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MASOPUST SKONČIL

ÚTERÝM PŘED POPELEČNÍ STŘEDOU vyvrcholilo masopustní období. Jako již tradičně si tento den v
Hlinsku připomínáme akcí s názvem Rozloučení s masopustem. Letošní ročník byl bohužel poznamenán nepřízní počasí a kvůli trvalému dešti byl zrušen dopolední program pro děti, které si tak nemohly
užít oblíbený průvod dětských maškar. Odpolední program se uskutečnil dle plánu a blatenská maškara tak potěšila svojí obchůzkou na Betlémě všechny příchozí návštěvníky. V letošním roce je tomu
právě 10 let od zapsání vesnických masopustních obchůzek a masek na Hlinecku na Seznam nemateriálního kulturního dědictví UNESCO.

Chovatelská organizace v Hlinsku
slaví 110 let od svého založení
Více na str. 2 a 3

PŘÍŠTÍ ČÍSLO VYJDE:

3. dubna 2020

Slovo starosty
Kolikrát jste si
v životě
řekli, že
šance není
velká, ale
když to
nezkusíte,
tak to vlastně předem
vzdáváte?
Do rozpočtu města jsme pro letošek v Hlinsku zařadili i peníze, kterými chceme podpořit
nejenom příchod zubaře, ale
také nového dětského lékaře či
lékařky. Pokud jde o stomatologa, tam jsme dotační program
vyhlásili už na konci loňského
roku. Jsem velmi rád, že pomyslný druhý krok nyní udělala
rada města i v případě pediatra.
Dotační program týkající se
dětského lékaře už tedy také
běží. A počítá s tím, že příchod
nového pediatra do Hlinska
radnice podpoří částkou 200 tisíc korun.
Je pravda, že existuje řada problémů, které trápí mnohá města velikosti Hlinska, a tyto obtíže mají přitom jedno společné.
Samosprávy na jejich řešení
mají jen malý vliv. Bohužel.
A mezi takové patří i otázka
lékařů.
Přesto ale nemůžeme sedět se
založenýma rukama a neudělat
nic. Když bychom rezignovali a
jen čekali, bylo by to špatně.
Uvědomujeme si totiž, že rodiny potřebují mít u nás ve městě
odpovídající a dostupný servis.
A Hlinsko ho musí podle mne
nabízet. Navíc nejde jen o Hlinsko, ale i o naše sousedy, o rodiny z dalších spádových obcí
v okolí.
I když jsme si tedy při vyhlašování dotačního programu museli připustit, že šance není velká, jasně jsme si ale jedním dechem také řekli, že rozhodně nic
předem vzdávat nebudeme.
Přeji Vám úspěšný březen a děkuji za podporu. Miroslav Krčil
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Chovatelská organizace v Hlinsku má 110. výročí
Základní organizace chovatelů
Hlinsko oslaví v měsíci březnu
sto desáté výročí svého založení. Proto bych chtěl připomenout onu dlouhou a nelehkou
cestu, kterou hlinečtí chovatelé
prošli za uplynulých sto deset
let.
Chov králíků je znám v Evropě již od středověku. V zápisech
soudních je například v roce
1465 zapsáno v pozůstalosti
chrudimského měšťana mimo
jiné i tisíc vydělaných králičích
kožek. V těch starých dobách, a
až do devatenáctého století,
nebylo chovatelství, jak je známe dnes, mezi prostým lidem
možné. Od velkých statků bylo
odprodávání půdy zapovězeno
a lid byl až do poloviny devatenáctého století robotný. Pak se
poměry změnily, lidé začali
chovat různá zvířata, chovy
zvířat se stávaly běžné a vznikaly spolky.
Na popud okresního soudce
v Hlinsku, Dr. Jaromíra Červinky, byla svolána 20. března 1910
ustavující valná hromada. Zde
byly navrženy a schváleny stanovy, které byly odeslány na
místodržitelství do Prahy k potvrzení a registraci. Název spolku byl „Drůbežářský spolek pro
Hlinsko a okolí“.
Prvním předsedou byl na
krátkou dobu zvolen Dr. J. Červinka, členy výboru byli: továrník J. Tlustý, A. Prokop, odborný
učitel hospodářské školy, Č.
Vaško, kovář, J. Dopita, rolník, J.
Zvěřina, krejčí, J. Stárek, lesní,
adj. B. Adámek, p. Medek, p. Zahradníček, Mg. Ph. Procházka a
p. Wagner.
Spolek dbal o zavedení čistokrevných chovů, které buď nakupoval ze svých prostředků,
nebo obstarával ze subvencí
Zemědělské rady v Praze. Tak
byla založena plemenná stanice
sánských koz a získáno několik
kmenů různých plemen drůbeže. Ve spolku byli chovatelé
nejen z města, ale také z okolních vesnic – z Holetína, Rané,
Vojtěchova, Dědové, Blatna,
Koutů atd.
Spolek pořádal výstavy, králičí hody a odborné přednášky o
významu chovu čistokrevných
plemen a zvýšení rentability.
V Hlinsku fungovala vyhlášená
hospodářská škola a její učitelé
předávali své poznatky všem
pokrokovým zájemcům, pra-

covníci školy bývali i členy
spolku.
První světová válka tento
spolkový život omezila a
ochromila. Mnoho mužů se z ní
nevrátilo. Po válečných zkušenostech začalo organizovaných
chovatelů přibývat a rozšiřoval
se i počet čistokrevných plemen. Vedení spolku se během
let obměňovalo, máme zakládací listiny, žádosti o subvence,
a také první diplom z roku 1910
na sánského kozla, několik plaket za zásluhy z prvních let činnosti spolku, ale zápisy z jednání se do roku 1938 nedochovaly.
Druhá světová válka se také
projevila i na chovatelství,
z koncentračního tábora se nevrátil tehdejší předseda Vlastimil Severin. Zvířata byla rekvírovaná pro německou armádu,
obilí se nesmělo šrotovat a mlít,
byla zavedena přísná evidence
chovatelů a zvířat. Pro holubáře
bylo členství dokonce povinné.
V lednu 1945 měl hlinecký spolek 310 členů – holubářů, králíkářů, chovatelů drůbeže a koz.
Od konce války však vlivem celospolečenské situace, začal
útlum činnosti spolku a dochází
k časté výměně funkcionářů,

především předsedů. Postupně
byli voleni a odstupovali pp.
Přiklopil Jan, Jakl František,
Šmahel Jan, Kadlec Josef a Šimek Otto.
Je zajímavé, že pod Okresní
pobočku jednoty chovatelů
v Hlinsku patřily od roku 1947
spolky chovatelů Chotěboř,
Modlíkov, Přibyslav, Velká Losenice, Polnička, Ždírec n D.,
Krucemburk, Skuteč, Krouna,
Svratouch a Blatno. V rámci delimitace pak byly některé z nich
v roce 1951 začleněny pod kraj
Jihlava.
V roce 1950 je zvolen předsedou Jan Dřevikovský a s novými
členy (např. Menc F., Reichl J.,
Vodička B., Kazda S., Halamka
Vl., Tůma, Dopita, Wasserbauer,
Doležal V., Cach J., Šulc M. a další) začalo oživení spolku, který
se upevnil i finančně. Spolek
koupil dřevěný domek v Blatně,
který patřil za první republiky
„Spolku pěstitelů čistokrevných
králíků v Blatně“, pak skautům
a ve válce německé mládeži.
Domek byl rozebrán a postaven
na koupeném pozemku
v městském parku Na Drahách.
Zároveň se vyrábějí nové klece a
voliéry, jejich dostatek umožňuje pravidelně každý rok po-

řádat větší výstavy, které
zhlédnou návštěvníci z dalekého okolí.
Tak to šlo až do začátku sedmdesátých let. A znovu změna
státního systému, opět výměny
předsedů – Vodička B., Dvořák
V., Dřevikovský J., Pražan J.
Chovatelství se i pod takovým
tlakem úspěšně rozvíjelo a hlinečtí chovatelé byli a jsou vyhledáváni pro svoje kvalitní
chovy, které se drží neustále na
vysoké úrovni. Pravidelně každým rokem pořádáme výstavy,
které jsou navštěvovány chovateli ze širokého okolí.
Velká členská základna a
kvalitní a obětavé vedení hlineckého spolku umožnilo
v Hlinsku uspořádat pět „Národních výstav mláďat králíků“:
Rok 1974 – 2 292 králíků, rok
1977 – 3 619 králíků, rok 1981 –
4 389 králíků, rok 1986 – 4 761
králíků, rok 1989 – 3 920 králíků
Získané finance z těchto výstav se použily na zakoupení
starého domu ve středu města,
kde jsme vybudovali svoje zázemí a dál jsme hledali objekt,
který by byl vhodný pro pořádání výstav a uložení výstavního fundusu.
Pokračování na str. 3
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Chovatelská organizace má výročí
Dokončení ze str. 2
Členů ve spolku však začíná
ubývat a přišel rok 1989, opět
stejné divadlo, jen se mění kulisy, dochází k několika výměnám předsedů a výborů: Hladký
J., Přiklopil J., Bureš K., Pražan J.,
Havel M. a Tlustý M., co je ale
horší, klesá členská základna.
V roce 1990 ještě 118 členů,
v roce 1992 již jen 29 členů. Tak
rychlý útlum činnosti a pád na
ústa zájmové organizace nečekaly. V hlinecké organizaci se
sice dařilo a dál daří vyvíjet činnost, po desetileté tahanici
s úřady a dlouhých jednáních
jsme konečně mohli koupit náš
pozemek a vlastnické vztahy se
urovnaly. Znovu jsme zažádali o
povolení přestavby budovy na
výstavišti v městském parku a
v roce 2006 nám bylo vyhověno. Za velkého úsilí již málo
početného spolku chovatelů a
finančního přispění města
Hlinska a Krajského úřadu Pardubického kraje se nám podařilo budovu dokončit. Celé snažení hlineckého spolku chova-

telů vede ke stálému zlepšování
úrovně výstav. Zkušenosti, které jsme získali v minulosti, a
v této době také na zahraničních výstavách, se snažíme
uplatnit při našich výstavách, a
o tom je celá ekonomika pro
spolek a přitažlivost pro návštěvníka.
Krajské sdružení chovatelů
Pardubického kraje, nás pověřilo pořádáním krajských výstav v Hlinsku: r. 2013: 7. krajská
výstava, r. 2016: 10. krajská výstava.
V letošním roce 2020 slavíme
110. výročí založení chovatelské
organizace v Hlinsku, ať se za ta
léta spolek nebo organizace
jmenovaly různě, vždy se jejich
členové a výbory snažili pracovat k prospěchu spolku, k prospěchu a udržení chovaných
čistokrevných plemen zvířat. V
Hlinsku se vystřídalo od založení spolku 20 předsedů, které
máme doloženy, další desítku
předsedů však jen odhadujeme.
Na konci srpna uspořádáme
vlastně jubilejní 90. doloženou

výstavu v Hlinsku, která bude
14. krajská výstava drobného
zvířectva. Zde budou předvedena zvířata všech odborností a
další ukázkové expozice.
Před sto deseti lety spolek
zakládalo dvacet nadšených
chovatelů. Je snad ironií času, že
dnes je nás v hlineckém spolku
jen o trochu víc. Naše chovy
však získávají uznání v celé republice, někteří chovatelé se
mohou pochlubit titulem „Mistr
Evropy“ a „Evropský šampión“.
Chovatelství je nelehké, je to
soustavná práce s živými tvory.
Ale v tom je právě to kouzlo a
radost z vydařených odchovů,
které náš spolek drží a snad
další roky bude držet pohromadě.
Pavel Nádvorník
Od 17. února došlo ke změně ordinačních hodin Psychiatrie Hlinsko
s. r. o. paní MUDr. Malé.
Po, Út, St 7.00 – 12.00 h,
12.30 – 13.30 h
Čt 7.00 – 12.00 h, 12.30 – 15.30 h
Pá 7.00 – 11.00 h – pouze pro zvané
a předem objednané

Informace k zápisům dětí do 1. tříd
školního roku 2020/2021
Zápis do 1. tříd
Město Hlinsko a ředitelé Základní školy Hlinsko, Resslova
603, Základní školy Hlinsko, Ležáků 1449 a Základní školy Hlinsko, Smetanova 403
vyhlašují na den 23. dubna
2020 (čtvrtek) zápis do 1. tříd pro
školní rok 2020/2021.
Zápis se uskuteční ve všech
hlineckých základních školách od
10 do 16 hodin.
U zápisu rodiče předloží:
– rodný list dítěte
– platný doklad o svém trvalém
pobytu (občanský průkaz, pas)
– doporučení školského poradenského zařízení a odborného
lékaře nebo klinického psychologa potřebná pro žádost o odklad
povinné školní docházky dítěte,
pokud o odklad pro své dítě budou žádat

Vážení rodiče, zápisy dětí do
prvních tříd školního roku
2020/2021 proběhnou ve všech
hlineckých základních školách
ve čtvrtek 23. 4. 2020 v době od
10 do 16 hodin.
Zápis se týká všech dětí narozených v období od 1. 9. 2013
do 31. 8. 2014. Rovněž se týká
dětí, kterým byl v roce 2019 odložen začátek povinné školní
docházky.
Pokud u svého budoucího
prvňáčka zvažujete odklad jeho
povinné školní docházky, nejlépe abyste měli všechna k tomu potřebná doporučení (jimiž
jsou doporučení školského poradenského zařízení a odborného lékaře nebo klinického
psychologa) v době zápisu již
vyřízena a vzali jste je k zápisu s
sebou.
Za účelem posouzení školní
zralosti se můžete objednávat
již nyní např. v Pedagogickopsychologické poradně Hlinsko,

Nádražní 548 (tel. 469 312 934),
abyste vše potřebné vyřídili v
dostatečném časovém předstihu. Je totiž třeba počítat s delšími objednacími lhůtami v pedagogických poradnách.
K zápisu mohou přijít i děti
mladší (narozené do 30. 6.
2015), jejichž rodiče se domnívají, že děti již dosáhly školní
zralosti. Podmínkou přijetí dítěte narozeného v období od
září 2014 do konce prosince
2014 k plnění školní docházky
je doporučující vyjádření školského poradenského zařízení.
Podmínkou pro přijetí dítěte
narozeného od ledna 2015 do
konce června 2015 jsou doporučující vyjádření školského
poradenského zařízení a odborného (dětského) lékaře. Dokumenty je nutné předložit již
při zápisu. Bc. Martin Vtípil,
vedoucí odboru sociálních
věcí, školství a zdravotnictví
Městský úřad Hlinsko

Slavíme MDŽ
8. 3. – Mezinárodní den žen
Všem ženám bez rozdílu přejeme hodně zdraví, pohody a
úspěchů v pracovním i rodinném životě. Také hodně sil a trpělivosti při běžných činnostech, které na vás v životě
čekají.
MDŽ je mezinárodně uznávaný
svátek mající původ v sociálních krizích a přípravách na
válku. Dne 8. března 1908 několik tisíc žen protestovalo
v New Yorku. Demonstrovaly za
zkrácení pracovní doby, zvýšení
mezd, volební právo a za politická a hospodářská práva pro
ženy. Na první mezinárodní
ženské konferenci Druhé internacionály v Kodani r. 1910 bylo
prosazeno pořádání mezinárodního svátku. Mezi cíle patřilo
zkrácení pracovní doby a volební právo žen. Datum 8. března se ustálilo až po první světové válce. Od roku 1975 je svátek
oficiálně uznán OSN a je připomínán jako den mezinárodní
solidarity žen za rovnoprávnost,
spravedlnost, mír a rozvoj.
Dodnes je MDŽ demonstrací za
odstranění diskriminace a lepší
pracovní podmínky žen a připomínkou boje za jejich rovnoprávnost. Připomínat tento den
je velice důležité, neboť to znamená podporovat a souhlasit
s rovnými příležitostmi pro ženy a muže v zaměstnání, politice, vzdělání, rodině a ve veřejném životě. Jsem rád, že připomínka svátku se pomalu vrací i
do naší vlasti. Bohdan Němec,
člen rady města za ZO KSČM

Prodej bytu
Město Hlinsko nabízí prodej
bytové jednotky velikosti 2+1 o
výměře 56,20 m² v bytovém
domě čp. 378 až 381 v ul. Čechova v Hlinsku. Kupní cena je stanovena ve výši 1 098 350 Kč.
Kupující dále 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.
Prodej bude projednán na zasedání Zastupitelstva města
Hlinska, které se koná 8. června
2020. Projednány budou žádosti zájemců, které budou doručeny do 27. dubna 2020.
OIMM
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Modernizace odborných učeben na Ležákovce
O hlavních prázdninách loňského školního roku začala Ležákovka realizovat projekt v
rámci Integrovaného regionálního operačního programu,
který je spolufinancovaný Evropským fondem pro regionální
rozvoj a Ministerstvem pro
místní rozvoj České republiky –
projekt „Odborná učebna přírodopisu ZŠ Ležáků, Hlinsko“.
V rámci tohoto projektu byla
v odborné učebně umístěna
nová katedra vybavená učitelským počítačem a instalován
demonstrační stůl s uzamykatelnými skříňkami, do kterých
byl zaveden elektrický proud a
umístěny instalační prvky nezbytné pro funkční propojení
učitelského počítače s interaktivním projektorem, reproduktory, učitelským mikroskopem
a vizualizérem. Na demonstrační stůl volně navazuje pět
středových uzamykatelných
skříní technicky uzpůsobených
pro bezpečné uložení 10 žákovských mikroskopů a 10 sad trvalých preparátů z botaniky,
zoologie a biologie člověka.
K nim jsou z obou stran přisazeny žákovské stoly, které vytvářejí 30 pracovních míst pro
žáky. Na středu pracovní plochy
každého žákovského stolu je
umístěn uzamykatelný box, ve
kterém je instalována elektrická zásuvka zabezpečující zdroj
elektrického napětí nezbytného
pro napájení osvětlení v žákovských mikroskopech. Všechna
pracovní místa jsou nově vybavena ergonomickými židlemi.
Po obvodu stěn pracovny je
umístěno 9 policových skříní
určených k vystavení a uložení
názorných a didaktických pomůcek nezbytných pro výuku
přírodovědy a přírodopisu. Do
všech oken učebny bylo nainstalováno elektrické zatemnění

vytvářející vhodné světelné
podmínky pro práci s mikroskopy. Modernizovaná učebna
vytváří předpoklady pro snazší
a efektivnější zapojování žáků
do badatelské činnosti v rámci
vyučování – laboratorní práce
nebo samostatné badatelské
pokusy. V rámci projektu bylo
na školním pozemku instalováno venkovní vybavení (3 sady
venkovního posezení), vytvářející základní pracovní prostor
určený pro samostatnou či
skupinovou práci žáků.
Tato akce plynule navázala
na již dříve zrealizovaný projekt
„Rekonstrukce odborné učebny
fyziky a chemie a zřízení výtahu
ZŠ Ležáků“.
Chemie a fyzika jsou dalšími
povinnými předměty stanovenými školním vzdělávacím
programem školy. Vzhledem
k charakteristice těchto předmětů probíhá jejich výuka
v odborné učebně fyziky a chemie, kde kromě teoretických
znalostí získávají žáci i praktické dovednosti. Teoretická výuka je průběžně podporována
tematicky zaměřenými demonstračními pokusy a samostatnými laboratorními pracemi, při kterých si žáci osvojené
teoretické poznatky propojují
s jejich uplatněním v praxi.
Nové pracovní podmínky vytvořené v rámci rekonstrukce
odborné učebny fyziky a chemie umožňují žákům rozvíjet
jejich dovednosti objektivně a
spolehlivě pozorovat, experimentovat, vytvářet a ověřovat
hypotézy o podstatě přírodních
jevů. V rámci projektu bylo
v odborné učebně fyziky a chemie nově vytvořeno 30 žákovských pracovních míst vybavených rozvody vody a výlevkou
nezbytnou pro provádění vybraných chemických pokusů.

Odborná učebna fyziky a chemie byla nově vybavena trvalým zdrojem transformovaného
elektrického napětí na pracovním místě žáka a vybavena zatemňovací technikou nezbytnou pro realizaci pokusů v optice. V průběhu realizace projektu byl v budově školy dále
zřízen výtah, který zajišťuje
bezbariérový přístup do jednotlivých učeben v pavilonu
školy včetně sociálních zařízení.
Za účelem snazšího osvojování
dovednosti žáků určovat vybrané základní druhy dřevin

charakterizující region Hlinecka
proběhla na školním pozemku
výsadba vybraných druhů dřevin, které tak doplnily stávající
expozici ptačích budek.
Rádi bychom poděkovali za
spolupráci a odborné konzultace pracovníkům Místní akční
skupiny Hlinecko, z. s. a zaměstnancům Odboru finančního a ekonomického, Oddělení
dotací, Městského úřadu Hlinsko. Poděkování patří rovněž
zřizovateli školy za jeho finanční podporu.
Ing. Mgr. Bc. Tomáš Louda, MBA

Celoplošná deratizace města
V letošním roce bude město
Hlinsko opět provádět celoplošnou deratizaci města. Stejně jako v minulých letech bude
tuto záležitost zajišťovat firma
DDD – Stanislav Kocůrek,
tel.: 777 311 774. Tato spolupráce
trvá již od roku 2004 a za uply-

nulá léta došlo k výraznému
zlepšení v dané oblasti. Populaci hlodavců se daří držet na
takové úrovni, která neohrožuje
hygienické podmínky ve městě.
Termín zahájení celoplošné
deratizace je předběžně stanoven na 9. března letošního roku,

v závislosti na klimatických
podmínkách. Deratizace by
měla být ukončena v první polovině měsíce května.
Z hlediska účelnosti by bylo
vhodné, aby deratizační opatření byla provedena ve stejném
období i v objektech ve vlast-

nictví dalších subjektů na území města Hlinska.
Bližší informace poskytne
odbor investic a městského
majetku, pan Holec, tel. 469 315
337, příp. holec@hlinsko.cz.
OIMM
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Nenechte si vzít malebné Podkostelí III.
Vážení spoluobčané,
v loňském březnovém vydání
Hlineckých novin jsme vás informovali o probíhajícím stavebním řízení na stavbu tří
podlažního bytového domu
v Husově ulici v místech, kde
stávala Kozlova hospoda.
S touto stavbou obyvatelé Podkostelí nesouhlasí a snaží se tomu zabránit, protože by tím
došlo k nezvratnému narušení
charakteru Podkostelí s dominantou barokního kostela Narození Panny Marie, který mimo památkové rezervace Betlém a středu města představuje
poslední zbytky starého Hlinska.
V reakci na náš loňský článek
byl v novinách zveřejněný líbivý obrázek vizualizace stavby,
který ale neodpovídá předložené projektové dokumentaci a je
zavádějící.
I když se zdá, že se v Podkostelí momentálně nic neděje a
investor od stavby upustil, nenechte se oklamat. Na plotě
pozemku určeného na stavbu
bytového domu sice od července 2019 až do ledna 2020 byla
umístěna cedule s informací o
jeho pronájmu (dokonce v červenci 2019 byla parcela krátkodobě na internetu nabídnuta
k prodeji, a to za cenu, při které
se protáčely panenky), stavební
řízení běží vesele dál.

Nejprve stručné ohlédnutí za
tím, co bylo. Stavební řízení
bylo zahájeno na sklonku roku
2017 a v lednu 2018 majitelé
okolních nemovitostí vyjádřili
formou námitek svůj nesouhlas
se zamýšlenou stavbou. 14.
června 2018 stavební úřad
oznámil účastníkům řízení dopisem, že toto řízení je zastaveno, přičemž již 13. června 2018
zahájil v té samé věci nové řízení, tentokrát ale jen oznámením na úřední desce, jelikož
rozšířil okruh účastníků. Tento
postup je sice v souladu ze zákonem, ale chtěly bychom vidět
člověka, který by po obdržení
písemného sdělení o zastavení
řízení začal následující den sledovat úřední desku. (I když my
tak po této zkušenosti činíme.)
A tak stavební úřad vydal stavební povolení bez toho, aby
účastníci řízení znovu vznesli
svoje připomínky. Naštěstí se
proti tomuto rozhodnutí včas
odvolali a Krajský úřad Pardubického kraje toto povolení
v plném rozsahu zrušil a vrátil
do Hlinska k novému projednání.
A tak vás chceme seznámit s
následujícím vývojem. Nové
projednání bylo svoláno na 13.
června 2019. Investor doplnil a
přepracoval některé části projektové dokumentace. Jenomže
co naplat – obyvatelé Podkostelí

nadále se stavbou nesouhlasí.
Svoje námitky předložili účastníci řízení na jednání písemně a
znovu upozorňovali na nevhodnost umístit stavbu tohoto
charakteru v daném místě. Nadále trvali na tom, že stavební
úřad nesprávně posoudil architektonický kontext stavby
v dané lokalitě. Kromě toho
není k stavbě zabezpečený dostatek parkovacích míst v zákoně stanovené docházkové
vzdálenosti do 300 m od stavby
(i bez toho je již dnes v této oblasti neúnosná situace s parkováním). Neřeší se problematický stav kanalizace, která znehodnocuje sklepy sousedících
domů podmáčením, jsou obavy
z vlivu stavebních prací na statiku okolních domů vzhledem
na jejich stáří atd., atd.
Hlinecké Podkostelí náleží ke
chráněné krajinné oblasti a zasloužilo by si důkladné architektonické posouzení a spíše
zvelebení dostatkem zeleně a
ne její vykácení, jak k tomu dochází, což má za následek zhoršování životního prostředí.
Kaštan a jasan na parcele investora byly se souhlasem odboru životního prostředí
v březnu 2019 pokáceny. Lipka
vysazená na vedlejším pozemku města, vedle parku najednou
bídně zhynula, i když to vypadalo, že pěkně zakořenila a za-

Poděkování za pomoc a vlídnost
Chtěla bych touto cestou vyjádřit svůj obdiv a poděkování
hned několika lidem z Hlinska a
okolí, kteří mi pomohli v mé
nouzi, která se mi přihodila 23.1.
t.r. na cestě z Hlinska do Miřetic.
V zatáčce za obcí Srní jsem vjela
(vletěla) autem do příkopu poté,
co jsem dostala smyk po zledovatělé vozovce.
Zázrakem jsem se nepřeklopila ani nepotkala cestou sloup
nebo strom, i když auto bylo v
tu chvíli téměř neovladatelné.
Zůstala jsem ale uvízlá ve sněhu
v příkopě. Přátelé z Hlinska mi
zavolali na pomoc služebníky
Městské policie Hlinsko, kteří
dorazili na místo jen pár minut
od ukončení hovoru.
Mezitím zastavilo i pár řidičů
s nabízenou pomocí. Jeden z

nich byl pan Růžička ze Srní.
Nabídl mi odtažení auta svým
vlastním vozem s navíjecím lanem, což jsem s povděkem velice ráda uvítala. S pomocí všech
zúčastněných ochotných lidí se
podařilo auto dostat zpět na
silnici.
Záchranná akce ovšem neskončila pouhým vytažením
auta. Vzhledem k nebezpečné
vozovce mi byla nabídnuta pomoc dopravení auta i mne samotné do Hlinska na výjezd na
hlavní silnici, která byla už
ošetřená a bezpečně sjízdná.
Nadstandardní pomoc a ochota
těchto lidí mě nejen pomohla
dostat se v pořádku domů, ale
mě i nesmírně dojala.
S velkou vděčností děkuji
alespoň touto formou: panu Jo-

sefu Sodomkovi (Městská policie Hlinsko) a jeho společníkovi,
jehož jméno jsem už nevypátrala, také z MěP. Prosím přijměte tento dík. Panu L. Růžičkovi ze Srní s jeho praktickým
zásahem. Panu dalšímu neznámému, řidiči Avie, který se beze
slov chopil pomoci s vytahováním auta. Paní Křivanové, která
mi zavolala na pomoc tuto
skvělou partu a paní Šárce Teplé, která donesla mé volání o
pomoc k těm správným uším.
Jsem dojatá kolik péče a
vlídnosti se mi dostalo v jednu
malou chvíli mezi Hlinskem a
Srním. Všem velké díky.
S vděčností
Jitka Mísařová, Nasavrky

čala rašit. (Ostatní lípy vysázené
ke stoletému výročí republiky
na jiných místech v Hlinsku,
bohudíky, vydržely.) Dalším
možným zvelebením Podkostelí by bylo případné vybudování vhodné odpočinkové zóny,
která by posloužila nejen sousedům, ale i ostatním obyvatelům Hlinska a jeho návštěvníkům.
Nezapomeňte na skutečnost,
že kdyby v minulosti nebylo
inciativy obyvatel Hlinska, nebyla by dnes v Hlinsku Městská
památková rezervace Betlém,
ale na jejím místě by dnes stály
krásné vysokopodlažní činžáky.
Jen díky jejich iniciativě se již
v době totality povedlo zpomalit proces likvidace původní zástavby, takže po jejím pádu bylo
možné zachránit alespoň zbytky Betléma a vyhlásit městskou
památkovou rezervaci, kterou
se dnes Hlinsko pyšní.
V Podkostelí se bydlí a bydlet
bude. Starousedlíci, kteří jsou
zde už v třetí až v páté generaci,
mají k tomuto místu upřímný
vztah. Milí spoluobčané, fanděte malebnému Podkostelí a
podpořte naši snahu o jeho zachování.
Za obyvatele ulice Jungmannova a ulice Husova
Dagmar Drahošová a Ing.
Ľubomíra Sokolová

Michal na hraní

Nedělní dopoledne 19. dubna
bude patřit dětem. Bavit je bude
kouzelný Michal Nesvadba
z Kouzelné školky. Michal umí
tančit, běhat, mluvit a stát.
Přijďte si hrát! Přijďte se bavit!
Začátek programu je v 10.30
hodin. Vstupenky jsou v prodeji
na pokladnách TIC a MFC v ceně 200 Kč do přízemí, 180 Kč na
balkón.
MKK Hlinečan
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Vhodnou pomoc zde najde každý z Hlinecka
Ať jste dítětem, které je na svá
trápení samo, rodičem, který
potřebuje zlepšit své dovednosti a podmínky pro to, aby
mohl doma vychovávat své děti,
dospělým, který se dostal do
„bezvýchodné“ situace nebo
třeba někým, komu zdravotní
omezení nebo nástrahy stáří
ztrpčují běžné všední situace,
nyní můžete najít podporu pro
zvládání životních překážek v
přehledném Katalogu sociálních služeb a souvisejících aktivit.
Již několik měsíců se mohou
občané z dvaceti dvou obcí
správního obvodu obce s rozšířenou působností (ORP) Hlinsko setkat s pomocníkem, který
jim usnadní vyhledávání vhodné pomoci pro sebe i své blízké.
Je jím Katalog sociálních služeb
a souvisejících aktivit, který byl
ke konci roku vytvořen v rámci
projektu Místní akční skupiny
Hlinecko na podporu vzniku a
rozvoje plánování sociální pomoci v regionu.
Možná si – při myšlence na
šedivý ústav pro staré a nemocné osoby z filmu, kam se lze
dostat, ale zpátky již stěží –
řeknete, že sociální služby
nejsou nic pro vás. V tom případě zbystřete! Realita je přeci

jen jiná. Sociálních služeb existuje více než tři desítky druhů.
Jsou takové, které po dohodě
působí přímo v domácnosti
nebo na jiném dohodnutém
místě, do některých se dochází
a jiné nabízejí pobytovou péči.
Ne všechny působí na Hlinecku,
za některými „specializovanějšími“ je třeba dojet do Chrudimi, příp. do Pardubic.
Komu je katalog určen
Obtíže spojené se stářím nebo
zdravotním handicapem nejsou
jedinými – i když častými – důvody, proč se ohlížet po sociálních službách. Krize v manželství, selhávání při péči o děti,
malé dovednosti pro to, žít samostatně, násilí ze strany blízkého člověka, finanční obtíže,
trvající duševní nepohoda, potíže s přijetím sebe sama, drogová závislost, riziko ztráty
bydlení a další nepříznivé situace, které není člověk v danou
dobu schopen zvládnout vlastními silami nebo s pomocí
svých blízkých, jsou pádnými
důvody pro vyhledání odpovídající sociální služby.
Vedle sociálních služeb navíc
existuje mnoho souvisejících
aktivit, které se týkají podpory
při výchově dětí, aktivního trávení volného času všech gene-

rací, materiální a potravinové
pomoci či finančního zabezpečení ze strany státu. O katalogu
je tedy dobré vědět – pokud svůj
život zvládáte vlastními silami
vy, třeba přehled služeb pomůže někomu jinému z vaší rodiny
či přátel.
Jak ho získat, jak s ním
pracovat
Katalog je dostupný jednak v
elektronické verzi ze stránek
www.hlinsko.cz nebo přes odkaz na stánkách jednotlivých
obecních úřadů.
Vedle toho byl však katalog
distribuován na četná místa (na
obecní úřady – v Hlinsku je
k dostání na sociálním odboru,
na pošty, do ordinací lékařů) i
v tištěné podobě. K té je možné
se dostat i tak, že si jejích padesát šest stránek vytisknete
z úvodní strany elektronického
katalogu.
Orientace v katalogu je jednoduchá. V tištěném katalogu
je řazena nabídka pomoci dle
devíti cílových skupin osob (senioři, osoby s duševním onemocněním, …), kterým jsou
služby určeny. V elektronické
verzi je dále možné vybírat
službu podle jedné z patnácti
oblastí (bezpečí před násilím,
péče o osobu, …). Kromě toho

jsou obě verze katalogu doplněny o potřebné informace o
souvisejících institucích státní
správy a důležitá telefonní čísla
na bezplatné i hrazené krizové
linky.
Využití sociálních služeb
souvisí s úrovní kvality života
podobně jako využití služeb
zdravotních – někomu mohou
zachránit život, jinému pomohou předejít výrazným obtížím
či podstatně ulehčit zvládání
běžných činností a tak prožít
kvalitnější život. Každá situace
se dá řešit, víme-li, kdo nám
pomůže! Jen sebrat odvahu.
Katalog je jedním z výstupů
komunitního plánování sociálních služeb a souvisejících aktivit v ORP Hlinsko. To od počátku tohoto roku koordinuje
Město Hlinsko za finanční podpory většiny obcí správního
obvodu. Plánování přispívá
k účelnému rozvoji sociální pomoci v regionu a tím ke zlepšení kvality života zdejších
občanů.
Mgr. Jaroslav Marek, koordinátor rozvoje služeb, Městský úřad Hlinsko
e-mailová adresa:
rozvojsluzeb@hlinsko.cz

Svoz bioodpadu
z domácností

Březen – měsíc čtenářů
– v knihovně

V předchozích letech byly v některých lokalitách do domácností zdarma dodány speciální
provětrávané sběrné nádoby na
bioodpad. Na základě kladného
vyhodnocení tohoto systému
sběru bioodpadů z domácností
bude i v tomto roce svoz bioodpadu pokračovat a rozšiřovat se
i do dalších lokalit. Domácnosti
z nové lokality budou formou
dopisu podrobněji informovány
a vyzvány, aby se do systému
nakládání s bioodpadem z domácností zapojily.
Domácnosti z lokalit, ve kterých je svoz bioodpadu z domácností již realizován, a které
se dosud do tohoto systému
nezapojily, mohou v případě
zájmu nejpozději do 31. 3. kontaktovat paní Petru Ondráčkovou, úsek dotací (e-mail:

Březen se v knihovně tradičně
ponese v duchu akce „Měsíc
čtenářů“. Akcí proběhne hned
několik – ve středu 4. března od
9:30 hodin povídání s pohádkou pro malé děti, ve čtvrtek 12.
března od 17 hodin přednáška
Kláry Hrdé s názvem „Jaký
smysl má semenařit“ při příležitosti otevření Semínkovny
v knihovně, ve středu 18. března
od 9:30 hodin přednáška „O
trénování paměti“ v rámci Národního týdne trénování paměti, v pátek 20. března od
16:30 hodin tematický večer pro
děti „S Malým princem až ke
hvězdám“ uspořádaný ve spolupráci s hlineckým Junákem,
v úterý 24. března od 16 hodin
hravé povídání o správné výslovnosti „Říkej si se mnou“
s Mgr. Věrou Novotnou pro děti

ondrackova@hlinsko.cz, tel.:
469 315 316).
Bioodpad je jediným druhem
odpadu, který lze 100 %
recyklovat a získat z něho kvalitní hnojivo – kompost. Bioodpad je organická (v půdě rozložitelná) hmota, která v sobě
váže mnoho živin, které můžeme ve formě kompostu navracet do půdy.
Žádáme vás o důkladné třídění odpadu, v případě znečištění bioodpadu jinými příměsi
nemůže být využit na kompostárně k výrobě kompostu,
ale musí být uložen na skládce.
Tříděním bioodpadu snižujeme
náklady na odpadové hospodářství a pomáháme zlepšovat
životní prostředí.
Město Hlinsko a odbor životního prostředí MÚ Hlinsko

i jejich rodiče, ve čtvrtek
26. března od
17 hodin
cestopisná
beseda Moniky Benešové „4
300 km z Mexika do Kanady“ o
pěší cestě Pacifickou hřebenovkou.
I letos budou v oddělení pro
dětské čtenáře během celého
měsíce k vidění dvě výstavy –
výstava prací výtvarné soutěže
„Draci a dráčci nejen v pohádkách“ a výstava velkoplošných
panelů k 70. výročí vzniku nakladatelství ALBATROS. V rámci
března proběhne také vyhlášení
výsledků a čtení vítězných prací
literární soutěže Hlinecký hrneček, které se uskuteční ve
čtvrtek 5. března od 14 hodin.
Mgr. Hana Novotná
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ČTYŘI: výtvarnice představují svou tvorbu
V hlinecké galerii se na aktuální
výstavě ČTYŘI představují tyto
výtvarnice se svojí současnou
tvorbou.
Jitka Píšová – Slavíková
Narodila se v Pardubicích v
roce 1963. Roku 1990 navštěvovala keramický ateliér Ing. arch.
Viléma Lechnera. Od roku 1994
tvoří první olejomalby na plátně. Rokem 2004 začíná tesat
dřevěné artefakty a o dva roky
později zhotovuje velké dřevěné loutky, na kterých spolupracuje s výtvarníkem Jiřím Šimkem. Je autodidakt, výtvarný
obor nestudovala, ale jak sama
říká: „ … Jelikož jsem narozena
ve znamení Berana, tak si umím
plnit své sny a postupně jsem se
dostala k této úžasně osvěžující
a naplňující činnosti, která mě
vždy katapultuje do jiných světů a dimenzí. Umění je pro mě
intimní zpověď duše probíhající
skrze ruku do hlíny, skrze ruku
a štětec do plátna, skrze ruku a
dláto do dřeva...“ Uspořádala
řadu autorských výstav a je zastoupena v soukromých sbírkách v České republice i v zahraničí, např. v Kanadě, Španělsku, Německu, Slovensku,
Holandsku nebo Švýcarsku.
Autorka žije a pracuje v Pardubicích.
Marie Snášelová Štorková
Narodila se v roce 1982 v
Hlinsku. Původně studovala
oděvní návrhářství na SPŠ tex-

soutěže BP Portrait Award v
Londýně. Její obrazy jsou v
soukromých sbírkách v Hlinsku,
Olomouci, Londýně, Opavě,
Chotěbuzi, Karviné, Lešně,
Nitře, Košicích aj. Od roku 2014
je členkou opavské výtvarné
skupiny X, se kterou vystavuje
4x ročně a účastní se každoročně festivalu Bezručova Opava.
Samostatně vystavuje v Opavě,
Vítkově, Olomouci, Velkém
Meziříčí. Na Hlinecku se představila výstavou ve Ždírci n/D. v
roce 2015.
tilní v Brně a textilní výtvarnictví na VOŠ v Brně. Následně
pokračovala studiem designu
oděvu na Univerzitě Tomáše
Bati ve Zlíně. Oděvnímu návrhářství se věnovala asi 2 roky.
Poté studovala 3 roky arteterapii na akademii Tábor v Praze.
Po narození dětí se vrhla spolu
se spisovatelkou Pavlou Soletkou do tvorby knih pro děti.
Společně založily nakladatelství
Elmavia. Věnují se převážně
dětské knižní tvorbě a tvořivým
seminářům pro děti všech věkových kategorií. Nyní se zabývá nejen ilustracemi, ale i sazbě,
grafice a kompletnímu designu
knih. Jak sama říká: „Jsem milovnicí kávy a čokolády. Ráda
poznávám nové lidi. Ráda maluju, vyšívám, šiju, tančím,
prostě tvořím. Miluju dětský
smích, květiny, moře, slunce,
úsměvy, otevřenost, mlhoviny,
měsíc, kameny, louky, kapradí a
kouzelné lesní mýtiny.“

Benefiční ples
Domov seniorů Drachtinka –
Centrum denních služeb Motýl
pořádá 27. března v MFC Hlinsko již devátý benefiční ples. Jde
o společenské odpolední setkání uživatelů, jejich rodin i široké
veřejnosti, jež se bude konat až
do večerních hodin.
K tanci a poslechu bude hrát
a zpívat hudební skupina
Wječná Žízeň, mladá talentovaná zpěvačka Simona Černá a
dvojice Only Two. Své taneční
umění předvede folklórní soubor Vysočan. Na programu bude
i akrobatická show na sedmimílových skákacích botách,
včetně soutěže o ceny. To vše a
možná i více čeká na návštěv-

níky této slavnostní akce.
Výtěžek z plesu bude použit
ke zkvalitnění péče o uživatele
Centra denních služeb Motýl.
Výtěžek z dobrovolného vstupného bude uložen na veřejnou
sbírku schválenou Krajským
úřadem Pardubického kraje.
Záštitu nad benefičním plesem
převzal Ing. Pavel Šotola – radní
Pardubického kraje.
Děkujeme všem, kteří nás jakýmkoliv způsobem podporují.
Srdečně vás zveme na tuto
charitativní akci, která je pro
naše uživatele dalším krokem
běžného začlenění do společnosti. Za CDS Motýl
Bc. Martina Hejduková, DiS.

Jaroslava Čermáková – Palzerová
Narodila se v Opavě roku
1980, dětství a mládí prožila v
Pardubicích a v Hlinsku. Vystudovala přírodovědeckou fakultu
Univerzity Palackého v Olomouci. Při tříletém pracovním
pobytu ve Velké Británii složila
zkoušky z anglického jazyka –
FCE a CAE, na škole Lewisham
College. Absolvovala také kurz
kreslené animace na St.
Martin´s College, Londýn. Výtvarné činnosti se věnuje od
mládí, téměř sedmnáct let tvořila ilustrace pro časopis MFI
(Matematika, Fyzika, Informatika) vydavatelství Prometheus,
ilustrovala opavský projekt
„Angličtina pro chemiky“, kromě volné tvorby navrhuje loga,
plakáty, etikety, kreslí a maluje
portréty a karikatury na zakázku. Tvoří nástěnné malby. Pravidelně se účastní malířské

Soňa Gregorová Zlevorová
Narodila se v Novém Městě
na Moravě v roce 1978. Vyučila
se zlatnicí pro Granát Turnov, v
oboru zlatník – klenotník. Poté
absolvovala Střední uměleckoprůmyslovou školu Turnov v
oboru rytec kovů. Po studiích
začala pracovat ve svém oboru.
V letech 2000 až 2006 se se
svými autorskými šperky
úspěšně účastnila řady šperkařských soutěží. Ve volném
čase absolvovala kurz olejomalby pořádaný Národní galerií
v Praze. Vedle šperkařské tvorby dle vlastních návrhů se velice ráda věnuje malbě. Nejvíce
času momentálně věnuje své
početné rodině.
Výstava ČTYŘI trvá ještě do
5.4., otevřeno je od úterý do
pátku v 9-12, 13-16 h a o víkendu
10-12, 13-16 h.
MMG Hlinsko

Den otevřených dveří
na Resslovce
Základní škola Resslova zve
všechny budoucí prvňáčky
společně s rodiči, sourozenci či
známými, ale i širokou veřejnost na DEN OTEVŘENÝCH
DVEŘÍ.
Dveře naší školy pro vás
„otevřeme“ ve středu 25. března
od 14 do 18 hod. Budete si moci
prohlédnout jednotlivé učebny
naší školy a zázemí školní družiny.
Pro děti budou připraveny
různé zábavné činnosti, budou
si moci vyzkoušet práci na interaktivní tabuli či práci se slu-

chátky v jazykové učebně.
Také dětem nabízíme možnost vyfotografovat se s naší
sovou v učebně přírodopisu,
kde bude rovněž připravena
hliněná destička, do které děti
vyrývají svá jména. Vypálenou
destičku poté obdrží spolu se
svou fotografií v den zápisu jako památku na první návštěvu
ve škole.
Těšíme se na vás.
Žáci a zaměstnanci
ZŠ Resslova
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Resslovští šachisté vyhráli

Večery s vínem
v kavárně MFC

Šachové klání školních čtyřčlenných družstev se odehrálo
9. prosince 2019 v areálu Základní školy v Třemošnici. O
postup do krajského kola se
bojovalo ve dvou kategoriích –
první z kategorií byla družstva
žáků jedné školy z 1.-5. třídy,
druhou tvořili žáci z 6.-9. třídy.
ZŠ Resslova Hlinsko do turnaje
přihlásila dvě družstva z nižšího
stupně. Za zmínku určitě stojí
to, že před dvěma roky se nepodařilo dát z kapacitních důvodů čtyřčlenné družstvo dohromady. Oproti tomu se nyní
postavila dokonce družstva dvě,
neboť nižší stupeň navštěvuje
devět aktivních šachistů.
Během turnaje se odehrálo 7
kol, kdy obě kategorie hrály
společně. Absolutním vítězem
obou kategorií se stalo družstvo
ZŠ Resslova Hlinsko „A“ ve složení Bouška Jiří, Bouška Jonáš,
Machovec Vojtěch a Picek Josef
a zajistilo si tak postup do krajského kola, které proběhlo
21.1.2020 ve Svitavách. Avšak

Aby nebylo střetávání v kavárně jen o kávě a zákuscích, rozhodli jsme se pořádat večery s
vínem a degustací od různých
vinařů.
Rádi bychom do budoucna, aby
se kavárna stala zároveň i místem, kde si budete moci ochutnat i zakoupit kvalitní vína od
českých vinařů. První krok jsme
již udělali a současnou nabídku
jsme rozšířili o přívlastková vína Vinařství Krist. Všichni jste
srdečně zváni.
Ve čtvrtek 12. března přivítáme
v kavárně zástupce z Vinařství
Šabata ze Zaječí. V ochutnávce
10 vzorků jsou zahrnuta vína,
která se umístila v Národním
salonu vín 2020 a získala ocenění Král vín České republiky
2019.
V rámci vstupného, které je 250
Kč na vás čeká i drobné občerstvení. Rezervovat místa si může buď na tel. čísle 731 151 774
nebo na www.mfc-hlinsko.cz.

DRUŽSTVO ZŠ RESSLOVA, HLINSKO „A“ – zprava Bouška Jiří, Bouška
Jonáš, Machovec Vojtěch, Picek Josef.

ani druhé družstvo ZŠ Resslova
Hlinsko „B“ ve složení Černý
David, Smělý Tomáš, Teplá Ema
a Žák Jakub nezklamalo a odváželo si krásné třetí místo.
Oceňuji, jak děti k dané akci
přistupovaly a jakého týmového ducha v sobě probudily a

vzájemně se podpořily.
Sama mám radost z toho,
když vidím, jak královská hra
děti baví a všestranně je rozvíjí.
Přeji dětem, ať jim radost a
nadšení ze hry korunované
úspěchy co nejdéle vydrží.
Erika Boušková

MKK Hlinečan
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Sběr velkoobjemového odpadu 2020

Poděkování
za donátorství
Centrum denních služeb Motýl,
ambulantní sociální služba Domova seniorů Drachtinka, která
poskytuje podporu a péči lidem
s mentálním, zdravotním a tělesným postižením i seniorům
již dlouhodobě využívá velmi
vstřícné nabídky pana Antonína Holfeuera, majitele restaurace U kováře Matěje na Veselém Kopci. Klienti i zaměstnanci
jsou panem Holfeuerem zváni
k milému posezení a pohoštění
v útulném stylovém prostředí
restaurace. Na návštěvu se
všichni vždy velmi těšíme a
velmi si pochutnáme.
Významnou podporu centru
služeb vyjadřují svou akcí „Svařák pro dobrou věc“ pan Jakub
Jetmar a spolek GT Hlinsko.
Ptáte se, o co se jedná? Výtěžek
z prodeje svařáku věnují donátoři právě Centru denních služeb Motýl. V letošním roce jsme
získali částku 15 521 Kč, která
bude využita ve prospěch realizace a zajištění programu Benefičního plesu, který se bude
konat 27. 3. v Multifunkčním
centru Hlinsko.
Všem našim donátorům, panu
Holfeuerovi, Jetmarovi a spolku
GT Hlinsko děkujeme za přízeň
a pomoc, které si velmi vážíme.
Za CDS Motýl
Bc. Martina Hejduková, DiS.,
sociální pracovnice

Travesti show
Nejúspěšnější česká
travesti
show přijede v této
sestavě do
Hlinska
v úterý 10.
března od
19 hodin
s novým
zábavným
pořadem nazvaným Tančírna.
Na své si přijdou nejen milovníci tance, ale také dobré zábavy a legrace. Tančírna vás zaručeně roztančí a zapomenete na
všechny starosti!!!
Vstupenky jsou ještě k zakoupení v hodnotě 300 Kč v předprodeji, 320 Kč na místě.
MKK Hlinečan
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Horák, Louthan, ilustrace, komiks
Autorská dvojice výtvarníků
představuje na aktuální výstavě
v hlineckém Multifunkčním
centru tvorbu, na které se již
několik let spolupodílí. Martin
Horák a Jiří Louthan – absolventi Střední umělecké školy
grafické v Jihlavě – v galerii MFC
prezentují svoje práce v oblasti
ilustrace a komiksu, které se
vedle své volné tvorby momentálně věnují. Vystaveny
jsou čtyři projekty.
Prvním z nich je ARANKA –
projekt pro školy na téma sociálního vyloučení a jeho dopadu
do oblasti vzdělávání. Druhým
je komiks PŘÍBĚHY O LIBUŠI,
odkazující v několika příbězích
k temné minulosti vypálené
osady Ležáky. Třetím jsou ilu-

strace pro tzv. e-learning na téma finanční gramotnosti, opět
pro školní mládež. Trojice zmíněných projektů vznikla pro
Místní akční skupinu Hlinecko.
Čtvrtý projekt autoři tvořili pro
studio animovaného filmu
Kluci vespolek. Pro připravovaný animovaný seriál CHRLIČOVY PŘÍBĚHY o památkách
UNESCO vznikla celá řada rozkreslených návrhů, mapujících
unikátní pamětihodnosti
střední Evropy, vždy v doprovodu ústřední trojice svérázných postav.
Výstava trvá od 5. března do
16. dubna. Otevřeno je při kulturních akcích dle programu
MFC. Pořádá MKK Hlinečan.
Jste srdečně zváni!

S Hlinečankou vystoupí Krampol
V pátek 22. května se uskuteční jarní koncert kapely Hlinečanka.
Jako hosta si pozvala herce a baviče Jiřího Krampola. Vstupenky
jsou již v prodeji v ceně 130 Kč v Turistickém informačním centru a
v MFC nebo na webu www.mfc-hlinsko.cz.
MKK Hlinečan
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Cena Křesadlo za rok 2019
Slavnostní předávání ocenění dobrovolníků regionu Hlinsko se
uskuteční ve čtvrtek 9. 4. v 15.30 h v sále Domova seniorů
Drachtinka v Hlinsku.
Cenu bude předávat starosta města Hlinska Miroslav Krčil, DiS. a
pozvání přijal také radní Pardubického kraje Ing. Pavel Šotola. Celý
program bude doprovázet pěvecký sbor uživatelů Domova.

březen| 2020
Jednou větou
Vydavatel informativní brožurky Hlinecký zpravodaj, soukromá
osoba, i na letošek plánuje jeho vydání. Termín není přesně znám,
nicméně předpokládáme konec března, první polovina dubna. (red)
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Degustace vín s cimbálovkou
V dubnu, konkrétně ve čtvrtek
9. dubna, se již podruhé uskuteční ve foyer Multifunkčního
centra degustace vín s cimbálovou muzikou. Vzorky vín budou z vinařství Marada Mikulčice a k tanci a poslechu vám
zahraje Cimbálová muzika Slovácko mladší. Cena vstupného
je 300 Kč. V ceně po minulé
zkušenosti je již zahrnuto
drobné občerstvení na stoly.
Rezervace míst pouze na tel.
čísle 731 151 774, nebo také

na e-mailové adrese
linhartova@hlinsko.cz.
MKK Hlinečan

KD Herálec
Sobota 14. března od 20 h
ŠPEJBL´S HELPRS
Cena v předprodeji 220 Kč.
Sobota 28. března od 20 h
TRAUTENBERK
Cena v předprodeji 350 Kč.
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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; Modlitební setkání 18 – 19 h
Středa: Bohoslužba 7.30 – 8.15 h; Výtvarná dílna pro dospělé 14 – 17
h; Intervalový trénink – 18.45 – 20 h
Čtvrtek: Bohoslužba 7.30 – 8.15 h; Netradiční techniky skládání
papíru s Vojtou Brabencem 15 – 17 h;
Cvičení Pilates dospělí 18.45 – 20 h
Pátek: Bohoslužba 7.30 – 8.15 h; Intervalový trénink – 18.45 – 20 h
Sobota: Bohoslužba 7.30 – 8.15 h
Neděle: Bohoslužba 7.30 – 8.30 h
Aktivity mimo harmonogram
Sobota 21. března od 9 do 15 h – kurz olejomalby s Jitkou Lazárkovou
Neděle 22. března od 13.30 hodin – 13. ročník turnaje ve hře
„Člověče, nezlob se!“
Více informací na www.cj23.cz, FB: Centrum Jana XXIII.
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Kino
10. úterý
19.00
Šťastný nový rok (Bio Senior)
Romantická komedie ČR/SR, 95 minut, 12-N, vstupné 60 Kč.
11. středa
17.00
Frčíme
Animovaná rodinná komedie USA, dabing, P, vstupné 120 Kč děti,
140 Kč dospělí.
11. středa
19.30
Příliš osobní známost
Romantická komedie ČR/SR, 107 minut, 15-N, vstupné 140 Kč.
12. čtvrtek 19.00
Malé ženy
Romantické drama USA s čes. titulky, 135 minut, P, vstupné 110 Kč.
23. pondělí 19.00
3Bobule
Komedie ČR, 103 minut, P, vstupné 140 Kč.
24. úterý
19.00
3Bobule
Komedie ČR, 103 minut, P, vstupné 140 Kč.
25. středa 17.00
Princezna zakletá v čase
Pohádka ČR, 100 minut, P, vstupné 130 Kč.
Předprodej a rezervace vstupenek – TIC Hlinsko/Betlém 731
697 418, pokladna MFC nebo www.mfc-hlinsko.cz. Vstupenky lze
platit i kartou.

Knihovna
Oddělení pro dospělé
Po 8 – 12, 13 – 17
Út 8 – 12, 13 – 17
St zavřeno
Čt 8 – 12, 13 – 17
Pá 8 – 12, 13 – 17
So 8 – 11

Oddělení pro děti
13 – 17
8 – 12, 13 – 17
zavřeno
8 – 12, 13 – 17
13 – 15.30
zavřeno

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

Tel.: 469 311 197

MC Hlinečánek
Pondělí
od 9 do 11 h – hýbánky pro nejmemší
od 14 do 17 h – hrátky s angličtinou
Úterý
od 9 do11 h – herna s písničkou a tvořením
od 16 do 17 h – malé ježčí pískání aneb s flétničkou za písničkou
Středa
od 8.30 do 9.30 h – cvičení pro maminky s dětmi
od 10 do 11 h – cvičení s kojenci
Čtvrtek
od 8 do 11 h – volná herna
od 15 do 17 h – herna pro maminky a miminka
Pátek
od 9 do 11 h – setkání dvojčátek – koná se zpravidla jednou za dva
týdny, tentokrát pouze 27. 3.
Mimořádný program
Pátek 6., 13. a 20. března – masáže miminek – rezervace na tel.
777 602 436.
Kurz 1. pomoci – druhá ze čtyř lekcí, tentokrát na téma pediatrie
a s ní spojené známé nemoci. Termín bude upřesněn, viz web.
Dítě na srdci – ukázky úvazků, pomoc nastavení nosítek, možnost
zapůjčení šátku. Termín bude upřesněn, viz web.
Bližší info na hlinecanek@email.cz, tel. 728 460 403, www.hlinecanek.cz, nebo na facebooku. Změna vyhrazena.

Městské muzeum a galerie
Galerie
do 5. dubna
ČTYŘI
Jitka Píšová – Slavíková (malba-kresba)
Jaroslava Čermáková – Palzerová (malba)
Marie Snášelová Štorková (ilustrace)
Soňa Gregorová Zlevorová (umělecký šperk)
PROŠLI ZDEJŠÍ KRAJINOU
Stálá expozice krajinářů nejen Hlinecka
Otevřeno: Út – Pá 9 – 12, 13 -16 h; So – Ne 10 – 12, 13 -16 h
Muzeum
Stálá 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.
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

Společenský dům
Neděle 22. března
od 13.30 a 15 h
SŮL NAD ZLATO
Loutkové představení pro děti.
Vstupné 30 Kč.

Vysočánek
Neděle 29. března 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.
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Multifunkční centrum
Středa 4. března od 17.30 h
Princové jsou na draka
Divadelní představení dramatického kroužku při DDM Hlinsko.
Vstupné dobrovolné.
Čtvrtek 5. března od 19 h
Mikve
Východočeské divadlo Pardubice
Příběh osmi žen a odhalování jejich tajemství, která vedou k neodvratnému konci.
Divadelní představení je v rámci jarního abonentního cyklu 2020.
Vstupné 350 Kč.
Sobota 7. března od 19 h
VII. Benefiční ples
Pořadatelem je spolek Provas, který podporuje neziskové organizace.
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Muzeum v přírodě Vysočina
VESELÝ KOPEC
Návštěvní doba: Veselý Kopec je do zahájení nové návštěvnické
sezóny dne 25. 4. 2020 uzavřen.
BETLÉM HLINSKO
EXPOZICE MASOPUSTNÍCH OBCHŮZEK
A MASEK Z HLINECKA
V domku č. p. 362 jsou vystaveny dokumenty věnované zápisu
masopustních obchůzek z Hlinecka do světového nehmotného
dědictví UNESCO. Můžete si zde prohlédnout množství historických i současných fotografií masek, stejně jako originální masky
z Blatna, Hamrů, Studnice a Vortové. Součástí expozice jsou i promítané dokumenty, výtvarná dílna pro děti a speciální programy
pro školy.

Pondělí 9. března od 17 h
Zastupitelstvo města Hlinsko
Veřejnost je srdečně zvána.

ŽIVÁ HISTORIE, speciální program pro školy a veřejnost
Podrobnosti k bohaté nabídce programů naleznete na
www.betlem-hlinsko.cz v oddíle Živá historie. Na programy je
nutné objednat se předem.

Úterý 10. března od 19 h
Techtle Mechtle a Kočky – TANČÍRNA
Vstupné 300 Kč v předprodeji, 320 Kč na místě.

Návštěvní doba: od úterý do pátku od 8.30 do 16 h, polední přestávka od 12 do 12.30 hodin.
V sobotu od 9 do 12 a v neděli od 13 do 16 h.

Čtvrtek 12. března od 18 h
Degustace vín – Vinařství Šabata Zaječí
Kavárna Mkk
Ochutnávka 10 vzorků vín a občerstvení. Vstupné 250 Kč na osobu.
Rezervace vstupenek na rezervačním webu www.mfc-hlinsko.cz
nebo na linhartova@hlinsko.cz, 731 151 774.

Muzeum v přírodě Vysočina, Příčná 350, 539 01 Hlinsko, tel. a fax
469 326 415 – správa; E-mail: muzeumvysocina@nmvp.cz
Betlém Hlinsko – 469 311 429 (průvodci), Veselý Kopec –
469 333 175 (průvodci). www.nmvp.cz

Sobota 14. března od 14.30 h
VI. hlinecký DĚTSKÝ BÁL
Pořádá středisko volného času POHODA a POHODA COOL ve spolupráci s Pohybovým studiem Sluníčko.
Úterý 17. března od 19 h
Originální pražský synkopický orchestr
Z New Orleans do New Yorku – Černobílý příběh jazzu
42. ročník mezinárodního festivalu Pardubického hudebního jara
2020. Vstupné 300 Kč.
Sobota 21. března od 19 h
VII. Futsalový ples
Pořádá STS Rotor Hlinsko.
Čtvrtek 26. března od 18 h
Cesty za podzemím
Promítá a vypráví Ladislav Lahoda – prezident CMA- společnost
pro výzkum historického podzemí. Vstupné 100 Kč.

Kameničky
Sobota 14. března od 8 h
TURNAJ VE STOLNÍM TENISU
Pro začátečníky, středně pokročilé i pokročilé hráče.
Přihlášky a více informací na: martin.pesava@seznam.cz.

Vzpomínky
Je to již 7 let, co nás navždy
opustila paní Irena KYNCLOVÁ,
roz. Pražáková.
Stále vzpomíná manžel
a synové s rodinami.

Pátek 27. března od 15 h
Benefiční ples CDS Motýl – Drachtinka
Připravujeme na duben
Sobota 4. dubna
Festival tanečního mládí 2020
Celostátní přehlídku parketového tance v ČR – Mistrovství České
republiky SUT pořádá Taneční škola BOHÉMIA Chrast a Svaz učitelů tance ČR. Postupová soutěž dětských, juniorských, mládežnických a seniorských kolektivů v předtančení.
Více informací na www.mfc-hlinsko.cz.
Předprodej a rezervace vstupenek – TIC Hlinsko/Betlém 731
697 418, pokladna MFC nebo www.mfc-hlinsko.cz.

Odešel jsi, jak si to zřejmě osud přál,
v našich srdcích a vzpomínkách
zůstaneš navždy dál.
Dne 25. února 2020 tomu byl
rok, co nás navždy opustil tatínek
a dědeček, pan
Ladislav VOHRADNÍK z Hlinska.
Stále s láskou vzpomínají
dcery s rodinami.
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Soukromá inzerce
Prodám palivové smrkové dřevo, řezané v 1 metru.
Kubík za 600 Kč. Dále prodám smrkovou štěpku nařezanou na 10
cm špalíky. Cena dohodou. Lokalita Svratka. Tel.: 721 876 816.
Prodám český česnek modrý paličák, cena 150 Kč/kg; mák modrý,
cena 100 Kč/kg a cibuli. Sněžné. Tel.:720 102 472.
Dám pěkné seno za domácího králíka. Tel.: 602 390 404.
Hledám paní na občasný úklid po hostech v ubytování.
Tel.: 734 699 819.
Restaurace U sv. Huberta hledá posilu do svého pracovního týmu
na pozici servírka/číšník. Více info na tel.: 774 345 891.
Pronajmu byt 1+1 v Jiráskově ulici, volný od 1. března. Cena dohodou. Tel.: 737 889 389.
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Kam za sportem
Lední hokej
Pá 13. 3. Hl. – Polička
So 14. 3. Hl. – Chrudim
So 14. 3. Hl. – Nový Bydžov
Ne 15. 3. Hl. – Třebechovice p. O.
So 21. 3. Hl. – Choceň
Ne 22. 3. Hl. – Nové Město n. Met.
Fotbal
So 7. 3.
Ne 15. 3.
So 21. 3.
Ne 22. 3.
So 28. 3.
Ne 29. 3.
Ne 29. 3.
Ne 5. 4.

Hl. – Pardubičky
Hl. – Velké Hamry
Hl. – Náchod
Hl. – Přelouč
Hl. – Žižkov
Hl. – Libchavy
Hl. – Česká Třebová
Hl. – Benátky n. Jizerou

20.00
9.30
17.00
9.00
9.30
9.00

junioři
žáci
junioři
žáci
žáci
žáci

10.30
14.30
10.00
10.30
10.00
9.30
13.00, 14.45
16.30

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

Volejbal muži – Krajský přebor I. třídy – Gymnázium Hlinsko
Ne 8. 3. SKO Hl. A – Sokol Česká Třebová II
10.00 a 13.00
Ne 22. 3. SKO Hl. A – TJ Svitavy A
10.00 a 13.00
Tenis
So 7.3.
Ne 8.3.
So 14.3.
So 21.3.

Soutěže jednotlivců ČTS
Soutěže jednotlivců ČTS
Soutěže jednotlivců ČTS
Soutěže jednotlivců ČTS

9.00
9.00
9.00
9.00

babytenis
minitenis
starší žáci
mladší žáci

Bazén
PROVOZNÍ DOBA PLAVECKÉHO BAZÉNU
Po
15.00 – 21.00
Út, St
6.15 – 7.45
15.00 – 21.00
Čt
6.15 – 7.45
15.00 – 18.00
Pá
6.15 – 7.45
16.00 – 21.00
So, Ne
10.00 – 19.00
Ceny: dospělí 40 Kč/1 hod., děti do 15 let – 30 Kč/1 hod.
Tel.: 608 042 627.
Každý čtvrtek vždy od 18 a od 19 hodin probíhá cvičení
ve vodě. Cena 70 Kč/hod.
PLAVÁNÍ PRO SENIORY
– každé pondělí od 13 do 14 hodin
– cena 70 Kč/hod. – v ceně je zahrnuto 20 minut cvičení
+ 5 minut. whirlpool + volné plavání
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

Nejúspěšnější
sportovec Chrudimska
2019: Jiří Bouška těsně
pod vrcholem
Další ročník stále populárnější
ankety je u konce. Zaplněné
Divadlo Karla Pippicha v Chrudimi bylo ve středu 19. 2. svědkem ocenění těch nejlepších za
uplynulý rok. Přehlídka zúčastněných byla velmi pestrá, hlinečtí sportovci se v tvrdé
okresní konkurenci neztratili a
my se pojďme podívat, jak že to
tedy přesně dopadlo!
V chrudimském divadle se na
slavnostním vyhlašování sešla
kromě sportovců i početná
skupinka z řad veřejnosti, která
si nechtěla galavečer Nejúspěšnějšího sportovce roku 2019
ujít. K vidění byl pestrý program
s řadou pěveckých či tanečních
vystoupení, nejvíce však všechny jistě zajímalo samotné vyhlášení výsledků.
Barvy Hlinecka reprezentoval
kvalitně především osmiletý Jiří
Bouška, který již ve svém věku
dokázal mnohé. V uplynulém
roce získal titul mistra světa v
šachu v kategorii do osmi let v
běloruském Minsku, ani to však
na vítězství v této anketě nestačilo, slavila chrudimská atletka Klára Bažoutová.
Zajímavostí pro hlinecké příznivce sportu byla i cena v kategorii Kolektivů vesnických
TJ/SK, kterou získali fotbalisté
Rváčova, a to nejen za jejich
suverénní podzimní jízdu
Okresním přeborem, ale především za kvalitní práci a dlouholetý rozvoj útulného fotbalového areálu.
A co další výsledky? Kolektivem mládeže se staly mažoretky z Ronova nad Doubravou, v

dospělých dlouholetou hegemonii chrudimského ERAPACKu ukončil tým MFK Chrudim, který udržením se při premiérové sezoně ve FORTUNA:
NÁRODNÍ LIZE odsunul futsalisty na druhou příčku. Trenérem roku se stala Klára Nováková z chrudimské Besty, veteránem atlet Karel Fiedler a krajánkem fotbalista Slovanu Liberec Tomáš Malinský.
Pozici vítěze v kategorii handicapovaných sportovců obhájil
Adam Peška z Léčebny Košumberk, Síň slávy rozšířila řady o
Jaroslava Hájka (Sokol Zaječice)
a Františka Jelínka (TJ Sokol
Chrudim).
Hlavní kategorii jednotlivců
suverénním způsobem ovládla,
stejně jako cenu fanoušků, atletka Barbora Tichá, která se v
loňském roce stala mistryní ČR
do 22 let v hodu diskem s výkonem 46,47 metru. Druhý skončil
dobrovolný hasič a držitel národního rekordu Jiří Škodný z
Morašic, který překonal kapitána chrudimského MFK Ondřeje
Kesnera.

Pozvánka

SQUASH
Po – Pá
8.00 – 20.00
So – Ne 10.00 – 19.00
Rezervace na telefonu 608 042 627.

Charitativní hokejové utkání

Plavecký bazén Hlinsko pořádá jarní hrátky s vodou pro děti od 3
do 6 let, bez přítomnosti rodičů. Hrátky budou probíhat v rozsahu
10 lekcí od 17. 3. každé úterý od 14 do 15 hod. Cena za 10 lekcí je 500
Kč. Přihlášky se přijímají do 13. 3. v kanceláři bazénu nebo u pokladny. Maximální počet je 20 dětí.
Cíl: seznámit děti hravou formou s vodním prostředím.

Hasičský záchranný sbor Pardubického kraje pořádá Velikonoční
hokejové utkání Hasiči versus Zdravotníci. Charitativní hokejové
utkání se koná na zimním stadionu v Hlinsku ve čtvrtek 19. března
od 18 hodin. Výtěžek z akce bude věnován Jirkovi trpícímu dětskou
mozkovou obrnou s dystonickým syndromem. Jirka je synem profesionálního hasiče ze Svitav. Vstupné dobrovolné.
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Akce ke 100letému výročí hokeje v Hlinsku
přivedla na stadion více než 1 100 diváků
100 let hokeje v Hlinsku – odpoledne a podvečer 1. února
patřil příznivcům hokeje. Hlavní akcí bylo utkání týmu legend
HC Dynamo Pardubice s týmem
hlineckých mužů, které na tribuny přilákalo více než 1 100
diváků. Nicméně odpoledne
patřilo veřejnosti, pro které bylo zorganizováno bruslení, a také našim dětem z přípravek a
elévů, které se učí začátkům
hokeje. Ti ukázali v předutkání
večera svoje dovednosti na ledě
společně se svými trenéry, za to
jim všem patří velká pochvala.
Před zaplněnými tribunami
proběhlo v úvodu představení
hráčů. Fanoušky a členy klubu v
krátkém projevu pozdravil v
dresu Dynama televizní komentátor David Pospíšil. Pozvání přijal také starosta města
a popřál místnímu klubu do
dalších let sportovní úspěchy a
další zájem mládeže o tento v
Hlinsku tradiční sport. Utkání
samotné, ve kterém nastoupili
proti místním hráčům v sestavě
Dynama mistři světa, mistři
extralig ať již českých, slovenských nebo ruské KHL, zahájil
starosta města Hlinska pan Miroslav Krčil společně s legendou
československého hokeje Vladimírem Martincem, Bohuslavem Šťastným a předsedou
klubu Radkem Chladou vhozením slavností buly.
Pak již začalo samotné utkání, ve kterém byly vidět krásné
hokejové akce a dovednostní
parádičky hráčů Dynama, diváky musely bavit zejména technické finesy právě Davida Pospíšila. Bylo vidět, že hokej
všechny bavil a nenechme se
mýlit, že tito hráči již nehrají
soutěže... Všichni hráči Dynama
se pravidelně scházejí, tedy jsou
na ledě stále a někteří z nich
ještě hrají ve vyšších soutěžích.
Pro hlinecké hráče to byl samozřejmě oříšek, první třetina
se nesla ještě ve vyrovnaném

duchu, ale v následujících dvou
třetinách již jednoznačně zvítězila vyšší kvalita, přehled a
zkušenost soupeře. Pro všechny
to však byl příjemný sportovní
zážitek. Na závěr společné focení a nekonečná řada fanoušků při autogramiádě. Samozřejmě jsme předpokládali prioritní zájem o autogramy mistrů světa a extraligových hokejistů, ale místní kluci využili
příležitost a oblehli i kabinu
domácích hráčů a lovili i jejich
podpisy, a tak neutuchající a

dlouhotrvající zájem předčil
všechna očekávání. Příjemný
večer pak pokračoval na „after
párty“ hokejistů obou týmů a
všech trenérů HC Hlinsko.
K historickému utkání nastoupili:
Sestava HC Dynamo Pardubice – tým legend: Brankáři:
Dušan Salfický, Libor Bárta,
Obránci: Petr Čáslava, Petr Jančařík, Petr Mocek, Tomáš Zadina, Miroslav Duben
Útočníci: Michal Tvrdík, Jaroslav Kudrna, Stanislav Procház-

ka, Jan Kolář, David Pospíšil,
Zdeněk Joudal, Martin Koudelka, Lukáš Paleček, František
Semonský
Sestava HC Hlinsko: Brankáři: Vladimír Saifr, Marek Peřina, Petr Sodomka, Obránci: Roman Sobotka, Petr Beneš, Josef
Vácha, Patrik Fink, Adam
Brázda, Šimon Lenoch, Michal
Hudec, Útočníci: Jiří Plachý, Josef Hron, David Pazourek, Petr
Vlček, Martin Zdražil, Radovan
Chvojka, Daniel Králíček, Tomáš
Hudec, Radek Janoušek, Jakub
Nečas, Pavel Pelán
Za klub bychom chtěli poděkovat partnerům tohoto utkání
– společnosti Mlékárna Hlinsko
a.s. za věcné dary pro hráče,
společnosti Mercia Chrudim,
která o přestávkách prezentovala elektro automobil Citigo a
pořádala soutěž, také pivovaru
Rychtář za materiální podporu
na akci, partnerům klubu, kolegům z fotbalového klubu,
kteří nám půjčili jejich větší
klubové prostory se zázemím,
kterým zimní stadion dosud
nedisponuje, a pracovníkům
městských sportovišť za přípravu všech prostor a ledové
plochy na zimním stadionu.
HC Hlinsko

Hlinecké noviny – Měsíčník – Hlinecké noviny – Periodický tisk územního samosprávného celku města Hlinsko. Vydavatel Město Hlinsko, IČO 00270059. Adresa redakce: Hlinecké noviny, Poděbradovo náměstí 1, Hlinsko, šéfredaktor Leoš Remeš, tel.: 731 697 418 . Redakční rada – Dita Breberová, Leoš Remeš, Hana Novotná. Příjem inzerce: TIC Hlinsko, tel.: 731 697 418 , mail: ic@hlinsko.cz. Podepsané články
vyjadřují názory autorů a nemusí být totožné se stanoviskem vydavatele. Redakční rada si vyhrazuje právo příspěvky redakčně upravovat, případně krátit. Nevyžádané fotografie a rukopisy se nevracejí. Tisk: VLM a.s. Vydání je povoleno Okresním úřadem – odborem kultury v Chrudimi 16. 3. 1998. Reg. značka: MK ČRE 11837. Náklad 5500 výtisků.

