Hromadná autobusová doprava bude odkloněna do ulic
Vinohradská-RokycanovaHusova-Jungmanova ( Jungmanova-Hálkova ).
Zastávka autobusu na Tylovém náměstí u papírnictví
bude přesunuta naproti na

zastávku u prodejny Jednoty.
Individuální automobilová
doprava místní bude vedena v
trase stejně jako hromadná
autobusová doprava. Pro individuální automobilovou
dopravu místní bude dále k
dispozici trasa mezi ulicemi
Blatenská, Olšinky, ulicí U
Tvrze, na Poděbradovo náměstí.
Pěší doprava bude zajištěna

Spousta lidí vidí za kácením stromů
ve městě jen negativní věc. Důvody
jsou ale oprávněné, například se
šíří dřevokazné houby. Více na str. 2

dočasnou lávkou pro pěší,
která bude umístěna na straně mostu směrem k Betlému.
Lávka bude sloužit jednak k
místní pěší dopravě a současně umožní přechod přes řeku
Chrudimku i pracovníkům
stavby.
Děkujeme za pochopení.
Karel Trunec,
odbor investic
a městského majetku

PŘÍŠTÍ ČÍSLO VYJDE:

3. května 2019

Slovo starosty
Důvěřuj, ale
prověřuj. Tak
právě tímto
heslem se
v uplynulých
týdnech řídily
kontrolní orgány, když si na mapě
vyhledaly město Hlinsko. Důkladnou kontrolou tak prošlo
hospodaření našeho města.
Znáte to, přestože se snažíte
dělat věci, jak nejlépe to jde,
vždy je taková kontrola docela
adrenalin. Z auditorů jde zkrátka respekt. Ptáte se, bude vše
v pořádku? Jsem rád, že i letos
jsme audit zvládli bez ztráty
pomyslné kytičky. Poděkování
tedy patří všem, kteří mají na
tomto dobrém výsledku podíl. A
aby toho nebylo málo, tak i výjezdová jednotka hasičů města
Hlinska byla podrobena kontrole. Také v tomto případě je
zápis „bez závad“. Do třetice si
pak Hlinsko za cíl své kontroly
vybrali archiváři. A když už
jsme u toho prověřování, již jedenáctým rokem se uskutečňuje srovnávací výzkum „Město
pro byznys“, který hodnotí
podnikatelský potenciál měst
v ČR. Hlinsko skončilo v tomto
hodnocení za rok 2018 v rámci
Pardubického kraje na druhém
místě.
Kromě kontrol se nám ovšem
podařilo zvládnout ještě jeden
důležitý krok. Tím je dohoda a
deklarace podpory místních firem pro další rozvoj středoškolského vzdělávání – tentokrát obor „elektro“. Tento první
krok byl podmínkou Pardubického kraje k zahájení přípravy
nového oboru. Zahájení výuky
je přitom směřováno ke školnímu roku 2020/2021. Věřím, že
tento termín se díky vstřícnosti
kraje i osobní podpoře hejtmana Martina Netolického podaří
zvládnout.
Děkuji za podporu a mějte
úspěšný duben.
Miroslav Krčil
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Co je nového v hlinecké zeleni?
Sluníčko nás již všechny naladilo na příchod jara, avšak
mrazíky nechávaly zeleň ještě
ve spánku. Jsme za to přírodě
vděční a doufáme, že jaro bude
letos takové, jaké má v našich
podmínkách být, bohaté na
vláhu.
Při práci na zeleni bylo
v zimních měsících vidět hlavně kácení stromů. Spousta lidí
vidí za kácením jen negativní
věc a tím jsme na vině především my, kteří máme zeleň na
starost. Nikdy jsme vám nevysvětlili, proč a za jakým účelem
tak konáme. Chtěli bychom tedy cestou pravidelných článků
v hlineckých novinách a reportáží v kabelové televizi informovat občany o tom, co se
v našem zeleném městě událo a
co se chystá.
Jak jsem již zmínila, v období
vegetačního klidu jsme pokáceli
na první podhled poněkud větší
množství stromů. To bylo způsobeno potížemi, které jsme
měli v loňském roce ve správních řízeních veškerých žádostí
o kácení. A tak se tedy nakupilo
více stromů k pokácení, které
však byly napadeny dřevokaznými houbami (a byly tedy
provozně nebezpečné) nebo
překážely stavbám a jejich pokácení bylo nutné. Za tyto pokácené stromy nám byly uloženy náhradní výsadby, do kterých se pustíme poté, co školky
začnou vyzvedávat stromky ze
země.

Velkou diskuzi samozřejmě
vyvolalo i kácení vrby na Betlémě. Důvodem kácení bylo
napadení bazální části kmene
agresivní dřevokaznou houbou
sírovcem žlutooranžovým a
značným náklonem kmene. Její
místo zaujme opět vrba bílá.
Sazenice bude mít výšku přes 5
m, obvod kmínku nad 25 cm a
bude tedy velmi brzy důstojnou
náhradou. S odporem se setkalo
i kácení lip na hřbitově.
Ve stavu, v jakém lípy byly,
nebylo možné ve spojitosti
s výstavbou zajistit jejich bezpečné fungování. Spousta lip
měla již odřezané silné kořenové náběhy, jednotlivé stromy
vykazovaly sníženou vitalitu a
měly mnoho habituálních defektů. Ve spojení s plánovanými
podzemními pracemi, které
spočívají v zavedení kanalizace
a dalších inženýrských sítí, by
došlo k rozsáhlému poškození
kořenů. To by se následně projevilo na vitalitě stromů, rychle
by usychaly i silné větve a skrz
rány na kořenech by se do stromů snadno dostávaly dřevokazné houby. Ty by pak ohrožovaly stabilitu stromů.
Do budoucna by u nově vysazených lip neměl nastat problém se zarůstáním kořenů do
hrobů. Budou instalovány speciální protikořenové bariéry.
Jsou to speciální desky z vysokohustotního polyethylenu,
kterými kořeny nemohou prorůst. Když kořen doroste k této

překážce, stočí se směrem dolů
a nehrozí tak poškozování. Ve
velké míře se kácelo i na budoucím přírodním koupališti
z důvodu plánovaných terénních úprav.
Kácení se nevyhnula ani náves v okolí chlumského kostela.
Důvodem je obnova parku. Ten
bude po zásahu a novém osazení otevřenější. Ukáže v celé
kráse dřevěnou zvoničku s kostelem, u pumpy pak bude místo
ke klidnému posezení. Vysazovány budou především domácí
druhy keřů, růží a staré odrůdy
ovocných stromů.
I v obci Srní probíhalo rozsáhlé kácení pravostranné aleje
z důvodu výstavby chodníku a
kanalizace. Obyvatelé se již letos na jaře dočkají části náhradní výsadby.
V mediích často slýcháme o
tom, že závratnou rychlostí mizí
hmyz i ptactvo. Není divu, jsme
na vině jen a jen my, lidé. Musíme mít všude posečené trávníky na milimetr, nikde nesmí
zůstat žádná pampeliška či
sedmikráska. Vytváříme tím tak
naprosto sterilní prostředí, ve
kterém žádný hmyz nemůže
přežít a bez hmyzu nemůžeme
do budoucna přežít ani my. Naše město leží z veliké části
v chráněné krajinné oblasti
Žďárské vrchy a měli bychom se
k tomu také patřičně postavit a
pomoci zachovat zdravý poměr
přírodní rozmanitosti. Chceme
začít po malých krocích, a tak

jsme se nechali inspirovat
městem Žďárem nad Sázavou,
které v loňském roce zavedlo
jiný management sečení trávníků. Na vhodně vytipovaných
lokalitách se nechávaly neposečené úseky trávníků, které
kvetly i těch největších vedrech
a vypadaly svěže, oproti vyschlým posečeným plochám.
Nyní jsme ve fázi jednání s odborníky z CHKO Žďárské vrchy.
Budeme hledat vhodné lokality
bohaté na bylinnou skladbu.
Pro začátek chceme tento postup zkoušet na čtyřech vytipovaných ploškách.
O které plochy se jedná, vás
budeme informovat.
Letos se chystáme také zakládat nové záhony s letničkami. Jednalo by se především o
plochy na území sídliště a
vhodně rozmístěné květináče
s těmito rostlinami. Naše město
by tak mělo být zase o kousek
bohatší v pestrosti květů!
Zima a s ní spojené odklízení
sněhu nám poničilo několik
záhonů, keřů či stromů, a tak
máme nyní napilno v jejich
opravách. Pokračovat budeme i
nadále v péči o zeleň, ale
nejsme stroje. A tak se občas
může stát, že ne vše ihned a
stoprocentně zvládneme. Prosíme vás tedy o shovívavost.
Doufáme, že zeleň vám zpříjemňuje život ve městě a těšíte
se z ní stejně jako my.
Za tým pracovníku městské
zeleně Bc. Ludmila Dalecká

Vlastníte les? Pokud ano, pro vás je tato výzva
Je všeobecně známo, že počasí ovlivňuje mnoho lidských
činností. Jeho vývoj v posledních letech, měsících, týdnech a
dnech pak významně zasáhl
zejména odvětví lesního hospodářství. K Hlinecku se „na
dohled“ přiblížila kůrovcová
kalamita nezměrných rozměrů
postupující k centrální části
Vysočiny ze severní Moravy, ale
také z Třebíčska, Havlíčkobrodska a Jindřichohradecka.
Lesní porosty oslabené nedostatkem srážek z předchozích
let začínají chřadnout a následně jsou napadány podkorním
hmyzem. K tomu se v průběhu
letošní zimy ještě přidaly škody

na lesních porostech způsobené
mokrým sněhem a větrem (vývraty a zlomy).
V této souvislosti vyzýváme
vlastníky lesů, aby ve spolupráci
se svými odbornými lesními
hospodáři důsledně a svědomitě plnili svou zákonnou povinnost vyplývající z lesního zákona, spočívající v zabránění vývoji, šíření a přemnožení škodlivých organizmů, tedy i jednotlivých druhů podkorního
hmyzu (kůrovců) poškozujících
les. Ke splnění této povinnosti
je nezbytné v pravidelných týdenních intervalech sledovat
stav svých lesů a neprodleně,
nejpozději však před výletem

kůrovců, zpracovat a asanovat
(chemicky, mechanicky sloupáním kůry) jednak veškeré
dříví s dosud přítomnými přezimujícími kůrovci, dále pak
vývraty a zlomy ze zimního období (dosud kůrovci nenapadené, ale pro jejich rozvoj atraktivní) a v neposlední řadě také
v průběhu celého roku především všechny stromy kůrovci
čerstvě napadené (usychající,
zrezivělé, smolící, s opadávající
kůrou a jehličím, s drtinkami na
kůře).
Podrobnější informace o
opatřeních k ochraně lesa vám
sdělí váš odborný lesní hospodář a lze je také získat na násle-

dujících stránkách:
www.nekrmbrouka.cz,
www.kurovcoveinfo.cz,
www.silvarium.cz/sklad/Kalamitni_kurovc
ove_desatero_A4.pdf
Kontakty na odborné lesní
hospodáře vám rádi poskytneme na tel.: 469 326 150 či na
uher@hlinsko.cz.
Učiňme vše, abychom zachovali současnou tvář naší krajiny
i pro budoucí generace. Právě vy
jako vlastníci lesů k tomu můžete přispět důslednou a vytrvalou péčí o své lesní majetky.
Odbor životního prostředí
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VI. Benefiční ples v Hlinsku
Šestý ročník Benefičního plesu se konal v sobotu 2. března
od 19 hodin v Multifunkčním
centru Hlinsko. Pořadatelem je
spolek PROVAS Hlinsko a celý
výtěžek z akce každoročně věnuje na dobročinné účely. Myšlenka Benefičních plesů v Hlinsku pořádaných spolkem PROVAS oslovuje stále více lidí a
stala se velmi vítanou tradicí,
která nabízí návštěvníkům
slavnostní večer strávený v příjemném prostředí a zároveň
pomáhá lidem se zdravotním a
duševním onemocněním přímo
v našem regionu.
Pořadatel plesu, PROVAS
Hlinsko z.s., dokázal v průběhu
své pětileté existence předat na
dobročinné projekty více než
850 000 Kč a pro jeho VI. ročník
si vytyčil překonat magickou
hranici 1 000 000 Kč. Návštěvníky plesu, kterých bylo letos
540, vítaly hned při příchodu do
Multifunkčního centra příjemné melodie moravského cimbálu Vsacan. Bohatý a průběžně
doplňovaný raut byl letos hned
na třech místech. V kavárně si
mohli návštěvníci posedět a
ochutnat voňavé zákusky ve
spojení s dobrou kávou, teplý
raut letos čekal na návštěvníky
v 1. patře v zrcadlovém sále a
speciální suši bar se nacházel ve
foyer hned vedle baru s míchanými nápoji.
Večerem provázela oblíbená
moderátorská dvojice herec
Pavel Nový s rozhlasovou moderátorkou a herečkou Janou
Trojanovou. Oba se již několik
let řadí mezi partnery plesu,
kteří finančně ples podporují. V
úvodu pozvali na pódium sta-

rostu města Hlinska Miroslava
Krčila, který poděkoval spolku
PROVAS za čas a úsilí spojené s
organizací a přípravou plesu. Ve
foyer navozovala pohodovou
atmosféru nejen písničkami z
Moravy pravá moravská cimbálovka VSACAN a po celou dobu plesu hrála k tanci i poslechu
kapela KH BAND. Návštěvníky
oslnila vystoupení Tanečního
studia RIDENDO, mistra světa
roku 2018 ve formacích, všechna předtančení hlineckých tanečníků sklidila velký potlesk.
Populární zpěvačka Olga
Lounová si nejen zpěvem a milým úsměvem získala srdce lidí
v sále, muzikálová hvězda a herec Roman Vojtek s kapelou
FANTASTIC 80s se předvedli
jako sehraní a pohodoví parťáci
a objev roku 2010 v anketě
Český Slavík Mattoni Markéta
Konvičková se výborně bavila

spolu s návštěvníky plesu. Bohatá tombola nabízela 600 cen
do přímého slosování a 32 cen
hlavních v cenovém rozmezí od
3 000 do 20 000 Kč. Během
půlhodinového losování se
stupňovalo napětí, vždyť kdo by
nechtěl vyhrát televizor Sony,
plnoautomatický kávovar Delonghi, poukaz do wellness v
hodnotě 10 500 Kč, chytrý telefon, kolo, tiskárnu a spoustu
dalších hodnotných a zajímavých cen?
Mezi losováním hlavních cen
byla průběžně čtena jména
sponzorů, kteří přispívali také
finančními dary. Jednou z novinek letošního plesu je i to, že
pomáhají nejen podnikatelé a
firmy, ale přibyla i nezištná
podpora ze stran občanů a široké veřejnosti, z čehož mají pořadatelé obrovskou radost. Tou
největší senzací je skutečnost,

že se během šesti ročníků Benefičního plesu podařilo překonat magický milion korun
určený pro dobročinné účely.
Jedinečná atmosféra a výborná
nálada přinášela obrovskou radost sehrané partě pořádajících,
kteří se podíleli na celé organizaci i přípravách plesu na úkor
svého osobního volna a bez nároku na odměnu.
Velké poděkování patří také
široké základně sponzorů, kteří
léta projekt Benefičního plesu
podporují a stejně tak lidem,
kteří ples podpořili svou účastí.
Pořadatelé také děkují svým
rodinám, kamarádům a známým, kteří pomáhají ples každý
rok zajišťovat. Výtěžek z Benefičního plesu bude slavnostně
předán ještě před začátkem léta
v příjemném prostředí hotelu
Styl. PROVAS z.s.

Splatnost místního poplatku za komunální odpad
Připomínáme občanům, že poplatek za komunální odpad,
jehož výše byla pro rok 2019
stanovena částkou 560 Kč
(obecně závazná vyhláška č.
4/2018), je splatný do 30. dubna 2019.

VARIABILNÍ SYMBOL
Při platbě na pokladně Městského úřadu Hlinsko, Adámkova třída 554, je dobré přinést
s sebou svůj variabilní symbol,
který naleznete buď na před-

chozích dokladech o
úhradě místního poplatku, případně
v informačním dopisu,
který občané
obdrželi
v roce 2017
nebo později
při přihlášení. V tomto dopisu
má poplatník uveden variabilní
symbol a čárový kód, které

platbu na pokladně usnadní
a zrychlí.

OTÁZKY A ODPOVĚDI
Informace k místnímu poplatku za komunální odpad naleznete v obecně závazné vyhlášce města Hlinska č. 4/2018,
případné dotazy zodpoví Jana
Jirková, e-mail:
jirkova@hlinsko.cz, tel.:
469 315 325. Paní Jirková též na
požádání vystaví variabilní
symbol a čárový kód.

K tomuto místnímu poplatku
ještě připomínáme ohlašovací
povinnost. Je třeba nahlásit jakoukoliv změnu, která se týká
trvalého pobytu, tj. narození
potomka, stěhování v rámci
obce, přistěhování, odstěhování, úmrtí rodinného příslušníka
a také změny ve vlastnictví rekreačních objektů, tj. nemovitostí typu bytu, či domu, ve
kterých není hlášena k trvalému pobytu žádná osoba.
Kancelář tajemníka MÚ
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Zápis do
mateřských škol
Město Hlinsko, ředitelka Mateřské školy, Hlinsko, Budovatelů 1229 a ředitel Mateřské
školy, Hlinsko, Rubešova 1250
vyhlašují ZÁPIS DO MATEŘSKÝCH ŠKOL PRO ŠKOLNÍ ROK
2019/2020, který se uskuteční
na MŠ Budovatelů a MŠ Rubešova v pátek 3. 5. 2019 v době
od 12 do 16 hodin a v sobotu 4.
5. 2019 od 9 do 12 hodin.
Zápisy se povinně týkají dětí,
které do 31. 8. 2019 dosáhnou
pěti let věku a dosud žádnou
mateřskou školku nenavštěvují.
Formulář žádosti o přijetí je k
vyzvednutí ve všech hlineckých
mateřských školách.
U zápisu rodiče předloží:
– vyplněnou žádost o přijetí dítěte k docházce do MŠ, jejíž nedílnou součástí je i vyjádření
dětského lékaře
– rodný list dítěte
– svůj doklad o trvalém bydlišti
Další informace k zápisům najdete na webových stránkách
mateřských škol nebo je sdělí
jejich ředitelství.
Bc. Martin Vtípil, vedoucí odboru sociálních věcí, školství
a zdravotnictví Městský úřad
Hlinsko

Změna v kino
rezervacích

Spolek Hurá na Výlet zve na Senior Festival
Spolek Hurá na Výlet! vás srdečně zve na Senior Festival, který se bude konat 15. června od 10 hodin
v Chrudimi v Klášterních zahradách. Zahraje Eva a Vašek, Moravanka a další.Od 6. května si můžete
rezervovat své místo v autobuse na telefonním čísle: 733 105 151. Tým spolku Hurá na Výlet!

Protože se nám tu čím dál více
hromadí stížnosti na rezervační
systém na kino, tak jsme se
rozhodli udělat změnu s platností od 1. dubna 2019. Jsme si
vědomi toho, že stížnosti jsou
oprávněné, ale bohužel je to jen
o lidech a jejich přístupu. Jde o
to, že si někdo udělá rezervaci a
pak do kina nepřijde. Už kdysi
jsme vás prosili o případné zrušení rezervací buď přímo v odkaze v potvrzovacím e-mailu
nebo telefonem. Zájem o oblíbené filmy je veliký, tudíž je pak
skličující vidět, že nejsou
všechna sedadla obsazena.
Od 1. dubna se tedy mění rezervace s původní platností do dne
promítání na pouze 5 dní. Pokud si někdo do 5 dnů vstupenky nezakoupí, rezervace propadne a bude mít možnost zakoupit vstupenky někdo jiný.
Další variantou je zakoupení
vstupenek přímo na našem rezervačním portále formou
Evstupenky. MKK Hlinečan
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Hlinecká nota zaplnila Multifunkční centrum!
Ve čtvrtek 14. 3. se ve zcela
zaplněném Multifunkčním
centru uskutečnil 7. ročník soutěže Hlinecká nota, kterou pořádala ZŠ Resslova a Jan Chmelík. Díky výbornému publiku,
které soutěžícím vytvořilo patřičnou soutěžní atmosféru, probíhala soutěž v dobré náladě,
provázena pocitem radosti a
snad i spokojenosti soutěžících
z jejich pěveckých výstupů.
Soutěže se zúčastnilo 36 vybraných zpěváků z 1. – 9. ročníků hlineckých škol a nižších
ročníků Gymnázia K. V. Raise
Hlinsko a soutěžilo se ve
čtyřech kategoriích: v 1. kategorii vystoupili žáci 1. ročníků, ve
2. kategorii žáci 2. – 3. ročníků, 3.
kategorie byla zastoupena žáky
4. – 5. ročníků a v poslední, 4.
kategorii, se představili žáci 6. –
9. ročníků.
Žáci 1. – 3. kategorie vystupovali za klavírního doprovodu
Terezy Kozlové a Jáchyma
Krampery a houslový doprovod
zajistil Mgr. Miroslav Teisler,
učitel ZŠ Resslova Hlinsko.
Čtvrtá kategorie byla doprovázena čtyřčlennou kapelou
pod vedením Jana Chmelíka,
který napsal i aranžmá pro jednotlivé nástroje. Kapela hrála
v následujícím obsazení:
Josef Myška – bicí, Štěpán
Pavliš – baskytara, Jan Chmelík
– elektrická kytara a Štěpán Zelenka – klavír. Všichni členové
této kapely odvedli výbornou
práci a právem sklidili velký
potlesk.
Pozvání do poroty přijal starosta města Hlinska pan Miroslav Krčil, paní učitelky Dana

Chaloupková ze ZŠ Ležáků, Jitka
Nováková ze ZŠ Smetanova, Jitka Vymetalová ze ZŠ Resslova a
poprvé se jako hlavní porotce
zúčastnil naší soutěže i zpěvák,
kytarista, skladatel, zakladatel
skupiny Michael i člen skupiny
Josef IX. a Mina pan Michael
Holas.
V 1. kategorii získala ZŠ Resslova všechny vítězné pozice: 1.
místo vyhrál Vítek Novosad, 2.
místo obsadila Anděla Malivánková a 3. místo si vyzpívala
Amálie Štůlová.
Ve 2. kategorii se vítězem stal
Vojtěch Cupal ze ZŠ Smetanova,
na 2. místě se umístila Silvie
Uchytilová ze ZŠ Resslova a 3.
místo získala Barbora Tatíčková
ze ZŠ Smetanova.
Za nejlepšího zpěváka 3. kategorie byla vybrána Františka
Teplá ze ZŠ Smetanova, 2. místo
obsadil Adam Tůma ze ZŠ Resslova a 3. místo bylo uděleno
Antonii Jírů, rovněž ze ZŠ Resslova.
Ve 4. kategorii získali všechna

ocenění opět soutěžící ze ZŠ
Resslova: za nejlepší výkon byl
oceněn Petr Fořt se zkrácenou
verzí písně Bohemian Rhapsody, těsně za ním se umístila Tereza Gajdošová s písní Clown a
3. místo obhájil Lukáš Hejduk
s hitem od Boba Dylana Knockin' on Heaven's Door.
Jedenáct soutěžících ve 4. kategorii ukázalo, že se nebojí
předstoupit před zaplněné hlediště a suverénně zazpívat za
doprovodu kapely, což není
zrovna snadná záležitost.
Všichni tito soutěžící podali
úctyhodný pěvecký výkon a
doufám, že jejich poslední společná píseň na pódiu s doprovodem kapely, Jana Teplého a
Lukáše Hejduka jako završení
soutěžní části soutěže bylo pro
všechny soutěžící 4. kategorie
příjemnou tečkou, na kterou
budou rádi vzpomínat.
I když pohár s notičkou mohli
získat pouze tři vyvolení z každé kategorie, věříme, že ostatní
soutěžící, kteří ocenění nebyli –

a to se týká i zpěváků 1. stupně –
nelitují toho, že nezískali diplom a že k této soutěži přistupují a nadále budou přistupovat
s tím, že zpěv na pódiu v MFC je
pro ně dobrou zkušeností, že
svým zpěvem zpříjemní odpoledne mnohým občanům Hlinska a že – v případě 4. kategorie
– využijí možnost zazpívat si
s živou kapelou.
ZŠ Resslova děkuje všem,
kteří přišli do MFC podpořit
nejlepší hlinecké zpěváky, protože zpěv před tak početným
publikem je pro soutěžící určitě
nezapomenutelným zážitkem,
dále děkuje žákům i zaměstnancům ZŠ Resslova, kteří pomáhali s organizací akce, asistentkám z ostatních škol,
ZUŠ Hlinsko, členům poroty,
hudební kapele vedené Janem
Chmelíkem, hudebnímu doprovodu – Tereze Kozlové, Jáchymu Kramperovi a panu učiteli Mgr. Miroslavu Teislerovi,
zaměstnancům MFC v Hlinsku,
zvukaři Romanu Hampejsovi a
sponzorům naší soutěže: Městu
Hlinsku, spotřebnímu družstvu
Jednota Hlinsko, Všeobecné
zdravotní pojišťovně Česká republika, firmě Lékárny dr. MAX,
firmě SAVE CZ s.r.o., pivovaru
Rychtář Hlinsko, firmě Mlékárna Hlinsko, stavební firmě RENOS s.r.o. a firmě KOSEKTRANSPORT s.r.o.
Doufáme, že letošní ročník
Hlinecké noty si soutěžící i diváci opravdu užili, a těšíme se
na spolupráci i v dalších ročnících soutěže Hlinecká nota.
Za ZŠ Resslova Hlinsko
Mgr. Soňa Dobrovolná

Město přebírá správu hřbitovů a urnového háje
V technických záležitostech
spojených se správou hřbitovů nebo urnového háje je
možné se obracet na správce
hřbitovů Milana Staňka
S účinností od 1. 4. 2019 přebírá město Hlinsko od Technických služeb Hlinsko, s.r.o., pod
svoji přímou správu hřbitovy v
Hlinsku a Chlumu a také hlinecký urnový háj. Správu bude
město nově zajišťovat prostřednictvím zaměstnanců odboru finančního a ekonomického (administrativní záleži-

tosti) a prostřednictvím zaměstnanců úseku údržby
(technické záležitosti). V souvislosti s touto organizační
změnou došlo také usnesením
Rady města Hlinska ze dne 20.
3. 2019 k aktualizaci Řádu veřejného pohřebiště a Ceníku
provozovatele veřejného pohřebiště (k dispozici např. na
webové stránce www.hlinsko.cz/mesto/spravahrbitovu
nebo v informační skříňce u
příslušného hřbitova).
Kancelář správy hřbitovů, kde
bude možné vyřídit záležitosti

spojené s evidencí hrobových
míst, sjednáváním nájemních
smluv na hrobová místa nebo
platbami nájemného a služeb
souvisejících s pohřbíváním, je
umístěna v přízemí budovy C
(nad radnicí). Pravidelná úřední
doba této kanceláře byla prozatím stanovena na pondělí a
středu od 7.30 do 17.00 hod. Tel.
spojení je možné na čísle 469
315 360 – Mgr. Dita Breberová.
V technických záležitostech
spojených se správou hřbitovů
nebo urnového háje bude možné se obracet na správce hřbi-

tovů, pana Milana Staňka, tel.
kontakt je 731 456 599. Na
webové stránce www.hlinsko.cz/mesto/spravahrbitovu
bude možno do budoucna nalézt i ostatní aktuální informace
spojené se správou hřbitovů.
Ačkoli jde o agendu pro zaměstnance města novou, věřím,
že se nám společně s Technickými službami Hlinsko podaří
agendu řádně převzít a příslušné služby nadále důstojně vykonávat ke spokojenosti našich
obyvatel. Marta Nováková,
tajemnice MÚ
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Mimořádný úspěch mladých
akordeonistek ze ZUŠ Hlinsko
V sobotu 9. března se konala v
malebném saském městečku
Klingenthal v Německu soutěž
ve hře na akordeon s názvem
,,Kleine Tage der Harmonika“.
Soutěž vznikla jako odnož velké
mezinárodní akordeonové
soutěže, která se v Klingenthalu
koná každý rok v květnu a je
určena především dospělým,
profesionálním a koncertním
hráčům. Na „Malých dnech“, jak
český překlad názvu napovídá,
se prezentují především žáci
ZUŠ, hudebních škol a konzervatoří.
Jak jsme již uvedli, jednalo se
o soutěž mezinárodní, a tak
měly žákyně ze Základní umělecké školy v Hlinsku čest reprezentovat nejen město Hlinsko, ale i Českou republiku. Díky
velkému úsilí a pečlivé přípravě

paní učitelky Markéty Břízové,
skončila soutěž pro naši školu
skutečně mimořádným úspěchem. Žákyně naší školy Lucie

Pudilová a Daniela Váňová si,
jak říká paní učitelka Břízová,
,,vyjely zahrát“ a přivezly
vskutku nádherná umístění.
V kategorii do dvanácti let se
žákyně Lucie Pudilová umístila
na pěkném desátém místě.
V kategorii do deseti let, pak
byla Daniela Váňová dokonce
oceněna jako druhá nejlepší.
Nemalý podíl na tomto vynikajícím úspěchu měl skvělý zvuk
nových nástrojů italské výroby,
na které dívky hrály. Tyto nástroje pro naši ZUŠku pořídilo
Město Hlinsko a je tedy skvělé,
že tato investice byla prakticky
okamžitě dokonale zúročena.
Oběma dívkám patří velká gratulace a poděkování za vzornou
reprezentaci Základní umělecké
školy a Města Hlinska.
Petr Klas, ředitel ZUŠ

Král a princezny zvali na program dětského karnevalu
V neděli 24. února uspořádal Dům dětí a mládeže a MKK Hlinečan dětský maškarní karneval s pohádkovou diskotékou. Na úvod se návštěvníkům představily šikovné mažoretky a kroužek street
dance. Poté se už o zábavu postarali král a princezny, kteří si pro děti připravili nejrůznější hry a
soutěže. Celý sál tak zaplnily děti v originálních kostýmech a s nadšením se zapojily do pestrého
programu. Nechybělo ani občerstvení a bohatá hra o ceny, kde bylo více jak tisíc cen a každý lístek
byl výherní.
Tímto bychom ještě jednou chtěli poděkovat všem sponzorům za jejich dary. Příjemně strávené odpoledne uteklo jako voda a nikomu se domů nechtělo. Děti však odcházely spokojené, s úsměvy na
tvářích a rozzářenými oči. DDM Hlinsko

Město nabízí
prodej pozemků
1) Stavební pozemek v lokalitě
Drachtiny, Hlinsko o výměře
1.001 m² v katastrálním území
Hlinsko v Čechách.
Pozemek je určen výhradně k
výstavbě rodinného domu.
Kupní cena je stanovena ve výši
450 Kč m². Kupující hradí daň z
nabytí nemovitých věcí ve výši
4% kupní ceny.
2) Stavební pozemek v lokalitě
Srní „B“, Hlinsko, o výměře 749
m² v katastrálním území Srní u
Hlinska.
Pozemek je určen výhradně k
výstavbě rodinného domu,
který bude sloužit k trvalému
bydlení kupujícího a členů jeho
rodiny (vůle kupujícího přihlásit se do 3 měsíců od kolaudace
k trvalému pobytu je obsažena
v žádosti o prodej pozemku).
Kupní cena je stanovena ve výši
390 Kč m². Kupující hradí daň z
nabytí nemovitých věcí ve výši
4% kupní ceny.
Bližší informace k převáděnému majetku poskytne odbor
investic a městského majetku,
pan Holec, tel. 469 315 337,
holec@hlinsko.cz
Prodeje budou projednány na
zasedání Zastupitelstva města
Hlinska, které se koná 10. června 2019. Projednány budou žádosti zájemců, které budou doručeny do 29. dubna 2019.
OIMM

8. ročník Benefičního plesu Centra denních
služeb Motýl aneb „Drž se svých snů“
V pátek 15. 3. v 15 hodin se
v MFC Hlinsko rozezněly rytmy
kapely Wječné Žízně, které
zvedly přítomné ze židlí. Účast
na již 8. ročníku Benefičního
plesu Centra denních služeb
Motýl, který poskytuje podporu
a péči lidem s mentálním,
kombinovaným a zdravotním
postižením včetně seniorů, byla
opět veliká.
„Tak hojná účast nás moc
těší“, říkali zaměstnanci centra,
kteří se podíleli na celé přípravě a organizaci této společenské akce. Program nabízel všem
účastníkům bohatý kulturní
zážitek v podobě vystoupení
skupiny vzdušné akrobacie
ARTE LEVITE, tanečního vy-

stoupení TS RIDENDO, potěšit
svým uměním přišel i pan Stanislav Černý s dcerou a zazpí-

vala i paní Monika Mašková.
Pro všechny účastníky byl opět
připraven bohatý raut, který

připravila kuchyně Domova
seniorů Drachtinka spolu se
společností PZP Merlin a dobrovolníky, díky kterým může
být raut po všechny ročníky
realizován.
Téměř každý, kdo se chtěl
účastnit soutěže o ceny, si domů odnesl pěknou vzpomínku.
Děkujeme tímto všem sponzorům, kteří nás podpořili, a to
jak finančně tak hmotnými
dárky, neboť bez nich bychom
nemohli prožít pěkné páteční
chvíle ve společnosti našich
blízkých a přátel (poznámka –
seznam všech sponzorů je
uveden na www.drachtinka.cz).
Eva Kunátová Holečková,
ředitelka DsD
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Propagace na veletrzích cestovního ruchu
Společným motivem pro letošní veletrhy pro Východní
Čechy je aktivní cykloturistika
V tomto roce se pracovníci hlineckého Turistického informačního centra zúčastnili celkem třech veletrhů.
Naše město a celou turistickou oblast ChrudimskoHlinecko prezentovali na veletrzích Region Tour Brno a Veletrh GO Brno ve dnech 17.1.20.1. Na tomto veletrhu naleznete stánky převážně z regionů
České republiky, ale i cestovních kanceláří se zaměřením na
výjezdovou turistiku. Brněnský
veletrh je nosným projektem na
podporu incomingu a domácího
cestovního ruchu. Druhým veletrhem, kde jste mohli navštívit pracovníky hlineckého TIC
je veletrh Holiday World Praha,
který se letos konal ve dnech
21.2.- 24.2. Mezinárodní veletrh
cestovního ruchu Holiday
World je nejvýznamnější akcí
svého druhu nejen v České republice, ale i v regionu střední
Evropy. I v roce 2019 se na veletrhu představil téměř celý
svět. Nechyběly národní turistické centrály tradičních evropských zemí i vzdálených destinací, jako Ameriky, Asie nebo
Afriky. Na turistické zážitky lákali regiony České republiky,
aktuální nabídku zájezdů do
celého světa nabídli desítky
cestovních kanceláří a agentur.
Novinkou veletrhu bylo spojení
s veletrhem Památky – Muzea –

míst, kde lze získat razítko do
Vandrovní knížky, protože je na
cestě z jedné z cyklotras této
soutěže. Tato soutěž je samozřejmě o ceny. Vandrovní knížky jsou k dostání i infocentrech
od 25.3.

NAVŠTIVTE VELETRHY

Řemesla, který představil nejzajímavější památkové objekty
České republiky včetně církevních památek. Záštitu nad touto
výstavou převzalo Ministerstvo
kultury ČR. Na veletrhu se
představilo přes 700 vystavovatelů celkem ze 42 zemí. Na
jednom jediném místě můžete
procestovat téměř celý svět.
Pardubický a Královéhradecký kraj se představili již po páté
společně pod značkou „Východní Čechy“. Expozice DSVČ
(Destinační společnost Východní Čechy) poskytla prostor
všem turistickým oblastem
obou krajů pro prezentaci, a tak
jejich nabídky využilo i Hlinsko
se svou prezentací turistické
oblasti Chrudimsko-Hlinecko.
Hlavním a spojujícím motivem
expozice Východních Čech je
pro letošní rok téma aktivní
cykloturistika.

VANDROVNÍ KNÍŽKA
Pracovníci TIC Hlinsko se zúčastnili i XX. ročníku veletrhu
Infotour a cykloturistika v
Hradci Králové, který je největším veletrhem cestovního ruchu v kraji Královehradeckém a
i Pardubickém. Veletrh se konal
v Kongresové centrum ALDIS
od 8. do 9. 3. Radní pro cestovní
ruch Pardubického a Královéhradeckého kraje René Živný a
Pavel Hečko na veletrhu cestovního ruchu Infotour 2019 v
Hradci Králové společně pokřtili
zbrusu nové Vandrovní knížky
k soutěži Cyklopecky Východních Čech. Jedná se o vůbec
první takto velkou spolupráci
obou krajů na poli cykloturistiky. Pro Cyklopecky (cestovatelskou soutěž zaměřenou na
cykloturistiku) si mohou zájemci zajít i do našeho hlineckého Turistického informačního centra, které je jedním z

Veletrhy cestovního ruchu mají
za úkol seznámit co nejlákavější
formou návštěvníky a odbornou veřejnost s novinkami pro
letošní rok, nabídnout tipy na
trávení volného času, představit
turistické cíle a tipy na výlety,
poskytnout dostatek informací
pro ty, kteří hledají destinace
pro trávení dovolené. Své místo
mají na těchto veletrzích i nabídky regionálních producentů,
cestovních kanceláří, ubytovacích, stravovacích zařízení a v
neposlední řadě právě prezentaci místních destinačních společností. Součástí veletrhů je i
bohatý doprovodný program se
spoustou zajímavých přednášek, ale i soutěží apod.
Všechny veletrhy se nesly v
přátelské duchu. Srdečně zveme
k návštěvě veletrhů cestovního
ruchu, kterých je mnohem více,
než uvádíme výše. Termíny rádi
sdělíme v našem Turistickém
informačním centru. Návštěva
takového veletrhu je pro zájemce, kteří hledají inspiraci k
hledání dovolené a volného času, ideálním tipem na výlet. A
samozřejmě vás rádi přivítáme
na našem stánku v příštím roce.
Petra Plisková, TIC Hlinsko

5. Hlinecký dětský bál
V neděli 17. března se za krásného jarního počasí uskutečnil
v hlineckém Multifunkčním
centru, za podpory Pardubického kraje, 5. Hlinecký dětský bál.
Pořadatelem této největší akce
pro děti na Hlinecku bylo Středisko volného času Pohoda a
Pohoda Cool a Pohybové studio
Sluníčko.
Prostory centra praskaly ve
švech pod náporem cca 550 návštěvníků, pro které byl připraven bohatý kulturní i doprovodný program. V hlavním sále
probíhala Velká sluníčková
show pod vedením Míši So-

domkové, kterou v polovině
programu vystřídal úžasný
klaun Bublíno se svou Bubble

parádou. Nechyběla volba krále
a královny bálu, soutěže ve
zpěvu, tanci, na koloběžkách a s
kruhy, v jednu chvíli se na parketě pohybovalo neskutečných
300 dětí.
V kinosále bylo pro děti připraveno velké překvapení v
podobě našeho zcela nového
skákacího hradu s názvem Pohoďáček a musíme konstatovat,
že po celou dobu bálu byl neustále plně obsazen.
Ve foyer na děti čekalo několik dílniček, tvořila se ručičková
mozaika, malovalo se na obličej
a pro nejmenší zde byl i velký

herní koutek.
K občerstvení si bylo možné
dát mnoho dobrůtek, fantastické míchané nápoje, domácí
zákusky ke kávě a kdo dostal
hlad, tak naplnil své bříško
dobrotami v jídelně, které po
celou dobu bálu připravovali
děvčata s ČHJ Hlinsko.
Dovolujeme si touto cestou
poděkovat všem, kdo se na této
povedené akci podíleli, a to jako
pořadatelé, sponzoři či účinkující.
Už se těšíme na příští rok…
Za SVČ Pohoda a Pohoda Cool
Mgr. Jiří Hrabčuk, ředitel
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Základní umělecká škola zve ke
studiu hudby a výtvarné tvorby
Během školního roku je ZUŠ
Hlinsko pořadatelem nebo
spoluúčastníkem desítek akcí
nejrůznějších zaměření a typů.
Ať už se jedná o výstavy, koncerty nebo vernisáže, vždy je
škola na očích rodičů žáků, milovníků nejrůznějších forem
umění a kulturní veřejnosti
vůbec. Škola se nachází uprostřed období, kdy vrcholí soutěže základních uměleckých
škol. Vše nasvědčuje tomu, že i
letos budou žáci ZUŠ Hlinsko
vidět i v těch nejvyšších kolech
soutěží. Naše milé čtenáře budeme o výsledcích letošních
klání podrobněji informovat
v příštím vydání Hlineckých
novin, kde též uvedeme přehled
nejvýznamnějších akcí na
sklonku školního roku.
Nyní je na dohled jiná důležitá událost, a tou jsou talentové přijímací zkoušky pro školní
rok 2019 – 2020. Již tradiční je
termín těchto zkoušek. 15. a 16.
května pro hudební a 17.
května pro výtvarný obor se
uskuteční v hlavní budově školy na Poděbradově náměstí.
Podrobnosti je možné nalézt na
webu www.zushlinsko.cz. Na
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stránkách zájemci najdou
mnoho zajímavostí ze života
školy a informace o její práci.
Talentovým zkouškám předchází již tradičně několik akcí,
které s přijímacími zkouškami
úzce souvisejí.
Pro malé posluchače například připravujeme Koncert pro
mateřské školy dne 23. dubna v
sále ZUŠ od 9 a od 10 hodin. Již
po několikáté bude možné navštívit výuku přímo v hodinách
jednotlivých učitelů hudebních
oborů nebo výuku výtvarného
oboru během Dne otevřených
dveří v ZUŠ Hlinsko. Ten se
uskuteční 7. května odpoledne
od 13.30 do 17 hodin. Pro všechny návštěvníky Dne otevřených
dveří uspořádáme i malý Koncert žáků v 16 hodin v sále ZUŠ.
Bude rovněž zpřístupněna výuka výtvarného oboru v chaloupce na Betlémě od 13.20 do
15.30 hodin. Všechny mladé zájemce o studium hudby nebo
výtvarného umění srdečně
zveme. Pod vedením zkušených
odborných pedagogů mohou
naši žáci dosáhnout nových
netušených dovedností ze světa
umění. Petr Klas, ředitel ZUŠ

Čas utíká a nevrací, co vzal.
Jen vzpomínky zůstávají dál.
Dne 24. února 2019 uplynulo smutných 15 let,
kdy nám navždy odešel náš milovaný manžel,
tatínek, dědeček a pradědeček,
pan JOSEF BOHÁČ z Hlinska.
Stále s láskou vzpomíná manželka s rodinami.

Dne 21. dubna 2019 uplyne už dlouhých
25 let, kdy nás navždy opustil náš milovaný
manžel a tatínek,
pan Jan BOSÁK, hlinecký rodák.
Stále s láskou vzpomínají manželka,
synové a bratr s rodinou.

Těžko se s tebou loučilo,
těžko je bez tebe žít,
láska však smrtí nekončí,
v srdci tě stále budeme mít.
Dne 26. dubna 2019 vzpomeneme
1. výročí úmrtí
pana Josefa KOŘÍNKA.
Stále vzpomíná manželka a děti s rodinami.

Poděkování
Děkujeme všem, kteří se přišli rozloučit
s panem Oldřichem Tichým.
Děkujeme za květinové dary, kondolence
a všechny projevy soustrasti.
Rodina Tichých

Velikonoce v evangelickém sboru
Velikonoce jsou už téměř dva
tisíce let dobou, kdy si křesťané
připomínají oběť Ježíše Krista
na kříži a slaví jeho vzkříšení.
V evangelickém sboru se
sejdeme 18. dubna na Zelený
čtvrtek v 17 hodin na faře (Straněnská 837, pod poliklinikou),
budeme číst pašije – příběh o
poslední večeři Ježíše s učedníky, o jeho zatčení a ukřižování.
K bohoslužbám se sejdeme 19.
dubna na Velký pátek v 17 ho-

din na Tvrzi, budeme uvažovat
o významu Ježíšovy oběti. Jeho
vzkříšení budeme slavit také na
Tvrzi v neděli 21. dubna v 9 hodin na Boží hod velikonoční. Srdečně zveme ty, kteří se
chtějí připojit k našemu slavení
Velikonoc, i ty, kteří se chtějí
třeba jen seznámit s příběhem,
který formoval naši kulturu.
Přijďte, případně se informujte u farářky Naděje Čejkové,
tel. 604 284 774.
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Plánování sociálních služeb
na Hlinecku
Číslo projektu:
Z.03.2.63/0.0/0.0/16_063/0006501
Projekt realizuje Místní akční skupina Hlinecko, z.s., další informace najdete na webových stránkách
www.mashlinecko.cz
díl sedmnáctý:
ÚŘAD PRÁCE ČR – KRAJSKÁ POBOČKA
V PARDUBICÍCH, KONTAKTNÍ PRACOVIŠTĚ
HLINSKO
Úřad práce České republiky je správním
úřadem s celostátní působností a je organizační
složkou státu. Úřad práce ČR byl se svými
současnými agendami zřízen dnem 1. 4. 2011,
zákonem
č. 73/2011 Sb., o Úřadu práce České republiky a
o změně souvisejících zákonů. Řídí jej Ministerstvo
práce a sociálních věcí a je jeho nadřízeným
správním úřadem. Úřad práce ČR tvoří generální
ředitelství, dále krajské pobočky a pobočka pro
hlavní město Prahu – součástí posledních dvou
jmenovaných jsou kontaktní pracoviště.
Úřad práce ČR rozhoduje ve správním řízení
v I. stupni. O odvoláních proti rozhodnutí Úřadu
práce ČR rozhoduje ministerstvo práce a sociálních
věcí.
Kontaktní pracoviště Hlinsko je tedy organizační
složkou Úřadu práce – krajské pobočky
v Pardubicích. V čele kontaktního pracoviště Hlinsko
stojí vedoucí; pracoviště se dále člení na úsek
zaměstnanosti a na úsek nepojistných sociálních
dávek. Kontaktní pracoviště zajišťuje svým klientům
následující služby: zprostředkování zaměstnání,
výplatu dávek státní sociální podpory, dávek
hmotné nouze, dále sociální služby, příspěvek na
péči a dávky pro osoby se zdravotním postižením.
Kontaktní pracoviště nabízí a zajišťuje v oblasti
zprostředkování zaměstnání, evidence uchazečů a
zájemců o zaměstnání např. tyto služby: vedení
evidence uchazečů o zaměstnání a zájemců
o zaměstnání, rozhodování o nezařazení do
evidence uchazečů o zaměstnání a o vyřazení z této
evidence,
vydávání
a ověřování
správních
rozhodnutí v oblasti zprostředkování zaměstnání,
vyhledávání a nabízení vhodných pracovních míst
uchazečům o zaměstnání. Dále úřad práce nabízí
klientům individuální a skupinové poradenství.
Aktivně vyhledává informace o volných pracovních
místech, vede jejich databázi a pravidelně
aktualizuje informace o těchto volných pracovních
místech.
Kontaktní
pracoviště
v
oblasti
podpory
v nezaměstnanosti např. rozhoduje ve správním
řízení
zejména
o
přiznání
podpory
v nezaměstnanosti, při rekvalifikaci, o její výši aj.
V oblasti nepojistných sociálních dávek kontaktní
pracoviště plní úkoly správního orgánu prvního

stupně dle zákona o státní sociální podpoře, zákona
o pomoci v hmotné nouzi, zákona o sociálních
službách, zákona o poskytování dávek osobám se
zdravotním postižením a zákona o sociálně-právní
ochraně dětí.
Kontaktní pracoviště tedy na tomto úseku rozhoduje
ve správním řízení o přiznání příslušné dávky, vede
evidenci žádostí o jednotlivé dávky v informačním
systému, zadává údaje potřebné pro rozhodování
o dávce do informačního systému, vyřizuje agendu
posouzení zdravotního stavu pro účely nepojistných
sociálních dávek a další.
Kontaktní pracoviště Hlinsko zajišťuje v souladu
s výše uvedenými zákony agendu těchto dávek:
přídavek na dítě, rodičovský příspěvek, příspěvek na
bydlení, porodné a pohřebné, dávky pěstounské
péče, příspěvek na péči, příspěvek na mobilitu,
příspěvek na zvláštní pomůcku, průkaz osoby se
zdravotním postižením a dále příspěvek na živobytí,
doplatek na bydlení a mimořádnou okamžitou
pomoc.
Kontakty:
Adresa: Úřad práce ČR, Kontaktní pracoviště
Hlinsko, Poděbradovo nám. 1570, 53901 Hlinsko
Telefon: vedoucí kontaktního pracoviště:
950 119 220,
úsek zaměstnanosti: 950 119 221 - 226
úsek nepojistných soc. dávek: 950 119 270-278
Úřední hodiny:
PO, ST: 8-12, 13-17 hod.
ÚT, ČT, PÁ : 8-11 hod.
Webové stránky:
htps://portal.mpsv.cz/upcr/kp/pak/kop/hlinsko

MĚSTSKÝ
ÚŘAD
HLINSKO,
ODBOR
SOCIÁLNÍCH
VĚCÍ,
ŠKOLSTVÍ
A
ZDRAVOTNICTVÍ
Odbor sociálních věcí, školství a zdravotnictví
(dále jen OSVŠZ) vykonává státní správu a
samosprávu v oblastech sociální péče, školství a
zdravotnictví. Odbor se člení do tří úseků: orgán
sociálně-právní ochrany dětí (OSPOD), úsek
sociálních věcí a úsek školství a zdravotnictví.
Sociální oblast
V sociální sféře se činnost odboru zaměřuje zejména
na výkon sociálně-právní ochrany dětí, činnosti
sociální práce a funkce kurátora pro dospělé.
Na úseku sociálních věcí zajišťují pracovníci odboru
bezplatné sociální poradenství a pomoc přispívající
k řešení nepříznivých životních situací. Služba je
určena klientům, kteří se ocitli v nepříznivé životní
situaci, ať už se jedná o osoby se zdravotním
postižením a jejich rodiny, rodiny s dětmi, seniory,
osoby v hmotné nouzi, bez bydlení nebo ohrožené
ztrátou bydlení, osoby zadlužené, ohrožené
domácím násilím, závislostmi apod.). Sociálního
pracovníka
můžete
navštívit
či kontaktovat
telefonicky nebo emailem zcela nezávazně a

anonymně.
Sociální pracovníci přijímají žádosti o přidělení bytu
v domech s pečovatelskou službou ve vlastnictví
města Hlinska.
Zajišťují agendu ustanovování zvláštních příjemců
dávek důchodového pojištění a nepojistných dávek
v případech, kdy osoba není schopna kvůli svému
zdravotnímu stavu s tyto dávky přijímat a s nimi
hospodařit. Na tomto úseku jsou vydávány
parkovací průkazy pro držitele průkazu osoby se
zdravotním postižením typu ZTP a ZTP/P, distribuují
Euroklíč, pomáhají sepsat různá podání (odvolání,
návrhy k soudu apod.). Novinkou je vydávání
průkazek na Hlinecké taxi – jedná se o zvýhodněnou
přepravu pro seniory, osoby se zdravotním
postižením a osoby pečující o dítě do 4 let věku.
Osoby opouštějící ochrannou nebo ústavní výchovu
a osoby propuštěné z výkonu trestu se mohou
obracet na kurátora pro dospělé.
Orgán sociálně-právní ochrany dětí (OSPOD) se
zabývá zejména situací ohrožených dětí v důsledku
zanedbávání péče o ně, zneužívání, týrání, jejich
výchovných problémů, trestné činnosti apod. Dále
se pracovníci OSPOD věnují náhradní rodinné péči a
situacím v rodině v souvislosti s rozvodem rodičů,
úpravou styku dětí s rodičem, výživného atd.
Školství a zdravotnictví - ve sféře školství odbor
zajišťuje veškerou agendu vyplývající ze skutečnosti,
že město Hlinsko je zřizovatelem několika školských
zařízení (základní školy, mateřské školy, základní
umělecká škola, školní jídelna, dům dětí a mládeže).
V oblasti zdravotnictví odbor koordinuje systém
dostupnosti stomatologické péče ve dnech
pracovního klidu v regionu Hlinecka a Skutečska.
Město Hlinsko dále provozuje Lékařskou
pohotovostní službu, která je spolufinancována
městem Hlinskem, a obcemi jeho správního obvodu
a Zdravotnickou záchrannou službou Pardubického
kraje.
Kontakty:
Adresa: Městský úřad Hlinsko, odbor sociálních
věcí, školství a zdravotnictví, Poděbradovo nám.
1570, 53901 Hlinsko
Telefon: vedoucí odboru: 469 315 371,
kurátor pro dospělé: 469 315 370, sociální
pracovnice: 469 315 370, 469 315 355, 469 315 356,
OSPOD: 469 15 375 – 379
Úřední hodiny:
PO, ST: 7:30-17 hod.
ÚT, ČT*: 8-15 hod.
PÁ: 8-14:30 hod.
Webové stránky: http://www.hlinsko.cz/mestskyurad/organizacni-struktura/osv
email: vtipil@hlinko.cz
Dle
Dostupných
informací
zpracovala
Mgr. Lenka Sodomková,
odborná
garantka
plánování sociálních služeb v ORP Hlinsko
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MELISSA – koncert v muzeu
Sobota 13. dubna 2019
od 18.00 hodin
Hlinecké Městské muzeum a
galerie, vedle svého aktuálního
výstavního plánu v galerii, připravuje na jaro celou řadu zajímavých akcí v sálu muzea. První z nich bude koncert folkmetalové skupiny MELISSA z Kutné Hory. Kapela hrající akustický i bigbítový program není
hlineckému publiku neznámá.
V původní sestavě už Melissa
vystoupila ve zdejším Betlémě a
svůj celovečerní koncert odehrála, již jako duo, počátkem
minulého roku právě v prostorách hlineckého muzea, kam se
nyní zhruba po roce vrací, dle
jejich slov nejen kvůli výborné
akustice muzejního sálu, ale i
kvůli vřelému přijetí místního
obecenstva. Stejně jako v loňském roce bude součástí kon-

certu také křest nového alba,
připravený speciálně pro hlinecké publikum, neboť jedna ze
členek kapely má kořeny v nedalekých Hamrech. Aktuálním
albem Taverna se kapela Melissa představuje v nové sestavě,
kterou bude v plné míře možné
slyšet i na hlineckém koncertu.
U příležitosti pokřtění nového
alba bude připraveno také bohaté občerstvení, na které jsou
všichni příznivci dobré hudby
srdečně zváni. Koncert se uskuteční v sobotu 13. dubna v 18
hodin. Vstupné je rovných sto
korun a lístky je již možné zakoupit v předprodeji v muzeu a
galerii (tel. 469 311 267, mail:
muzeum@hlinsko.cz) a také v
Turistickém informačním centru na Betlémě.
www.mmghlinsko.cz

Hoří má panenko v MFC
MKK Hlinečan vás srdečně zve na divadelní představení Hoří má
panenko, které se uskuteční v MFC Hlinsko 9. dubna od 19 hodin.
Uvítáme herce z Východočeského divadla Pardubice. Komedie
o tom, jací jsme byli, nás zavede do malého města, jehož obyvatelé
si jdou vyrazit na hasičský bál. Muži se hádají se svými ženami, pijí
a perou se, dohadují a podezírají. Tombola je rozkradená, volba
nejkrásnější dívky plesu je fraška a adeptky na miss se stydí
a utíkají… A k tomu všemu požár! Scénář slavného nadčasového
filmu je podobenstvím, které platí v mnoha dobách a mnoha zemích. Poslední volné lístky můžete zakoupit v TIC Hlinsko nebo v
MFC Hlinsko. Cena 300 Kč/ks. MKK Hlinečan
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Festival tanečního
mládí – Východní Čechy
Multifunkční centrum Hlinsko bude v sobotu 6. dubna již
poosmé hostit jednu z největších soutěží předtančení ve Východních Čechách – soutěž
Pardubického a Královéhradeckého kraje.
Festival tanečního mládí je
postupovou soutěží, kterou vyhlašuje Svaz učitelů tance ČR z.
s., a ze které nejlepší soubory
postupují na květnová mistrovství ČR do Litoměřic, Chrudimi, České Lípy a Brna.
Předtančení plesová, show,
parketových kompozic, street,

disco, mažoretek a latino ladies
jsou rozdělena do věkových kategorií minidětí, dětí, juniorů,
mládeže a seniorů. Diváci tedy
uvidí tance od valčíku, přes
muzikál, mažoretky, pop, moderní balet až po hip hop a
street dance v podání tanečníků od 5 let až po 60 let.
Hlineckou soutěž zajišťuje ve
spolupráci s Multifunkčním
centrem v Hlinsku již tradičně
Taneční škola Bohémia Chrast
Hany Černé, která vás všechny
zve na nevšední podívanou.
Hana Černá

Pořad představí
Ekvádor

Kurzy tance

Multimediální cestopisný
komponovaný pořad Jiřího
Kráčalíka se uskuteční ve středu
24. dubna od 18 hodin.
Zavede vás do pozoruhodné
tropické oblasti Ekvádoru. Vystoupíme na čtyřtisícové vrcholy And, budeme prostupovat
amazonskou džunglí a plavit se
v souostroví Galapágy.
Vstupné 60 Kč. Předprodej: pokladna MFC a TIC, rezervační
portál www.mfc-hlinsko.cz
MKK Hlinečan

V letošním roce uspořádáme
pro velký počet
zájemců dva
Kurzy tance a
společenské
výchovy. Do
obou kurzů se přihlásilo prozatím 62 párů, a proto pokud by
někdo z dětí měl ještě zájem,
může se přihlásit. Přihlášku a
potřebné informace naleznete
na našich stránkách www.mfchlinsko.cz. MKK Hlinečan

Obsluha kavárny
Do našeho kolektivu MKK Hlinečan přijmeme na dohodu o
provedení práce (300 hodin
ročně) obsluhu pro naší kavárnu. V případě zájmu a dotazů
prosím kontaktujte naší provozní Lindu Gregorovou na tel.
čísle 725 652 848 nebo na
gregorova@hlinsko.cz
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Centrum Jana XXIII.
Pondělí: Bohoslužba 7.30 – 8.15 h; Výuka zpěvu s Monikou Maškovou 10 – 17.15 h (724 568 602); Cvičení Pilates dospělí 18.45 – 20 h
(paní Semerádová)
Úterý: Bohoslužba 7.30 – 8.15 h; Výuka zpěvu s Monikou Maškovou
10 – 17.15 h (724 568 602); Modlitební setkání 18 – 19 h
Středa: Bohoslužba 7.30 – 8.15 h; Výtvarná dílna pro dospělé 14 – 17
h; rezervace pro cvičení Pilates – 18.45 – 20 h
Čtvrtek: Bohoslužba 7.30 – 8.15 h; Netradiční techniky skládání
papíru s Vojtou Brabencem 15 – 17.30 h ; Cvičení Pilates dospělí
18.45 – 20 h
Pátek: Bohoslužba 7.30 – 8.15 h; rezervace pro cvičení Pilates –
18.45 – 20 h
Sobota: Bohoslužba 7.30 – 8.15 h
Neděle: Bohoslužba 7.30 – 8.30 h
Více informací na www.cj23.cz, FB: Centrum Jana XXIII.
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Městské muzeum a galerie
Galerie
do 7. dubna
KUKLA / TOMAN: Uvnitř krajin
malby, dřevěné sochy
27. dubna až 9. června
JAKO DOMA
Vernisáž 26. dubna v 17 h
Výstava sochaře Marka Regenta, který se zabývá nevratnou demontáží a přestavbou použitých elektrospotřebičů na umělecká
díla.
PROŠLI ZDEJŠÍ KRAJINOU
Stálá expozice malířů Hlinecka se zaměřuje především
na krajinomalbu.
Otevřeno: Út – Pá 9 – 12, 13 – 16 h; So, Ne 10 – 12, 13 – 16 h, včetně
svátků

Knihovna

Muzeum

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

Sobota 13. dubna od 18 h
MELISSA
Koncert folkmetalové skupiny a křest jejího nového alba.
Expozice: Nejstarší historie, školství, spolky, oděv a textilní výrobky, zaniklá a živá řemesla – hrnčířství, hračky, sklo,
rodina Adámkových.
Otevřeno: Út – Pá 9 – 12, 13 – 16 h; So, Ne Zavřeno
Městské muzeum a galerie, Havlíčkova 614, 539 01 Hlinsko
Tel.: 469 311 267, 731 151 777, e-mail: muzeum@hlinsko.cz;
www.mmghlinsko.cz, Facebook Městské muzeum a galerie

Oáza vnitřní harmonie
Každé úterý od 6.15 do 7.15 h Ranní naladění s hudbou a pohybem. Protažení těla, zdravotní cvičení na podporu pohybového
aparátu. Určeno pro všechny věkové kategorie. Vstupné 70 Kč.
Úterý 9. dubna od 17.30 h – Meditační večer – uvolnění těla i
mysli pomocí vyzkoušených technik. Vstupné 70 Kč.
Středa 10. dubna od 17.30 h – Malování na plátno akrylovými
barvami. Výtvarné potřeby k dispozici. Plátno k zakoupení.
Vstupné 150 Kč.
Úterý 16. dubna od 17.30 h – Brzdy v hlavě – přednáška
Dozvíte se, co vám brání žít tak, jak byste si přáli. Ukážeme si, jak
funguje naše mysl. Vstupné 70 Kč
Středa 24. dubna od 17.30 h – Malování na plátno akrylátovými
barvami. Výtvarné potřeby k dispozici. Plátno k zakoupení. Pro
začátečníky i pokročilé. Individuální přístup. Vstupné 150 Kč
Čtvrtek 25. dubna od 17.30 h – Relaxační večer pro ženy – relaxační techniky, které si doma nedopřejete. Vstupné 100 Kč.
Rezervace míst na programy na tel. č. 731 944 407.

TIC Hlinsko
Středa 17. dubna od 8.30 do 16 h

VELIKONOČNÍ MALOVÁNÍ
TRADIČNÍCH DŘEVĚNÝCH HRAČEK
SE ZDEŇKEM BUKÁČKEM
Cena programu: 70 Kč/osobu.

Kino
16. úterý
13.30
SKLENĚNÝ POKOJ (Bio Senior)
Drama ČR/SR, 110 minut, 12-N, vstupné 60 Kč.
16. úterý
19.00
ŽENY V BĚHU
Komedie ČR, 101 minut, P, vstupné 130 Kč.
17. středa
19.00
LÉTO S GENTLEMANEM
Romantická komedie ČR, 98 minut, P, vstupné 120 Kč.
19. pátek
19.00
TRABANTEM TAM A ZPÁTKY
Dokumentární film ČR, 105 minut, 12-N, vstupné 120 Kč.
20. sobota
17.00
VELKÉ DOBRODRUŽSTVÍ ČTYŘLÍSTKU
Animovaný dobrodružný film ČR, 72 minut, P,
vstupné 120 Kč děti, 130 Kč dospělí.
20. sobota
19.00
TERORISTKA
Komedie/Drama ČR, 95 minut, 12-N, vstupné 130 Kč.
21. neděle
17.00
DUMBO
Rodinný fantasy film USA, dabing, 114 minut, P, vstupné 110 Kč
děti, 130 Kč dospělí.
25. čtvrtek
19.00
PAŠERÁK
Krimi USA s čes. titulky, 116 minut, 15-N, vstupné 120 Kč.
26. pátek
19.00
ARCTIC:LEDOVÉ PEKLO
Drama Island s čes. titulky, 97 minut, 12-N, vstupné 120 Kč.
27. sobota
17.00
KOUZELNÝ PARK
Animovaný dobrodružný film USA, dabing, 85 minut, P, vstupné
110 Kč děti, 130 Kč dospělí.
Předprodej a rezervace vstupenek – TIC Hlinsko/Betlém 731
697 418, pokladna MFC nebo www.mfc-hlinsko.cz. Vstupenky lze
platit i kartou.
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Multifunkční centrum
Sobota 6. dubna
Festival tanečního mládí 2019
Celostátní přehlídku parketového tance v ČR – Mistrovství České
republiky SUT pořádá Taneční škola BOHÉMIA Chrast a Svaz učitelů tance ČR.

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

Úterý 9. dubna od 19 h
Hoří, má panenko!
Východočeské divadlo Pardubice.
Komedie líčící peripetie nepovedeného hasičského bálu…..
Divadelní představení je v rámci jarního abonentního cyklu 2019.
Vstupné 300 Kč.

19. až 22. dubna
Velikonoce na Veselém Kopci
Zahájení návštěvnické sezóny programem, který připomene velikonoční obyčeje. Jsou připraveny ukázky zhotovování jarních a
velikonočních předmětů: kraslice, pomlázky, zvykoslovné pečivo
apod. Předměty bude možné také koupit. Kulturní program: 20. 4.
Dechový kvintet Mrákotinka z Mrákotína, od 13 do 15 hodin, 21. 4.
Folklorní soubor Lipka z Pardubic, od 13 do 15 hodin.

Čtvrtek 11. dubna od 18 h
Ve škole je bomba
Uvede divadelní spolek DU:HA. Vstupné 100 Kč.

Návštěvní doba platná od 19. dubna:
Od úterý do neděle v době od 9 do 16.
Velikonoční pondělí 22. dubna otevřeno dle platné návštěvní doby.

Sobota 13. dubna od 9 h
O pohár starosty města Hlinska
Taneční soutěž choreografií z celé České republiky.
Pořádá taneční studio RIDENDO.

BETLÉM HLINSKO

Pondělí 15. dubna od 19 h
V čem je Korea víc sexy než Bali?
Cestovatelský stand-up mladého filantropa P. Chalupianského.
Přijďte si poslechnout, jak tvrdý byl střet s asijskou kulturou, kterým trapasům se Peter nevyhnul (a že jich nebylo málo). Jeho cesta
měla navíc úžasný lidský přesah – ale ten už vám poví sám. Dozvíte
se i o tom, jak lze na vzdálenost 8 000 km získat takřka 200 000 Kč
pro deset dětí s handicapem. Nečekejte žádné nudné faktografické
údaje. Pouze zážitky a spoustu trapasů z úst kluka, které nikdy
předtím sám necestoval.
Veškerý výtěžek ze vstupného bude věnován osobě s handicapem
na Hlinecku. Přijďte podpořit dobrou věc. Vstupné 100 Kč.
Čtvrtek 18. dubna od 19 h
Minipárty s Karlem Šípem – PRONÁJEM
Představení je již vyprodáno.
Úterý 23. dubna od 17 h
Kroužkování
Vystoupení kroužků při DDM Hlinsko.
Středa 24. dubna od 18 h
Ekvádor – Andy/Amazonie/Galapágy
Multimediální komponovaný pořad Jiřího Kráčalíka.
Vstupné 60 Kč.
PŘIPRAVUJEME NA KVĚTEN
Úterý 7. května od 19 h
Koncert pro Motýla – Aleš Brichta Trio, Josef IX.&Mina
Hostem večera bude Simona Černá. Moderuje Roman Beny Beneš.
Vstupné 250 Kč v předprodeji a 290 Kč na místě.
Více informací na www.mfc-hlinsko.cz.
Předprodej a rezervace vstupenek – TIC Hlinsko/Betlém 731
697 418, pokladna MFC nebo www.mfc-hlinsko.cz.

Vysočánek
Neděle 7. dubna od 15 h
VYNÁŠENÍ SMRTKY
Průvod vyjde v 15 h od MFC a
přesune se na Betlém. Zde proběhne kolední obchůzka s následným upálením Mařeny.

U lípy
Úterý 30. dubna od 17 h
PÁLENÍ ČARODĚJNIC
s ČHJ Hlinsko
Hry pro děti, soutěž o nejlepší
masku, občerstvení zajištěno.
Ohňová show, koncert kapely….

2. až 28. dubna
VELIKONOCE NA BETLÉMĚ
Výstava ve všech roubených objektech přibližující jarní lidové
zvyky. Prohlédnout si můžete kraslice, pečivo a další zvykoslovné
předměty spojené s jarními obyčeji. Ukázky zdobení kraslic a zhotovování zvykoslovných předmětů ve dnech: 3. 4. až 6. 4.; 14. 4.; 16.
4. až 17. 4.; 23. 4. až 26. 4.
EXPOZICE MASOPUSTNÍCH OBCHŮZEK
A MASEK Z HLINECKA
V domku č. p. 362 jsou vystaveny dokumenty věnované zápisu
masopustních obchůzek z Hlinecka do světového nehmotného
dědictví UNESCO. Můžete si zde prohlédnout množství historických i současných fotografií masek, stejně jako originální masky
z Blatna, Hamrů, Studnice a Vortové. Součástí expozice jsou i promítané dokumenty, výtvarná dílna pro děti a speciální programy
pro školy.
ŽIVÁ HISTORIE, speciální program pro školy a veřejnost
Podrobnosti k bohaté nabídce programů naleznete na
www.betlem-hlinsko.cz v oddíle Živá historie. Na programy je
nutné objednat se předem.
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.

BUS zájezdy
Sobota 4. května
DOLNÍ KOUNICE – historie,
slavnosti, víno
Sobota 15. června
TEPLICE N. METUJÍ – Teplické
skalní město, skály
Pořádá Spolek Poznávání a zážitky, tel. 608 252 626,
carrllos@seznam.cz

Orlovna
Neděle 28. dubna od 15 h
VYSOČINKA
Tradiční jarní koncert dechové
kapely z Vysočiny,
pořádá Orel Jednota Hlinsko.
Vstupné 120 Kč.
Předprodej TIC Hlinsko
tel.: 731 697 418.
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Soukromá inzerce
Mladá rodina hledá bydlení v této lokalitě. Rekonstrukce nevadí.
Tel.: 605 816 353.
Hledáme chatu, chalupu na Vysočině. Platba hotově. Tel. + sms
739 710 776.
Prodám zahrádkářský dílek na zahrádkářské kolonii Velké Rataje
o velikosti 267 m². Podsklepená chata 12 m², skleník. Cena dle dohody.Informace na tel.: 606 389 439.
Prodám rotační mandl š. 80 cm, cena 500 Kč, dětskou dřevěnou
vysokou rozkládací židličku, cena 300 Kč, elektromotor AP 1001/8,
výkon 1,1 kW, napětí 380/230 V, cena 800 Kč, 4 ks skleněných tabulí 1200x740x5 mm, zabroušené kraje, cena 90 Kč/ks.
Tel.: 776 234 042.
Prodám nádrž na vodu 1000 l; půdní frézu TERRA včetně nářadí;
jízdní kolo Author Kompact, pánské, zelená metalíza; letní pneu
Barum Brilant 145/80 R13, 75 T OR 57, vzorek min. 5,5 mm.
Tel.: 776 317 204.
Prodám garsonku v osob. vlastnictví 1+1 – 42 m². Nová okna, zateplení, plynová kotelna. Tel.: 602 563 608.
Prodám nové pneu 215/60 R 17/SUV 4x4 – Goodyear.
Tel.: 731 190 376.
Hledám pronájem garáže v Hlinsku a okolí. Tel.: 723 539 240.
Najde touto cestou 40 letá žena z Hlinecka sympaťáka 35 – 50 let,
který nechce být sám? Tel.: 721 848 225.
Prodám konferenční stolek, tmavé dřevo, rozměry 120x60x45 cm.
Cena 700 Kč. Dále houpací křeslo, světlé dřevo, světlé čalounění.
Cena 800 Kč, lis na cukroví, zn. Universal, cena 500 Kč.
Tel.: 720 634 114.
Hledám dlouhodobý podnájem. Malý byt nebo část RD, rozsah
1+0, 1+1, soc. zařízení, klidná část Hlinska nebo vesnice v okolí. Paní, ZTP/P, fin. zajištěná, při dopomoci (nákup apod.) možnost dalšího přivýdělku. K tomu nabízím nadstandardní výhody (výrazné
slevy na zboží …). Seriozní zájemce. SMS: 607 887 297.
Prodám dřevěnou ložnici, pěkná, vyrobena zde na Betlémě + 2 válendy. Skoro nové z důvodu stěhování. Tel.: 469 319 014.
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Podruhé během tří let je HC Hlinsko
vítězem Poháru Vladimíra Martince

Kam za sportem
Fotbal
So 6. 4.
So 6. 4.
Ne 7. 4.
So 13. 4.
So 20. 4.
Ne 21. 4.
Ne 28. 4.
St 1. 5.
So 4. 5.
Ne 5. 5.
Ne 5. 5.

Hl. – Hradec Králové
Hl. – Starý Máteřov
Hl. – Česká Třebová
Hl. – Slatiňany
Hl. – M. Třebová
Hl. – Moravany
Hl. – Přelouč
Hl. – Pardubice
Hl. – Kolín
Hl. – Česká Třebová
Hl. – Moravská Třebová

10.00
14.00
16.00
10.30
9.30, 11.15
16.30
10.30
10.00
10.00
9.30, 11.15
17.00

liga ml. žáci
ženy – divize C
A muži
dorost
st. a ml. žáci
A muži
dorost
liga ml. žáci
liga ml. žáci
st. a ml. žáci
A muži

Házená – 2. liga žen
Ne 14. 4. HK Hlinsko – TJ Sokol Opatovice n. L. 15.30
Ne 28. 4. HK Hlinsko – SK Studénka
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.
Velikonoční prázdniny 18. – 22. dubna
Bazén
Sauna
Čt
18. 4. 10 – 18 15 – 20 – ženy
Pá
19. 4. 10 – 19
13 – 19 – muži
So
20. 4. 10 – 19
13 – 19 – společná
Ne
21. 4. 10 – 19
ZAVŘENO
Po
22. 4.
ZAVŘENO
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.

Hokejová sezona skončila po
šesti měsících můžeme bilancovat a předsedovi klubu Radkovi Chladovi redakce položila
několik otázek.
Jak hodnotíte právě skončenou
sezonu?

Myslím, že ji mohu charakterizovat jako sezonu, která splnila některá naše sportovní
očekávání některá ne, nicméně
pro nás je stále hlavní prioritou
zájem dětí a mládeže o lední
hokej a sport. Zde můžeme být
spokojeni, protože po dvou velkých náborových akcích přišlo
na zimní stadion 57 nových zájemců a celá řada z nich se zapojila do následného pravidelného sportovního programu v
týmu základny, kde probíhá
školička bruslení a hokeje. To je
to nejdůležitější pro budoucnost a další rozvoj v klubu. Jsem
rád, že v klubu dobrovolně pracuje skvělá parta trenérů, pořadatelů a dalších obětavých lidí a
byť jejich práce stále není dostatečně ohodnocena a má i řadu úskalí, práce s mládeží je baví a tráví s nimi spoustu svého
volného času.
Vloni vybojoval tým mužů 3.
místo a bronzové medaile v
krajské lize. Letos „jen“ zlatý
pohár Vladimíra Martince, jak
hodnotíte pohárovou soutěž?

Jak jsem uvedl v úvodu, zde
byl náš sportovní cíl výše. Po
dvou letech výkonnostního
růstu jsme logicky měli vyšší cíl,
účast v play – off, o kterou se v
předchozích letech bojovalo
byla najednou brána jako samozřejmost a měřítkem úspěchu je zda projdete úspěšně
přes vyřazovací část – čtvrtfinále. Zde jsme neuspěli, pořadí
v tabulce nám určilo za soupeře
dvojnásobného vítěze posledních ročníků Slovan Moravská
Třebová. S tímto soupeřem
jsme dokázali držet krok v sérii,
ale prohráli jsme 3:1 na utkání.
V tom pro nás nejdůležitějším
utkání doma, kdy jsme měli
vyrovnání v sérii na dosah, jsme
inkasovali deset vteřin před
koncem utkání a tím pádem
přišel konec semifinálových
nadějí. Následovalo předkolo
play- off o pohár Vl. Martince.
Poté jsme již do konce sezony
neprohráli ani v jediném z 6ti

utkání a všechny soupeře (Lanškroun, Litomyšl, Světlou n/S.)
vyřadili 2:0 na zápasy a v Hlinsku tak mohli po bouřlivém
posledním utkání zdvihnout
zlatý pohár nad hlavu. Pohár
předával Vl. Martinec, předseda
krajského svazu a legenda československého hokeje osobně.
Závěr sezony byl tedy z tohoto
pohledu úspěšný, jako důležité
vidím, že tým chtěl dokázat, že
patří do širší krajské špičky.
Bilance utkání – 5 přípravných, 38 soutěžních z toho 21
vítězných, 2 výhry v prodloužení, 3 prohry v prodloužení a 12
proher.
Chystáte nějaké doplnění týmu?

V tuto chvíli neumím odpovědět, věřím, že tato parta zůstane pohromadě, ale někteří
hráči možná dostanou pozvánku do vyšší soutěže, uvidíme.
Naším cílem je, aby se do tréninkového procesu zapojili
hlavně domácí junioři – Petr
Sodomka, Tomáš Bříza, Jiří Hamák či další, nabídli jsme jim to,
dveře mají otevřené, je na nich
zda se chopí šance.
Hodně pracujete s mládeží, jakou má hokej v Hlinsku budoucnost?

Z poměrně vysokého počtu
dětí v základně a školičce bruslení vidíme, že hokej je stále
jedním z nejpopulárnějších
sportů na Hlinecku. V soutěžích
máme obsazeny všechny ročníky přípravek, dokonce v této
sezoně jsme přihlásili dvě
družstva ročníku 2009 pro to,
aby všechny děti měly možnost
co nejvíce hrát soutěžní utkání.
Rovněž týmy mladších a starších žáků, které hrají ligu žáků
ČR a tým juniorů.
Pro to, aby vše fungovalo, je
nutná pravidelná náborová
činnost a tréninková práce s
dostatečným počtem trenérů.
HC Hlinsko ve spolupráci s Českým hokejem organizovalo v
září a v lednu v rámci republikového „Týdne hokeje“ akci
Pojď hrát hokej. Té se zúčastnilo 57 nových adeptů . Všechna
družstva trénují pravidelně 2-3x
týdně, v létě mají suchou přípravu a tím prakticky bez dvou
měsíců celoroční sportovní
činnost. Pokračování na str. 16
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Pohár Vladimíra Martince: Hlinsko opět první!
Pro mládež organizujeme již
pravidelně na konci srpna týdenní soustředění na ledě, které
nám dává možnost výkonnostně dohánět týmy, které trénují
na ledě již od poloviny července
či začátku srpna.
Dále pro mládež organizujeme dva tradiční turnaje pro žáky U12 Memoriál D. Entnera a
pro přípravky U10 MATULA
CUP – tohoto turnaje se letos
zúčastnily týmy HC Louny, HC
Poděbrady, Slovan Moravská
Třebová a domácí HC Hlinsko.
Velkou měrou se na budoucnosti také podílí úroveň zimního stadionu. Ta se postupně
zlepšuje, díky klimatizaci, novým kabinám, tribuně. Chtěli
bychom ještě zlepšit zázemí
nejen pro hokejisty, ale pro návštěvníky stadionu a rodiče, tak
jako je tomu na jiných stadionech v kraji. Vedení města a
městských sportovišť má o
sport a rozvoj zájem a toho si
vážíme.
Jsou v klubu nějací talentovaní
mladí hráči a mají možnost výkonnostního růstu?

Klub samozřejmě spolupracuje a je zapojen v rámci Pardubického kraje do projektu
„Výchova talentované mládeže“. Prakticky ve všech kategoriích byli trenéry nominováni

týmy umístily ve středu tabulky. V každém případě oba celky
žáků pracovaly v přípravě poctivě se snahou dosáhnout co
nejlepších výsledků, tomu
podřídili s jejich trenéry i prakticky celoroční přípravu.
A co ti nejmenší – hráči 1.-4.
tříd? Tito kluci nehrají do tabulek. Proč? Jak tedy probíhá
jejich soutěž?

do tohoto programu 2-4 talentovaní hlinečtí hráči. Ti se
účastní pravidelných tréninkových akcí v Pardubicích a nejlepší hráči z kraje jsou pak nominováni do týmu výběru kraje.
Tyto kraje pak mezi sebou hrají
turnaje v rámci republiky. Z
těchto se pak tvoří reprezentační mládežnické týmy ČR. V
Hlinsku se v letošní sezoně
hrály 2 takové turnaje pro kategorie U10 a U13. V obou z nich
jsme měli naše zástupce.
V letošní sezoně zatím největší díru do světa udělal Matěj
Trögner, který působí na hostování v extralize dorostu v
Šumperku, hrál ve výběru Olomouckého kraje a dostal pozvánku na soustředění reprezentačního týmu. Budeme držet

palce, aby jeho sportovní kariéra pokračovala co nejdál.
Hráli jste regionální ligu juniorů, také žákovské kategorie 5.
– 8. tříd jsou základním kamenem ve výchově, oba týmy
mladších a starších žáků hrají
ligu žáků ČR. Jak se vedlo jim?

Juniorka se umístila po základní části na 4. místě. V další
části byl tým přiřazen v rámci
týmů, které nehrály o postup do
extraligy, do trochu nepochopitelného rozmístění regionů k
Jihočeskému kraji a odehrál
utkání s pro nás exotickými
týmy – Český Krumlov, České
Budějovice, Strakonice, Pelhřimov, Velké Meziříčí. Tyto zájezdy si všichni budou dobře
pamatovat. V žácích se oba

Soutěž se nehraje do tabulek,
není žádný tlak na hráče, hrají
pravidelně všichni a hrají minihokej jen v jedné třetině hrací
plochy. Nesmí se hrát kontaktně do těla. Soutěž je hraje formou turnajů. Cílem je to, aby
děti bavila především ta hra,
aby na ně nebyl vytvářen tlak v
podobě, že musí vyhrát, jak se
říká za každou cenu, či aby byly
prosazovány jen některé děti.
Na závěr chci poděkovat
všem sponzorům a městu, vedení městských sportovišť za
velkou podporu. Trenérům a
vedoucím týmů, kteří jsou patrioty HC Hlinsko, za jejich
obětavou dobrovolnickou práci
a čas strávený ve prospěch hlinecké mládeže.
Po krátké pauze v květnu začne příprava na další sezonu.
Dění v klubu můžete sledovat
na webových stránkách
www.hchlinsko.cz. (red)

Klub klasického lyžování ukončil zimní sezonu
Dostatek sněhu a maximální
snaha upravovat lyžařské běžecké tratě dělaly milovníkům
tohoto sportu v letošní sezoně
opravdovou radost.
Počasí začátkem ledna sice
nedovolilo pořadatelům z KKL
uspořádat závod Českomoravského poháru (ČMP) na domácích tratích, a proto bylo nutné
využít areál v Letohradě, ale
další týdny už byly na sníh
štědré, lyžaři běžci mohli trénovat na ratajských tratích za
velice dobrých podmínek.
Pro sezonu 2018/2019 si závodníci KKL vytyčili několik cí-

Petra Kučerová (2. místo v Letohradu ) s Michalem Šlesingrem.

lů. Především co nejvíce medailových výsledků v ČMP, co
nejlepší umístění v závodech
Českého poháru (ČP) a na Mistrovství ČR (MČR).
V ČMP bylo bodováno sedm
závodů. Závodníci KKL vybojovali v celkovém pořadí tyto výsledky: Marek Volf 4. místo,
Petra Kučerová 1. místo, Apoléna Saifrová 5. místo, Pavel Volf
6. místo, Pavel Svoboda ml. 3.
místo, Jan Sotona 4. místo, Pavel Svoboda st. 1. místo.
Někteří svěřenci z kategorií
staršího žactva a dorostu absolvovali závody ČP v Jablonci

n/Nis., Novém Městě na Moravě
a závody MČR v Novém Městě
na Moravě a Vrchlabí.
Nejlepšího umístění dosáhla
Petra Kučerová, která se na
těchto závodech nejvyšší kategorie v rámci ČR dvakrát probojovala do TOP 10 v závodech
volnou technikou. Ostatní členové týmu sbírali cenné body
do celorepublikového žebříčku.
Závodníky KKL v nadcházejícím období čeká jarní a letní
příprava. Přejme jim především
stálé zdraví a odhodlání k tréninku pro další sezonu.
Petr Svoboda, KKL
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