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LÉTO JE PRO LETOŠEK JIŽ NENÁVRATNĚ MINULOSTÍ a příroda se nám začíná zbarvovat do podzimních barev. S nástupem listopadu jsou spojené i podzimní práce, ke kterým neodmyslitelně patří
úklid silnic a hrabání spadaného listí. Proto pracovníci úseku údržby a jejich technika v těchto dnech
rozhodně nezahálí.

Účelně vybavené, moderní a
funkční. Takové jsou nové učebny
střední odborné školy v Hlinsku,
která je součástí našeho Gymnázia
K.V. Raise. ...2

PŘÍŠTÍ ČÍSLO VYJDE:

3. prosince 2021

Slovo starosty
Lide československý! Tvůj
odvěký sen se
stal skutkem.
Stát československý vstoupil
dnešního dne v
řadu samostatných, svobodných, kulturních států světa. Národní výbor,
nadaný důvěrou veškerého lidu
československého, přejal jako
jediný a oprávněný a odpovědný činitel do svých rukou správu svého státu. Lide československý! Vše, co podnikáš, podnikáš od tohoto okamžiku jako
nový svobodný člen velké rodiny samostatných svobodných
národů.
Právě těmito větami začíná
slavné Provolání Národního
výboru z 28. října 1918. Podepsáni pod ním jsou Antonín
Švehla, František Soukup, Jiří
Stříbrný, Vavro Šrobár a Alois
Rašín. Připadá mi užitečné si
tyto věty připomenout nejenom kvůli tomu, že jsme před
pár dny oslavili 103. výročí
vzniku samostatného Československa. Důležité jsou podle
mne kvůli celkové náladě, která
ve společnosti panuje. Důležité
jsou kvůli tomu, co se kolem
nás děje. Někdy je totiž potřeba
se vrátit ke kořenům a připomenout si začátek. Třeba proto,
abychom neztráceli sílu, energii
a naději. Třeba proto, abychom
neopakovali kdejaké nesmysly,
které někdo v Evropě či jinde (a
to kdekoliv) vymyslí a řekne.
Vždyť hrdost, která nás pojí k
našemu státu, regionu a městu,
není měřitelná tím, na kterou
světovou stranu se zrovna dívá
politická reprezentace. Náš
vztah k pomyslné rodné hroudě
je přece v každém z nás mnohem hlouběji. Nemyslíte? Mějte
úspěšný listopad a děkuji za
podporu.
Miroslav Krčil
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V Hlinsku se jezdí a chodí „po novém“ v další ulici
Ulice Kavánova je pro město
další důležitou dopravní spojkou, kterou se podařilo v Hlinsku opravit.
„Provedli jsme celkovou rekonstrukci komunikace i chodníků. Navíc k větší bezpečnosti
tady přispějí nová parkovací
místa před zdejší prodejnou
Jednoty,“ poznamenal starosta
Miroslav Krčil s tím, že jde o
první etapu projektu, jehož
součástí je dále ulice Erbenova.
Tuto část má hlinecká radnice
naplánovánu rekonstruovat na
jaře příštího roku. „Dohromady
nás oprava ulic Kavánova a Erbenova přijde na zhruba 15 milionů korun. Na celý projekt
jsme získali dotaci 8,5 milionu
od ministerstva pro místní rozvoj,“ doplnil starosta Krčil.
V uplynulých měsících se

museli obyvatelé Hlinska i návštěvníci vyrovnat hned s několika uzavírkami, ať už přímo

ve městě nebo i v jeho okolí.
„Jsem moc rád za řidiče a vůbec
za nás za všechny, že už většina

Nové třídy s moderním vybavením
pro učební obory
Účelně vybavené, moderní a
funkční. Takové jsou nové
učebny střední odborné školy v
Hlinsku, která je součástí našeho Gymnázia K.V. Raise. V minulých dnech se o tom mimo
jiné měli možnost přesvědčit i
zástupci základních škol. Nové
prostory vznikly rekonstrukcí
budovy bývalého technického
úseku společnosti ETA. Objekt,
který chátral, se tak nyní společně se středním odborným
školstvím nadechuje k novému
životu. Věřím, že peníze, které
investovalo město Hlinsko do
rekonstrukce objektu, které
Pardubický kraj vkládá do vybavení a provozu a stejně tak
finance a energie partnerských
podniků, se našemu městu a
celému regionu v budoucnu
bohatě vrátí. Jsou to totiž peníze investované do našich dětí,
do vzdělání. A takové investice
osobně považuji za vůbec nejpotřebnější a nejlepší.
Aktuálně tři perspektivní
obory: výrobce potravinmlékař, elektrikář a truhlář tady
mají výborné zázemí. A protože
jsem patriot, dodávám, že široko daleko lepší zázemí není!
Znovu a znovu proto děkuji
všem, kteří se na realizaci podí-

uzavírek pominula. Ulice Wilsonova a Komenského už po
náročné rekonstrukci kanalizace také jedou. Nový plynovod a
povrch je v ulici Raisova a podařilo se kompletně opravit
například Máchovu ulici. Jsme si
vědomi, že těch omezení bylo
hodně, a proto znovu velmi děkuji za trpělivost. Kromě městských investic jsou tady ale i
další investoři. Těm patří poděkování samozřejmě také – v čele s Pardubickým krajem či
společností VaK Chrudim, kteří
do našeho regionu vkládají miliony korun. Vážím si toho, že si
tito naši partneři uvědomují
důležitost investic na Hlinecku
a že se nám daří tyto investice
vyjednat, připravit a realizovat,“
řekl Miroslav Krčil. (red)

Memoriál
československých

parašutistů
– upozornění
Ve dnech 13.-14. listopadu se
bude konat Memoriál československých parašutistů. Jedná
se o pochod pořádaný 43. výsadkovým plukem v Chrudimi s
výchozím bodem ve vojenské
části letiště Chrudim a cílem v
kulturním domě v Novém Městě na Moravě.
Trasa pochodu není pevně stanovena, nicméně lze předpokládat následující osu: Chrudim
– Šiškovice – Horní Bradlo – Trhová Kamenice – Hlinsko – Herálec – vrchol Devět skal –
Fryšava pod Žákovou horou –
Medlov – Studnice u NMNM –
Maršovice – Nové Město na
Moravě.

POLNÍ ČETNICTVO

leli. Díky za podporu a vstřícnost Pardubického kraje i partnerských firem. A závěrem si
dovolím jeden vzkaz všem, kteří
se rozhodují o budoucím studiu

a vybírají střední školu. Zvažte,
prosím tu, kterou máme přímo
v Hlinsku.
Miroslav Krčil, starosta

V průběhu Memoriálu se po výše uvedené trase bude taktéž
pohybovat technika Klubu vojenské historie Feldgendarmerie z.s., která bude sloužit pro
dokreslení dobové atmosféry.
Jedná se o německé polní četnictvo z období druhé světové
války. Chtěli bychom informovat občany, že můžou rovněž
narazit na příslušníky klubu
vojenské historie v dobových
uniformách. (red)
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VRACÍME DO HLINSKA
ODBORNÉ ŠKOLSTVÍ!
VŠEOBECNÉ VZDĚLÁNÍ I MLÉKAŘ I TRUHLÁŘ I ELEKTRIKÁŘ

GYMNÁZIUM K.V.RAISE
A STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ HLINSKO
STŘEDNÍ VZDĚLÁNÍ
S MATURITNÍ ZKOUŠKOU

STŘEDNÍ VZDĚLÁNÍ
S VÝUČNÍM LISTEM
Výrobce potravin (Mlékař)
Elektrikář
Truhlář

Gymnázium (osmileté, čtyřleté)

DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
24.11.2021
2.12.2021

pro zájemce o gymnaziální obory vzdělání
pro zájemce o učební obory vzdělání

PŘÍPRAVNÉ KURZY
na přijímací zkoušky od ledna/února 2022

red@gymhlinsko.cz
469 311 292, 469 311 190

Adámkova třída 55
539 01 Hlinsko

www.gymhlinsko.webnode.cz
Gymnázium K. V. Raise, Hlinsko,
Adámkova 55
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Výsledky voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky
konané ve dnech 8.10. – 9.10.2021

ČR
26,84
27,12

PŘÍSAHA

4,13
4,33
3,81
3,6

6,51
6,43
7,28
6,78

9,95
11,41
14,09
15,62

ČSSD

3,89
4,06
4,95
4,68

5,05
4,65

9,89
8,35

9,48
9,07
9,36
9,56
SPD

31,77
31,73

PK

28,52
27,79

Hlinecko

24,27
24,51

Hlinsko

SPOLU

PIR. A STAR.

KSČM

ANO 2011

OSTATNÍ

Kamínkovníky zdobí oddychové stezky

Touto cestou bychom chtěli
poděkovat žákům hlineckých
základních škol za výtvarné
ztvárnění a oživení kamínkovníků, které se nacházejí na oddychových stezkách města
Hlinska. Kamínkovník, na němž
pracovali žáci ZŠ Ležáků, se nachází na oddychové stezce Ma-

tulova v hájku u biotopu.
ZŠ Resslova pomalovala kamínkovník na Lázeňské stezce,
který je umístěn u památné lípy, a ZŠ Smetanova graficky
vyzdobila kamínkovník na Pohádkové oddychové stezce, jenž
je směrem k Ratajským rybníkům. (red)
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Na vlastní duši v Hlinsku
V pátek 24. září pořádal FOKUS Vysočina v Hlinsku druhý
ročník Festivalu Na vlastní duši.
Akce se konala v rámci Týdnů
pro duševní zdraví také v dalších střediscích FOKUSu v
Pelhřimově, Havlíčkově Brodě a
Chotěboři. Návštěvníci tak
mohli během čtyř dnů a čtyř
festivalů nahlédnout do činnosti organizace, zabývající se
péčí o duševní zdraví. A co návštěvníky čekalo? Zejména
workshopy, zajímavé rozhovory
a skvělá hudba.
Před Orlovnou měla veřejnost
možnost seznámit se nejen
s prací pořádající organizace,
která pomáhá lidem s duševním onemocněním žít život
podle jejich představ, ale také
s tématikou duševního zdraví
obecně. „Na akci se rovněž podíleli naši dobrovolníci, kterým
patří dík, zejména za přípravu
místa a podíl na vedení
workshopů“, říká Eliška Hanskutová, koordinátorka Dobrovolnického centra Fokusu.
Vzhledem k aktuálnímu
trendu, kdy se přirozená komunikace a osobní kontakty
přesouvají do online prostoru,
akci letos provázelo téma
„Emoce v síti“.
Na příchozí čekalo hned
několik zajímavých
workshopů
„V Psychomatu na budku si

lidé vyzkoušeli jaké to je, když
vidí a slyší to, co ostatní ne“, říká Jana Horynová z hlineckého
FOKUSu. „Na Zdi emocí se příchozí společně podělili o to, co
je v poslední době trápí, zároveň si své trable mohli rozuzlovat a uvědomit si, co a kdo jim
v životě pomáhá“, pokračuje
Lucie Motlová, která aktivitou
provázela. Ve workshopu Emoce v rámečku se návštěvníci fotili s emotikony, které vyjadřovaly jejich momentální náladu.
„Díky hláškám, které používáme v souvislosti s duševním
zdravím a vysvětlení jejich
skutečného významu se lidé
více dozvěděli o duševním onemocnění. Věděli jste, co znamená, když vás někdo pošle
k Chocholouškovi? Návštěvníci
už ano“, usmívá se vedoucí FOKUSu Horynová. Odreagovat se

návštěvníci mohli také při
tvorbě relaxačních mandal.
Oblíbeným workshopem byla
také Mindball mozkoherna,
nástroj fungující na bázi EEG.
„Návštěvníky nadchlo bubnování na africké bubny, které
si užily nejen děti, ale také dospělí“, doplňuje Jakub Červenka,
peer konzultant FOKUSu. O samotné práci ve FOKUSu hovořili
s lidmi zaměstnanci u infostánku, kde byly představeny
i výrobky klientů.
V Orlovně a před ní zazněly
osvětové přednášky
Během dopoledne proběhla
přednáška pro studenty s Petrou Ambrožovou, odbornou
asistentkou Univerzity Hradec
Králové, autorkou mnoha publikací na téma komunikačních
technologií a současného ži-

votního stylu mladých lidí. Na
ní navazovala beseda s peer
konzultantem, člověkem se
zkušeností s duševním onemocněním, na téma zotavení.
Téma kyberšikany a nástrah
internetu poté otevřeli zástupci
Policie ČR. „Lidé se dozvěděli,
jak je jednoduchá krádež online
identity, co je může čekat
v temných vodách internetu,
ale také to, jak se lze bránit“,
dodává Jana Horynová, vedoucí
hlineckého FOKUSu. Na závěr
programu vystoupila rocková
kapela Michael & Girls‘ Voices.
Občerstvení na festivalu zajistila cukrárna a bistro Čistá
duše a Kafe bar Rytmus Chrudim. Návštěvníci si také mohli
zakoupit výrobky sociálního
podniku FOVY.
Nad Festivalem převzal
záštitu radní Pardubického
kraje Pavel Šotola a finančně jej
podpořil Pardubický kraj, Město
Hlinsko a Jednota spotřební
družstvo. Na hladkém průběhu
se podíleli také dobrovolníci
z Dobrovolnického centra FOKUS Vysočina a uživatelé služby. Poděkování patří také MKK
Hlinečan, TIC Hlinsko a organizaci OREL – Jednota Hlinsko,
která zajistila zázemí a umožnila část akce uskutečnit v prostorách Orlovny.
Jana Horynová, vedoucí
střediska hlineckého FOKUSu
Vysočina

Výstava díla Karla Beneše stojí za zhlédnutí
KAREL BENEŠ 1881 – 1941
Výstava Karla Beneše je
dlouho připravovaným projektem, kterým chce Městské muzeum a galerie Hlinsko připomenout tuto významnou osobnost.
Malíř a profesor Karel Beneš
patří mezi významné rodáky
města Hlinska a také uznávané
výtvarníky i mimo zdejší region.
Často bývá přirovnáván ke
svým předchůdcům – umělcům
a dokumentátorům lidové architektury jako byli Jan Koula,
Jan Prousek, nebo Adolf Kašpar.
Ač je Beneš hlineckým rodákem, jeho tvorba bývá spjata
nejen s Českomoravskou vrchovinou, tedy s Hlineckem,
Žďárskem, Novoměstskem, ne-

bo Bystřickem, ale i se severovýchodními Čechami – Náchodskem, Českoskalickem,
Novoměstskem, Jaroměřskem,
Hronovskem, Rychnovskem a
dokonce Slovenskem. Cizokrajné motivy zachycoval v kresbě i
malbě pouze okrajově, a to během svých studijních cest po
Balkáně a Itálii. Je oceňován
především pro svou usilovnou
etnograficko-výtvarnou práci
zachycující mizející venkovská
stavení i další prvky lidové architektury.
Tato výstava se zaměřuje na
autorovo dílo komplexněji a
vedle dobře zmapovaného odvětví etnografické kresby postupně představuje Beneše také
jak malíře, grafika, nebo ilu-

strátora. Doprovodná publikace
o Karlu Benešovi ho navíc přiblíží také v nečekaných polohách coby básníka, nebo autora
sgrafit na fasádách hlineckých
domů.
Vedle zásadního souboru
prací Karla Beneše ve správě
hlineckého muzea a galerie jsou
na výstavě i ve zmíněné publikaci zastoupena díla ze sbírek
Muzea Náchodska, Muzea Boženy Němcové v České Skalici,
Galerie výtvarného umění v
Náchodě, Městské galerie Zázvorka z Nového Města nad
Metují, Regionálního muzea v
Chrudimi a také z mobiliáře
náchodského zámku. Podstatná
část vystavených obrazů, či
kreseb je zapůjčena ze soukro-

mých sbírek.
Výstava je otevřena denně od
úterý do neděle mezi 9. až 12. a
13. až 16. hodinou. Potrvá do 5.
prosince tohoto roku. Jako doprovodný program je připravena komentovaná prohlídka výstavy s Martinem Horákem v
sobotu 6. listopadu.
MMG Hlinsko
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Místní poplatky – za
komunální odpad
(včetně rekreačních
objektů), ze psa
Upozorňujeme občany, aby v
případě, že dosud neuhradili
místní poplatek za komunální
odpad, či místní poplatek ze
psa, tak neprodleně učinili!!!
Platby místních poplatků doporučujeme provádět bezhotovostní platbou (převodem z
účtu), případně na pokladně
městského úřadu (provozní
doba pondělí a středa od 7:30 do
11:30 hod, od 12:30 do 17:00 hodin).
Číslo účtu pro zaslání poplatků je: 19-0000623531/0100,
částka v případě poplatku za
komunální odpad činí pro rok
2021 – 660 Kč/osobu/rok. Obdobná částka platí i pro poplatek za komunální odpad za re-

kreační objekt. Pokud nemáte k
dispozici příslušný variabilní
symbol, lze jej zjistit u:
Marie Hubené – tel. 469 315
334, e-mail: hubena@hlinsko.cz
Soni Pospíšilové – tel. 469 315
314, e-mail:
pospisilova@hlinsko.cz
Bc. Hany Dvořákové – tel. 469
315 325, e-mail:
dvorakova@hlinsko.cz
Připomínáme, že v rodině,
kde je více poplatníků, je třeba
platby provádět jednotlivě,
zvlášť za každého poplatníka a
jemu přidělený variabilní symbol!
Soňa Pospíšilová,
Odbor kancelář tajemníka

Vysočánek opět vystoupil před
diváky, tentokrát v Hradci Králové

V sobotu 25. září se v hradeckém Adalbertinu konala „Přehlídka dětských folklorních
souborů“. Hlinecko reprezentoval dětský folklorní soubor
Vysočánek.
Navzdory krátkému času na
přípravu a předchozí téměř
dvouleté pauze, dokázaly děti
ukázat publiku, že tancují
s chutí a rády. Největší odmě-

nou pro děti byl nejen potlesk
diváků, ale právě možnost si po
dlouhé době zatancovat před
zaplněným hledištěm. Ocenění
poroty za práci s prostorem byla
už jen pomyslnou třešničkou na
dortu. Na pódiu se postupně
vystřídaly dětské soubory východních Čech. Na závěr se
soubory rozloučily společnou
písničkou. DFS Vysočánek
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Putovní „covidový“ příběh o splněných přáních
žáků 8. A ZŠ Resslova
V době distanční výuky,
v době, kdy nebylo možné plnit
si své sny, napsali žáci 8. A ve
svém volném čase příběh o splněných přáních. Příběh vznikal
postupně v rozmezí měsíců duben – červen 2020, zcela spontánně a snad i s chutí rozvíjet
děj příběhu tak, aby na vymyšlenou část mohli navázat další
žáci. Rádi se s vámi o příběh
podělíme a přejeme vám, aby se
vám vaše sny splnily stejně jako
našim hrdinům.
Příběh o splněných přáních
V Přístavní ulici
č. 24 bylo chladné
ráno. Krtek Fanda
se vydal na závod
formulí. Cestou
potkal pana Prasátka. Pokračovali
spolu v cestě,
když vtom pan
Prasátko vykvíknul. Fanda se
dozvěděl, že ztratil brýle.
Hodný krtek začal hledat, ale
nenašel brýle, jenom starou láhev piva. Fanda řekl panu Prasátkovi, aby se koukal přes tu
láhev. Fungovalo to, a proto pan
Prasátko pozval krtka na svou
loď, kde se po závodech konal
piknik. (Jenda Pokorný)
Společně dorazili
na závody formule
1. Postavili se do
první linie diváků a
se vzrušením očekávali začátek závodu. Do startovního pole se začali
trousit závodníci.
Prvním z nich byl lenochod
Rychlonožka.
Ze všech sil co nejrychleji dolezl ke svému stroji, usedl do
něj, připoutal se, nasadil si přilbu a pevně se chopil volantu.
Jeho životní chvíle právě nastala. Zavřel oči a hlavou mu proběhla složitá cesta za splněním
svého snu.
Vzpomněl si na okamžik, kdy
pod stromem objevil noviny
inzerující závod formule 1. Nikdy si nepřál nic jiného, než
usednout za volant tohoto
stroje a vyrazit. Týden mu trvalo, než se dostal k telefonu, aby
si zajistil startovací pozici. Měsíc
usilovně pracoval na tom, aby
se doplazil na letiště a byl pře-

praven do Evropy, a další měsíc,
aby konečně uviděl závodní
dráhu.
Teď seděl ve svém vysněném
voze, svými chlupatými tlapami
pevně svíral černý volant a čekal na pokyn startéra.
BUM! Ozvala se rána jako
z děla a lenochod poprvé v životě šlápl na plyn hned poté, jak
uslyšel ránu. A co se nestalo!
Svět kolem něho se najednou
začal pohybovat neuvěřitelnou
rychlostí. Všechno bylo v pohybu, všechno utíkalo tak
rychle, že Rychlonožka nemohl
ani dech popadnout. V hlavě
mu hučelo, před očima se mu
míhaly ujeté okruhy závodní
dráhy a vůbec nevěděl, jak dojel
do cíle. Bylo mu blaze. Ten pocit
z rychlé jízdy ho naplnil natolik,
že mu ani nezáleželo na tom,
jestli vyhraje, nebo jestli bude
poslední.
Po chvíli se vysoukal ze svého
auta, naposledy si jej pohladil,
uprosil fotografa zajíce, aby jej
zvěčnil pro případ, že by mu v
Americe nevěřili, a vydal se
směrem k divákům.
(paní učitelka)
Diváci nadšeně tleskali a jásali. Pan Prasátko a krtek Fanda
se chtěli seznámit se závodníkem Rychlonožkou. Ale byl
tu háček, protože lenochodovi
trvalo dlouho, než něco řekl. A
ani se nemohl podívat po památkách. Naštěstí pan Prasátko
přišel na nápad: dáme Rychlonožku do kočárku a budeme ho
vozit po různých památkách.
Lenochodovi se to líbilo, stejně
neměl co na práci.
(Matěj Pokorný)
Když se krtek
Fanda, pan Prasátko a Rychlonožka složitě
propletli mezi
spoustou diváků
závodu formule
1, lenochod povídá svou pomalou řečí: „Chtěl
bych se podívat do Napoleonova muzea.“
Fanda a pan Prasátko souhlasili s jeho nápadem a vydali se

na cestu. Nebylo to daleko. V
muzeu viděli spoustu Napoleonových originálních předmětů,
také jeho dopisy a oblečení.
Všichni se shodli na tom, že Napoleon byl významný vojevůdce.
Protože muzeum je součástí
knížecího paláce, podívali se i
tam. Při prohlídce královských
pokojů narazili na krále s královnou. Zvířátka jim poděkovala za to, že mohli vidět krásný
palác zevnitř i zvenku.
Před palácem Rychlonožka
zjistil, že nemá peníze na zpáteční cestu domů. A proto se
vydali do casina zahrát si poker.
Na konci hry Rychlonožka vyhrál díky svým rychlým instinktům. Jelikož měl peníze na
tři letenky, nabídl Fandovi a
panu Prasátkovi, jestli nechtějí
letět do Ameriky s ním.
(Honza Marek)

bratra odchytl řezník, a tak mu
musíme jet na pomoc.“
(Matyáš Adámek)

Pan Prasátko a
krtek Fanda řekli
Rychlonožkovi, že
s ním rádi poletí, a
nasedli na přímou
linku do Chicaga.
Když přiletěli do
Chicaga, uviděli
plakát na hokejový
zápas Chicago Blackfawks: San
Jose Sharks. Rychlonožka koupil
tři vstupenky.
Když se chystali vyrazit na
stadion, zjistili, že musí jet přes
celé město a zápas začíná za hodinu. Krtek Fanda řekl: „To nemůžeme nikdy v životě stihnout“. Ale pan Prasátko neztrácel naději: „Tak to aspoň zkusíme“. Když se podívali vedle sebe,
zjistili, že Rychlonožka je fuč.
Najednou vyjelo z autopůjčovny závodní auto. Zastavilo u
nich, stáhlo se okénko a v autě
seděl Rychlonožka: „Rychle nastupte, třeba to ještě stihneme.“
Krtek Fanda a pan Prasátko naskočili do auta, Rychlonožka
sešlápl plyn a rozjel se směrem
na dálnici. Naštěstí nebyly velké
zácpy a na zápas dojeli na minutu přesně.
Zápas dopadl 3:3. Všichni si to
náramně užili. Když vyšli ze
stadionu, zazvonil panu Prasátkovi mobil. Pan Prasátko
odešel bokem, a když se vrátil,
oznámil svým kamarádům, co
se právě dozvěděl: „Musíme se
rychle vrátit domů, protože

Rychle vběhli dovnitř a viděli,
že řezník právě
dobrousil nůž.
Prudkým gestem
se rozmáchl a nůž
letěl vzduchem.
V panu Prasátkovi
by se v tu chvíli
krve nedořezal –
ztuhly mu nohy a
nebyl schopen ani vykřiknout.
Řezníkův nůž přistál na stole,
aby naporcoval nikoliv čuníka,
ale ananasovou pizzu – řezník
byl totiž vegetarián. Chtěl se
s bratrem pana Prasátka podělit. Byli dlouholetí kamarádi a
řezník nebyl vlastně žádný řezník, ale říkalo se mu tak jenom
proto, že nosil kostkovanou košili. Jenže to pan Prasátko nevěděl. Spadl mu kámen ze srdce,
a když se přivítal se svým bratrem, pustili se všichni společně
do obrovské pizzy – však už jim
pěkně kručelo v břiše.
Veselili se dlouho do noci,
vypravovali si různé příběhy –
hlavně zážitky z Ameriky – a
potom všichni usnuli spánkem
spravedlivým...
Když se pan Prasátko vzbudil,
slunce se už dávno procházelo
po obloze a těšilo se na to, jaká
překvapení mu naši kamarádi
zase přichystají.
(Martin Málek)
Ale to zase až někdy příště…
Mgr. Soňa Dobrovolná
a žáci z 8.A ZŠ Resslova

Museli se tam dostat co nejrychleji, a tak si
řekli, že poletí letadlem. Letadlo bylo
staré a pořád v něm
hučelo. V letadle
přemýšleli, kde by
mohl být řezník.
Přišli na to, že by
mohl být u sebe doma. Když
přistáli, okamžitě vyrazili do
města k řezníkovi domů. Ten
tam ale nebyl. V panu Prasátkovi hrklo – co když už přišli
pozdě? Krtka Fandu napadlo, že
by mohl být v řeznictví.
Dorazili tam právě včas. Už
zvenku slyšeli, jak tam někdo
brousí nože…
(Mikuláš Martínek)
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Vzpomínky
Dne 28. října by se dožil 90 let náš
milovaný manžel, tatínek a dědeček,
pan Josef ŠILLER z Holetína.
Se smutkem v srdci a s láskou
vzpomínají manželka a dcery
s rodinami..

Dne 14. října 2021 uplynulo 5 let
od předčasného odchodu naší milované
manželky, maminky, dcery a babičky,
paní Boženky ŠULCOVÉ z Ratají.
Upřímně vzpomínáme na krásné chvíle,
které jsme spolu prožili.
Manžel a dcery s rodinami

Těžko se s tebou loučilo,
těžko je bez tebe žít,
láska však smrtí nekončí,
v srdci tě stále budeme mít.
Dne 24. října 2021 jsme vzpomněli
5. výročí, kdy nás navždy opustil náš
drahý manžel, tatínek a dědeček, pan
František VAŠKO.
S láskou stále vzpomínají
manželka Hedvika, syn Milan
a dcera Jana s rodinami.

Dne 16. září 2021 uplynul 1 smutný rok, co nás navždy
opustili pan Ladislav ŠÍR a 21. října paní Eliška ŠÍROVÁ.
S úctou vzpomíná Lucka s rodinou

Čas mírní bolest, ale nedá zapomenout.
Dne 4. listopadu 2021 vzpomínáme 5. smutné výročí, kdy nás
navždy opustila maminka a babička, paní Eliška ŠKODOVÁ.
Nikdy nezapomeneme. Lucka s rodinou

Blahopřání
Vážený „Náš“ sousede pane Ing. Miloslave TUHÝ, k Vašemu
úžasnému životnímu jubileu 95. narozeninám, které oslavíte
17. listopadu 2021, Vám z celého srdce přejeme hlavně
pevné zdraví, štěstí, radost, sílu do života a také moudrost
a optimismus, který nám všem dáváte.
Děkujeme za to, že jste tu s námi.
Moc si toho všichni vážíme! Vaši sousedé

Zkuste to na Tvrzi
Evangelický sbor v Hlinsku
nabízí veřejnosti prostor na
Tvrzi.
Můžete zde uspořádat veřejné
i soukromé setkání, např. svatby, menší koncerty, prezentace

OBUV TEXEVO

nebo přednášky. Prostor není
vhodný na večírky a hostiny.
Více informací podá farářka
Naděje Čejková (tel.
604 284 774, mail:
hlinsko@evangnet.cz).

Poličská 342,
Hlinsko
www.texevo.cz

KOLEKCE PODZIM - ZIMA 2021
- zdravotní obuv certifikovaná IQC Zlín
- trekking + softshell shoes
- moto fashion shoes
- steel excentric young styles
- oděvy brandit
- sportovní obuv
- kabelky,peněženky, batohy
výhodné ceny!!!

DĚKUJEME ZA VAŠI NÁVŠTĚVU
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Co svým blízkým
pod stromeček?

Dárkový poukaz na brýle
Optika Petříkovi
Dvořákovo nábř. 269, Hlinsko
Tel.: 736 535 055

www.optika-petrikovi.cz
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VÁNOČNÍ CUKROVÍ
Pečené z másla a smetany

VELKÁ KRABIČKA MALÁ KRABIČKA
Cena - 650 Kč
Cena - 350 Kč
VANILKOVÉ ROHLÍČKY (100 g)
PRACNY DUO (100 g)
STROJKOVÉ SVĚTLÉ (100 g)
STROJKOVÉ TMAVÉ (100 g)
MYSLIVECKÉ KNOFLÍKY (100 g)
PUSINKY (50 g)
KOKOSKY (50 g)
STŘAPÁČE (6 ks)
LINECKÁ KOLEČKA S MARMELÁDOU (6 ks)
LINECKÉ OVÁLKY S KÁVOVÝM KRÉMEM (6 ks)
PUNČOVÁ HRUDKA (6 ks)

Pečeme také bezlepkové cukroví - rohlíčky,
slepovaná kolečka, knoflíky, pusinky,
kokosky - 600 Kč/kg

Cukrárna Čistá Duše, Družstevní 1699, Hlinsko, Tel.: 778 736 444
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Centrum Jana XXIII.

Pondělí
od 8 do 12 h – herna s tvořením (vstupné 40 Kč/rodina)
od 13 do 14.40 h – hrátky s angličtinou (nutná rezervace)
od 17.30 do 19.30 h – předporodní kurz s porodní asistentkou
Úterý
od 9 do 11 h – herna s písničkou (vstupné 40 Kč/rodina)
od 14.30 do 15 h – cvičení s miminky 3 – 9 měsíců
od 15 do 15.30 h – cvičení s dětmi 9 – 12 měsíců
od 15.30 do 16 h – cvičení s dětmi 12 -18 měsíců
od 15.55 do 16.45 – cvičení pro děti od 3 let
od 17 do 17.45 h – cvičení pro maminky s dětmi
od 17.45 do 19 h – cvičení pro těhotné s porodní asistentkou
(cena lekce 70 Kč)
Čtvrtek
od 8 do 11 h – volná herna (vstupné 40 Kč/rodina)
od 15.30 do 16 h – angličtina s Pam (nutná rezervace)
od 16.30 do 17.30 h – kurz Malá technická univerzita
Pátek
od 8.30 do 9.30 h – cvičení s dětmi 18 měsíců a více
od 9.30 do 10.30 h – cvičení maminek s dětmi
od 9 do 12 h – 1x měsíčně setkání dvojčátek (vždy druhý pátek v
měsíci)
od 15 do 17 h – setkání maminek – volná herna (vstupné 40
Kč/rodina)
Další připravované aktivity
Středa 10. 11. od 14 h – Dítě na srdci – ukázky úvazů
Středa 10. 11. od 17.30 h – Spontánní tanec – taneční meditace pod
vedením lektorky D. Breberové
Středa 24. 11. – Vánoční focení
Bližší info na hlinecanek@email.cz, tel 728 460 403, www.hlinecanek.cz, nebo na Facebooku. Změna vyhrazena.

Pondělí: Výuka zpěvu s Monikou Maškovou 10 – 17 h (obj. předem
na tel. 724 568 602); Cvičení Pilates dospělí 17.15 – 19.30 h (paní Semerádová)
Úterý: Bohoslužba 8 – 9 h; Výuka zpěvu s Monikou Maškovou 10 –
17 h; Modlitební setkání 18 – 19 h
Intervalový trénink – 19.15 – 20.15 h
Středa: Výtvarná dílna pro dospělé 14 – 17 h; Intervalový trénink –
19.15 – 20.15 h
Čtvrtek: Cvičení Pilates dospělí 17.15 – 19.30 h
Pátek: Bohoslužba 8 – 9 h
Sobota: Bohoslužba 16.30 – 17.30 h
Neděle: Bohoslužba 8 – 9 h; Spolčo dívek 13 -15 let 17.30 – 19 h
Aktivity mimo harmonogram
Sobota 13. listopadu od 13 h – výroba lampionů z PET lahví, spojená poté s procházkou s rozsvícenými lampiony
Pondělí 8. listopadu až neděle 14. listopadu – Sbírka trvanlivých potravin pro Azylový dům pro matky v tísni v Hamrech
Sobota 27. listopadu od 9 do 15 h – výtvarná dílnička I. – tvoření
vánočních ozdob
Více informací na www.cj23.cz, FB: Centrum Jana XXIII. Program je
odvislý od vládních nařízení.

Městské muzeum a galerie
Galerie
do 5. prosince
KAREL BENEŠ 1881 – 1941
Sobota 6. listopadu od 14 h – komentovaná prohlídka.
PROŠLI ZDEJŠÍ KRAJINOU
Stálá expozice krajinářů nejen Hlinecka
Otevřeno: Út – Ne 9 – 12, 13 – 16 h

Kino
18. čtvrtek
19.00
Přání Ježíškovi
Romantická komedie ČR, 109 minut, P, vstupné 150 Kč.
23. úterý
13.30
Zbožňovaný – Bio Senior
Komedie/drama ČR, 99 minut, 12-N, vstupné 60 Kč.
26. pátek
19.00
Vánoční příběh
Komedie ČR, P, vstupné 150 Kč.
27. sobota
16.00
Encanto
Rodinný animovaný film USA, dabing, 91 minut, P, vstupné 120 Kč
děti, 140 Kč dospělí.
28. neděle
16.00
Dračí země
Animovaný rodinný film, dabing, 92 minut, P, vstupné 120 Kč děti,
140 dospělí.
Předprodej a rezervace vstupenek – TIC Hlinsko/Betlém 731 697
418, pokladna MFC nebo www.mfc-hlinsko.cz. Vstupenky lze platit
i kartou.

KD Herálec
Pátek 3. prosince od 19.30 h
DYMYTRY
Neonarcis a Homodlak R
emaste-red tour. Vstupné 490 Kč.

Peklo Čertovina
Sobota 13. listopadu od 10 h
PODZIMNÍ ČERTIDRAKIÁDA
Výroba draka s čerty, pouštění
draků, soutěže, pekelný drak.

Muzeum
Stálá expozice: Nejstarší historie, školství, spolky, oděv a textilní
výrobky, zaniklá a živá řemesla – hrnčířství, hračky, sklo,
rodina Adámkových.
Otevřeno: Út – Ne 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

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

Oddělení pro děti
13 – 17
9 – 12, 13 – 15.30
13 – 17
9 – 12, 13 – 17
ZAVŘENO
ZAVŘENO

Tel.: 469 311 263

Tel.: 469 311 197

www.knihovna.hlinsko.cz
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Multifunkční centrum
Sobota 6. listopadu od 10 h
Štístko a Poupěnka
A vida! Štístko a Poupěnka znovu navštíví, spolu s vámi, fantastický svět pohádek v představení Bylo nebylo. Vstupné 200 Kč přízemí, 180 Kč balkón, zakoupené vstupenky zůstávají v platnosti.
Pondělí 8. listopadu od 19 h
Dědeček aneb musíme tam všichni
Divadelní představení hlineckých ochotníků DU:HA pod vedením
Dany Chaloupkové. Vstupné 100 Kč.
Pátek 12. listopadu od 18 h
Hlinečanka
Koncert dechové kapely Hlinečanka s hostem večera Jiřím Krampolem. Zakoupené vstupenky zůstávají v platnosti. Vstupné 130 Kč.
Pondělí 15. listopadu od 19 h
Přelet nad kukaččím hnízdem
Divadlo Radka Brzobohatého
Aby se vyhnul vězení, zvolil psychiatrickou léčebnu. Ale možná
udělal tu největší chybu svého života....
Představení je v rámci abonmá podzim 2021. Vstupné 430 Kč.
Pátek 19. listopadu
Den otevřených dveří Multifunkčního centra k 10. výročí
otevření MFC
– od 15 do 17.30 hodin komentované prohlídky
– v 18.00 hodin vystoupí kapela DayDreams
– od 20:00 hodin vystoupí kapela The Kredence
Ve 21:00 hodin se pokusíme o rekord a v sále MFC bude Hlinsko
zpívat JASNOU ZPRÁVU. Vstupné zdarma.
Pondělí 22. listopadu od 20 h
Partička na vzduchu
Skvělá improvizační show v nové sestavě! Michal Suchánek, Richard Genzer, Michal Novotný, Jakub Kohák, hudebník Marián
Čurko a moderátor Luděk Staněk vás vždy všechny rozesmějí.
Vstupné 550 Kč.
Pátek 25. listopadu od 19 h
Irena Budweiserová – koncert a výstava
Několik tváří Ireny Budweiserové 3. – 25. 11.2021
Irenu Budweiserovou vám představíme v Multifunkčním centru
nejen jako zpěvačku, textařku či autorku hudby, ale také jako výtvarnici. Na elektrickou kytaru Irenu doprovodí již zmíněný excelentní muzikant Jakub Racek. Zazní převážně spirituály, blues a
autorské písničky z jejich společného CD Křídla. Vstupné 180 Kč.
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Muzeum v přírodě Vysočina
VESELÝ KOPEC
27. listopadu až 5. prosince od 9 do 16 h
VÁNOCE NA VESELÉM KOPCI
Program přibližující tradiční zimní zvyky, ukázky výroby předmětů
provázejících zimní čas v minulosti, doprovodný kulturní program.
VÍTE, ŽE ….
Výstava ve statku z Mokré Lhoty přibližující jevy zapsané na Seznam nemateriálních statků tradiční lidové kultury Pardubického
kraje.
MASOPUSTNÍ OBCHŮZKY Z HLINECKA aneb Deset + jedna let
světovým kulturním dědictvím
Výstava ve statku z Mokré Lhoty věnovaná významnému fenoménu lidové kultury Hlinecka, který byl v roce 2010 zapsán na seznam
světového dědictví UNESCO.
Neděle 5. prosince od 9 do 16 h
PŘEDVÁNOČNÍ JARMARK
Návštěvní doba:
Veselý Kopec bude do 26. 11. uzavřen. Od 27. 11. do 5. 12 denně od 9
do 16 hodin.
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.
ŽIVÁ HISTORIE, speciální programy pro školy a veřejnost
Podrobnosti k bohaté nabídce programů naleznete na
www.betlem-hlinsko.cz v oddíle Živá historie. Na programy je nutné objednat se předem.
Návštěvní doba: Úterý až neděle od 8.30 do 16 h, polední přestávka
od 12 do 12.30 h.
Prosíme, sledujete webové stránky, kde se zveřejňují aktuální informace. Při návštěvě muzea je třeba dbát platných opatření s
ohledem na zamezení šíření nákazy COVID 19.

Připravujeme na prosinec
Čtvrtek 2. prosince od 19 h
4Tenoři
Špičkový program od držitelů ceny Thálie, sólisty Národního divadla v Praze a legendy českého hudebního divadla. Repertoár složený ze slavných muzikálových hitů, písní Karla Svobody, swingových evergreenů a operních árií v interpretaci vyhledávaných a
oceňovaných sólistů předních českých scén hudebního divadla.
Obsazení: Marian Vojtko, Pavel Vítek, Jan Kříž a Michal Bragagnolo
Vstupné: 580 Kč přízemí, 550 Kč balkón.
Úterý 14. prosince od 19 h
Dokud nás milenky nerozdělí
Pantheon Production Praha
Brilantní situační komedie plná zvratů a záměn o tom, kolik milenek je zapotřebí ke zkáze jednoho dlouholetého manželství.
Představení je v rámci abonmá podzim 2021. Vstupné 430 Kč.
Více informací a rezervace vstupenek na www.mfc-hlinsko.cz.

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

Azylový dům Hamry
Čtvrtek 4. listopadu od 16.30 h
PŘEDNÁŠKA S PSYCHOLOGEM PRO ŠIROKOU VEŘEJNOST
Přednáška s Mgr. Zuzanou Říhovou na téma „Jak si pomoci ve stresových situacích a při zvládání nepříjemných emocí“.

příprava výrobní linky podle zadání mistra
obsluha a jednoduchá údržba linky
čištění a zaskladnění forem
3-směnný provoz
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ce ve stabilní rodinné firmě s mezinárodním působením
oké finační ohodnocení za směnný provoz
pěvek na dojíždění
pěvek na stravování
házkový bonus
volna za odpravané roky
mní akce
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manuální zručnost
fyzická zdatnost

Soukromá inzerce

Koupím gramofonové desky do své archivní sbírky. Nesbírám
vážnou hudbu, lidovky ani dechovky. Platba ihned v hotovosti.
Tel.: 724 229 292 nebo e-mail: Fiat1955@seznam.cz.
Koupím obrazy malířů Vysočiny: Červinka, Sodomka, Wagner,
Dvořák, Hanych, Lukášek, Bukáček, Sigmund, Vovsová, Macoun,
Porš, Jambor, Panuška, Bubeníček, Kaván, Fiala, Cína – Jelínek, Němec, Zezula, Odvárka, Balíček a další. Tel: 603 294 594.
Pronajmu řadovou garáž u ZŠ Ležáků, po rekonstrukci, prostorná,
elektrika 220/400 V. Tel.: 606 623 673.
Pronajmu byt 4+1 na sídlišti v Hlinsku. Tel.: 773 520 798.
Koupím byt 3+1 nebo 3+kk v Hlinsku. Nejsem RK. Tel.: 724 357 476.
Pronajmu kolonii „u jatek“, 440 m², i na delší dobu, spolehlivým
lidem. Cena dohodou. Osobní jednání nutné. Tel.: 721 627 369.
Žena hledá kamaráda do 55 let. Tel.: 725 104 294.
Prodám andulky 8 týdnů staré. Cena 120 Kč. Tel.: 607 583 155.
Daruji křečka džungarského. Tel.: 605 503 613.
Prodám šicí stroj Veritas s příslušenstvím. Cena 1.200 Kč.
Tel.: 605 503 613.
Prodám mák modrý a kmín. Tel.: 728 189 093.
Prodám posilovací věž ATHLED, nová málo používaná, cena k jednání 18.000 Kč. Tel.: 724 810 618.
Prodám světlou koženou rozkládací soupravu 3+2+1, zachovalá.
Cena dohodou. Tel.: 775 148 887.
Prodám český česnek modrý paličák, cena 150 Kč/kg a českou cibuli. Tel.: 720 102 472.
Prodám vysavač ETA Neptun, 2 roky starý; agregát + náhradní díly.
Cena dohodou. 4 poklice 13´´, chromované, se znakem Renault;
stojací dřevěnou lampu provedení mahagon; analogovou TV Phillips; plyšového medvěda z roku 1959. Tel.: 604 271 922.
Prodám kuchyňskou linku – lze sestavit i do rohu – asi 2,8 m. Přidám další skříňky + poličky. Spěchá. Velmi levně 3000 – 4000 Kč.
Tel.: 723 119 357.
Přijímáme opravy obuvi. Tel.: 723 119 357.
Sháním dětskou skluzavku. Tel.: 728 162 295.
Prodám dětské posunovací brusle, vel. 35-38; dětské sjezdové lyžařské boty, vel. 38; dětské sjezdové lyže, délka 120 cm.
Tel.: 606 276 046.

Prosperující firma v plastikářském průmyslu zabývající se vývojem a výrobou inovativních specifických
plastových profilů s distribucí po celém světě hledá do rozšířujícího se provozu vhodné kandidáty na pozice:

Mistr ODDĚLENÍ
popis práce
• opracování, kontrolaa expedice platových profilů a jejich sestav
• zajištění plynulého a efektivního chodu oddělení
• jednání s ostatními vedoucími jiných oddělení
• řešení nestandardních situací, kontrola a zavádění normohodin
pro jednotlivé činnosti
• organizace a denní plánování chodu oddělení
• vedení týmu 6-8ti lidí
• manuální práce
• dodržování zavedené technologie výroby a standardů kvality
• běžná údržba zařízení a techn. vybavení na oddělení

požadavky
• SOU nebo SŠ podmínkou
• technické vzdělání výhodou
• zkušenosti s vedením lidí
• organizační schopnosti
• spolehlivost
• loajalita

nabízíme
• práci v 1-směnném provozu
• práci ve stabilní rodinné firmě s mezinárodním působením
• finanční ohodnocení dle stupně profesionality
• možnost profesního růstu a prostor k seberealizaci
• motivační bonusy
• příspěvek na stravování
• příspěvek na dopravu
• nástup možný ihned

rozměr 4,7 x 7 cm

Životopisy zaslané poštou z organizačních důvodů nazpět nezasíláme.

Extruindustrie CR s.r.o.
Průmyslová 505
582 63 Ždírec nad Doubravou

annonce@extruindustrie.cz
www.extruindustrie.cz

Tel.: +420 569 695 002 nebo 720 934 596 - p. Ing. Kadeřábek

Úterý 9. listopadu od 18 h
Co všechno se odehrává v naší
psychice při kontaktu s druhým
člověkem. Možnosti a limity
vnímání, myšlení, inteligence.
Beseda s paní psycholožkou
PhDr. Ludmilou Filipovou.
Vstupné zdarma.
Pořádá MAS Hlinecko.
-kavárna MFC-

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

èištìní
kobercù
a èalounìného
nábytku

pro domácnosti i firmy
Kontakt: 777 13 16 13
vivere@hlinecko.cz
www.vivere.cz
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Kam za sportem
Fotbal
So 6. 11.

Hl. – Heřmanův Městec

10.30 dorost

Volejbal muži – Krajský přebor I. třídy – Gymnázium Hlinsko
So 6. 11. SKO Hl. A – Volejbal Červený Kostelec
10.00 a 13.00
So 13. 11. SKO Hl. A – VK Litomyšl
10.00 a 13.00
So 27. 11. SKO Hl. A – TJ Energetik Chvaletice
10.00 a 13.00
Lední hokej
So 6. 11. Hl. – Vlašim
Ne 7. 11. Hl. – Skuteč
St 10. 11. Hl. – Polička
So 13. 11. Hl. – Moravská Třebová
So 13. 11. Hl. – Smíchov
St 17. 11. Hl. – Česká Třebová
So 20. 11. Hl. – Chrudim
So 20. 11. Hl. – Černošice
Ne 21. 11. Hl. – Litomyšl
St 24. 11. Hl. – Chrudim
So 27. 11. Hl. – Choceň
Pá 3. 12. Hl. – Chotěboř
So 4. 12. Hl. – Polička
Ne 5. 12. Hl. – Lanškroun

17.00
9.00
18.30
9.30/11.30
17.00
17.30
9.00
17.00
9.00/11.00
18.30
9.30/11.30
20.00
9.30/11.30
9.00/11.00

junioři
4. tř.
muži
žáci
junioři
muži
2. tř./3.tř.
junioři
žáci
muži
4. tř./5. tř.
junioři
žáci
4. tř./5.tř.

Bazén
PROVOZNÍ DOBA PLAVECKÉHO BAZÉNU
Po
15.00 – 21.00
Út – St
6.30 – 7.45 15.00 – 21.00
Čt
6:30 – 7:45 15:00 – 18:00
18:00 – 20:00 – cvičení pro ženy
Pá
6:30 – 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.
17. 11. 2021 – státní svátek – plavecký bazén 10:00 – 19:00;
sauna 13:00 – 19:00 – muži
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
SQUASH
Po – Pá
8.00 – 20.00
So – Ne 10.00 – 19.00
Rezervace na telefonu 608 042 627.

Hlinecký půlmaraton
a Hlinecká osmička
Dne 25. září, za krásného
podzimního počasí, se konal již
42. ročník Hlineckého půlmaratonu a Hlinecké osmičky. Závody každoročně pořádá místní
Maraton klub Hlinsko v čele s
Josefem Leszkowem.
Na trati se sešlo celkem 26
závodníků, z čehož se 16 vydalo
na půlmaraton a 10 na osmičku.
Kratší závod nejrychleji zdolal
Kevin Hanzík z LVV Vysočina s
časem 33:02 min., z žen byla
nejrychleji v cíli v čase 44:30
min. Veronika Tlustošová ze
stejného klubu. Z půlmaratonců
nejrychleji doběhl Jaromír Hradecký ze Skutče za krásný čas
1:19:30 h a u žen to byla Helena
Pechová z klubu Rozběháme
Svratku, která se v cíli objevila
za úctyhodný čas 1:32:45 h. Za
Maraton klub Hlinsko se na
prvním místě v kategorii B
umístil Jaroslav Kadlec (1:23:36
h) a na třetím Jiří Musil (1:31:21
h), taktéž na třetím místě doběhl Pavel Peške v kategorii C
(1:59:56 h). Nejstarším závodníkem na trati půlmaratonu byl
pořadatel a skalní běžec Josef
Leszkow. Náročnou trať ve

svém věku zvládl v čase 2:21:35
h. Po doběhnutí všech závodníků byl každý odměněn medailí
a bohatým občerstvením. Po
nutné regeneraci pomocí piva a
řízku proběhlo vyhlášení výsledků. Na první tři závodníky v
každé kategorii čekal pohár a
věcné ceny. Poté nastala již tradiční bohatá tombola, kde si
přišel na své každý účastník závodu.
Závod se vydařil, za což velmi
děkujeme všem pořadatelům,
sponzorům a dobrovolníkům,
kteří se na chodu podíleli. Pro
malou účast však zvažujeme
závody pro další roky již nepořádat. Závěrem všechny srdečně
zveme na Silvestrovský běh,
který se uskuteční 31.12.2021 v
10:00 na Poděbradově náměstí
– nejedná se o závod.
MK Hlinsko

Karate

Mistrovství světa WUKF KARATE
Rumunsko Cluj
Michal se nám vrátil z Mistrovství světa v karate v Rumunsku, kde v teamu vybojovali za Českou republiku zlatou medaili v kumite družstev
ve složení Michal Kyncl z Oddílu karate Hlinko z.s. , Miroslav Boguský, Daniel Pekuniak a Vladimír Brabec za
Českou asociaci okinavského
karate a kobuda.
Oddíl karate 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.
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Adel získal na Mistrovství ČR v MTB
maratonu stříbro

V Harrachově se v září rozdávaly dresy národních šampionů
v MTB maratonu. Titul mistra
republiky vybojoval Jan Strož
(D2mont Merida). Hlinecký Filip Adel v těžkém závodě uhájil
2. místo.
Extrémní trať v extrémních
podmínkách, tak by se dal charakterizovat mistrovský závod.
115 kilometrů dlouhá trasa
s převýšením 3 500 metrů znamenala i pro vítěze přes 5 a půl
hodiny dřiny. Vlhké a chladné
počasí doprovázelo závodníky
v podstatě celý závod a na vrcholcích kopců dotvářela dramatickou atmosféru hustá mlha.
Na startu stála silná konkurence v podobě olympijského
vítěze Jaroslava Kulhavého,
Matouše Ulmana, hlineckého
odchovance Marka Rauchfusse

(všichni Česká Spořitelna – Accolade), či Kristiána Hynka (Canyon Northwave MTB). Dobrou
formu chtěl prodat i hlinečák
Filip Adel závodící v barvách
týmu Superior Velsbike. O tempo se ale od začátku staral Jan
Strož, který nebyl považovaný
za největšího favorita na medaile. Ze silné stíhací skupiny,
která se zformovala za ním, byl
Adel jediným, který dokázal
Strožův náskok na chvíli smazat. V závěru ale i jemu došly
síly, a tak se musel spokojit
s druhým místem.
„Domácí maratonskej mistrák, to je závod, ve kterým chci
pokaždý uspět. Letos se konal
na vcelku extrémní trati v
Harrachově. Už před startem
bylo všem jasný, že to bude
dlouhý, technický a i díky počasí extra těžký. I tak ale od
prvních metrů nastavil Jan
Strož tempo, který nikdo jet
nechtěl. Asi v tu chvíli nebyl
nikdo, kdo by si myslel, že se to
dá skoro 6 hodin osamoceně
vydržet. Nicméně náskok na
čele mu narůstal a po dvou hodinách a poměrně svižným
tempu jsme měli na Špindlerovce v naší malý skupince
ztrátu 3 minuty,“ popsal Filip

rychlý úvod závodu.
„Přejezdem do Polska začaly
singly, který měly bez pár přejezdů prakticky 40 kilometrů.
Tam jsem to podržel, klukům ze
skupiny se vzdálil a po hodině
se mi povedlo ztrátu odmazat.
Čekal jsem, že si Honza na čele
trochu zvolní a zezadu nás ještě
někdo dojede. Opak byl pravdou
a po tom, co jsem Honzu dojel,
nebyla minuta, kdy by se aspoň
trochu z tempa povolilo. Na posledním singlu v Polsku se mi
povedlo Honzovi o půl minutky
na čele odskočit, ale náskok
jsem dokázal využít jen k tomu,
abych si konečně trochu vorazil
a dal do sebe aspoň gel. Pod poslední a nejdelší kopec s převýšením 700 metrů jsme přijeli
spolu. Ani tady se z tempa nepovolilo a já jsem začal pomalu
odpadat. Během chvilky bylo po
nadějích, v tomhle kopci jsem si
prošel dost zásadní krizí a závod
tady prohrál. Dostat se do cíle
nebylo jednoduchý, místy jsem
potom doslova putoval, ale nakonec jsem ještě našel poslední
zbytky sil, abych stříbro před
skvěle jedoucím Matějem Průdkem těsně uhájil,“ vykládal
v cíli unavený Filip Adel.
Jan Jobánek

Soutěž karate

CELKEM 9 MEDAILÍ pro Oddíl
karate Hlinsko ze soutěže
Vamberecký lvíček, která se
konala dne 2. října.
David Netolický – zlato kumite
jednotlivci, bronz družstva kumite, David Vokál – zlato kumite, Jakub Hamák – stříbro kata,
bronz kumite, Adélka Pospíchalová – bronz duo kata, Filip
Pospíchal – bronz kata, bronz
duo kata a stříbro kumite. Pro
zájemce na cvičení zdrazil.karate@email.cz, tel.: 725 601
649. Oddíl karate Hlinsko

Hlinsko opět hostilo cyklokrosovou špičku
Po roční pauze, zaviněné koronavirovou pandemií, se v sobotu 2. října v našem městě konal 2. závod cyklokrosové série
TOI TOI CUP 2021.
Od mládežnických kategorií
až po kategorii muži ELITE se
postavilo na start celkem 330
závodníků. Kromě českých
cyklokrosařů Hlinsko hostilo
jezdce ze Slovenska, Polska,
Belgie a Rakouska.
Na start hlavního závodu kategorie mužů Elite a mužů do 23
let se postavilo 40 jezdců. V
druhém okruhu se od zbytku
startovního pole odpoutala
trojice Tomáš Paprstka, úřadující Mistr ČR Michael Boroš a
polský závodník Marek Konwa.
Paprstka vysokému tempu nestačil, později z vedoucí skupiny
odpadl a musel se spokojit s

třetím místem. O vedení v závodu se průběžně přetahovali
Boroš s Konwou. V závěrečném
okruhu však Boroš nezachytil
nástup Poláka Konwy a cílem

projel jako druhý. Z domácích
závodníků se nejlépe dařilo Danielu Mayerovi, který se umístil
na pěkném 8. místě. Vojtěch
Vodrážka obsadil 29. příčku a

hlinecký odchovanec Jakub
Kučera startující za Expres CZ
Tufo Kolín obsadil solidní 12.
místo.
Mezi ženami se v Hlinsku
prosadilo mládí. V Hlinsku je
trať pověstná svojí náročností,
tak je o to více sympatické, že
zde zvítězila teprve osmnáctiletá Kristýna Zemanová z týmu
Brilon, před stejně starou kolínskou závodnicí Karolínou
Bedrníkovou. Favorizovaná
Belgičanka Laura Verdonschotová se musela spokojit s bronzovou medailí.
Všem hlineckým pořadatelům opět patří dík za uspořádání této významné sportovní
akce, která by se neobešla bez
podpory všech partnerů a Města
Hlinska.
Leoš Chvojka, KC Hlinsko

