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K NEBI LETĚLY BALONKY S PŘÁNÍMI

V PÁTEK 9. PROSINCE proběhlo na Betlémě Vypouštění balónků s přáním Ježíškovi. K této tradiční předvánoční celorepublikové akci se Hlinsko připojilo již podruhé a opět za velkého zájmu
všech dětí a dospělých. Od 14 hodin si děti mohly vyzvedávat balónky s přáníčky v Turistickém informačním centru, v 15:15 hodin byly balonky hromadně vypuštěny. K nebi se tentokrát vzneslo
715 balonků, tedy o 53 více než vloni. Organizátorem této jedné z největších předvánočních akcí
pro děti a celé rodiny je Agency Je5.

POLICEJNÍ CVIČENÍ NA GYMNÁZIU

V pátek dne 25. listopadu 2016
v poledních hodinách proběhlo prověřovací cvičení zaměřené na zákrok
proti takzvanému aktivnímu střelci. Dějištěm se stalo
gymnázium v Hlinsku. Strana 9

CO SE PODAŘILO

Seznamte se s
investičními
akcemi z loňského roku. ...2
Příští číslo vyjde

6. února 2017

Slovo starosty

Milí spoluobčané,
jako lusknutím prstů, asi tak
nějak mi přijde, že utekl rok
2016. Jsem rád, že se nám povedlo v Hlinsku v uplynulých
dvanácti měsících zvládnout
spoustu důležitých kroků, které jsou podle mého názoru zásadní pro budoucnost města.
Osobně za nejdůležitější považuji nakročení k návratu
středního odborného školství.
Povedlo se nám také zahájit
práce na zasíťování parcel pro
tři desítky nových rodinných
domů na Drachtinách. Dále
jsme dotáhli do konce nákup
části areálu bývalé ETY podél
cyklostezky v Poličské ulici.
Díky tomu má město Hlinsko
poprvé ve své novodobé historii ve vlastnictví ucelený
prostor, který lze nazývat průmyslovou zónou o velikosti
zhruba 1,3 hektaru a může jej
začít nabízet investorům. Díky
dobré spolupráci se starosty
dalších měst a obcí jsme společně udrželi pod kontrolou
cenu vody, přestože tlaky na
další zvyšování byly nemalé. A
v neposlední řadě jsme pak
vrátili zpět pod přímou kontrolu města stravování našich
dětí ve školní jídelně.
Milí přátelé, děkuji za slova
podpory, s nimiž jsem se v
uplynulém roce opět od mnohých z Vás setkal. Děkuji také
za veškeré podněty a připomínky a děkuji, že stále věříte
v naše město Hlinsko. Všem
vám přeji HODNĚ ZDRAVÍ!
Miroslav Krčil

2 | Hlinecké noviny

leden | 2017

2016: Co se v Hlinsku podařilo
V roce 2016 se nám podařilo
kompletně realizovat či zahájit
realizaci více než 20 investičních akcí, a to v hodnotě
zhruba 37 milionů korun.
Začaly práce na zasíťování
stavebních parcel na Drachtinách, stejně tak se nám díky
dotaci podařilo po patnácti letech zahájit dostavbu zimního
stadionu (šaten, ošetřovny,
tribuny a dalšího zázemí pro
sportovní veřejnost).
V seznamu již realizovaných
akcí pak nechybí první etapa
celkové rekonstrukce Domu
dětí a mládeže. V oblasti sportovišť investovalo město do
výstavby zcela nového hřiště
na tenis pro děti, koupili jsme
novou rolbu a nemalé finance
putovaly i do dalších oprav
objektu plaveckého bazénu.
SÍDLIŠTĚ
Na sídlišti prošla rozsáhlou rekonstrukcí ulice Jiráskova
včetně navýšení kapacity parkovacích míst a opravy propojovacího chodníku do ulice

Palackého.
Stejně tak se zcela změnila
tvář lokality ulice Rubešova v
úseku vedle mateřské školy.
Součástí této akce byla i oprava chodníku v ulici Taussigova.
DALŠÍ INVESTICE
Rekonstrukce chodníku v ulici
Táborská; kompletní rekonstrukce ulice Italská; oprava
ulice Vinohradská; díky dotaci
od Pardubického kraje rekonstrukce ulice Tyršova; oprava
chodníku v ulici Tyršova; vybudování nového veřejného
osvětlení v ulici Holetínská;
rekonstrukce dalšího úseku
hřbitovní zdi; výsadba zeleně a
instalace altánu pro návštěvníky urnového háje.
Za velmi důležitý považuji i
nákup pozemku v areálu bývalé ETY (podél silnice směrem na Poličku). Město Hlinsko tím získává poprvé v novodobé historii ucelený prostor, který lze označit za průmyslovou zónu.

První ministr pocházející
z Hlinska: Jan Chvojka
Jan Chvojka – od prosince
2016 ministr pro lidská práva a legislativu
Jan Chvojka se narodil 17.
prosince 1980 v Hlinsku.
V letech 1995 až 1999 vystudoval Gymnázium K. V. Raise v
Hlinsku. Následně v letech
1999 až 2004 absolvoval právo
na Právnické fakultě Masarykovy univerzity v Brně. Doktorát a titul JUDr. získal v roce
2009 na Právnické fakultě
Univerzity Karlovy v Praze.
Od roku 2007 je členem
ČSSD, od roku 2010 poslanec
za stranu ČSSD a od roku 2016
zastupitel Pardubického kraje.

Do Hlinska po 15 letech zavítá zpěvák, kytarista a textař Slávek
Klecandr. Se svým recitálem vystoupí 20. 1. od 19 h v Centru Jana
XXIII. (na sídlišti, budova tepelného výměníku). Vstupenky v
předprodeji 90 Kč, na místě 120 Kč. Předprodej – Obchod s nástroji hudebními, Veleslavínova 162 (na Betlémě), tel.: 604 33 11 37

MILIONY PRO MÍSTNÍ ČÁSTI
V místních částech to byly
především mnohamilionové
investice do komunikací v
Blatně, Chlumu, Srní i na Čertovině. V Koutech se navíc povedlo opravit kapličku, v Chlumu zrekonstruovat letní taneční parket a v Srní opravit
hráz rybníku.
PŘIPRAVOVANÉ PROJEKTY
Kromě samotné realizace zmíněných akcí byla vloni v plném proudu i projektová příprava dalších investic.
Především jde o dopravní terminál v Nádražní ulici, jehož
součástí bude autobusové nádraží a parkoviště pro 80
osobních automobilů. Své
místo zde bude mít i taxislužba nebo cyklisté.
Dále je to projekt plnohodnotné sportovní haly u ZŠ Resslova, který zároveň řeší například i současný nevyhovující stav šaten školy. Dalším
projektem, na kterém se pra-

cuje, je obchvatová komunikace sídliště kolem teplárny
včetně desítek nových parkovacích míst.
V případě komunikací a chodníků jsou projektově rozpracovány ulice Rváčovská, dokončen je pak projekt na rekonstrukci ulice Čechova a výstavbu nového chodníku v
ulici Poličská.
KOUPALIŠTĚ
V neposlední řadě jsme zadali
také komplexní studii možné
výstavby „biokoupaliště“. Nyní
čekáme na její závěry, na základě nich se rozhodneme a
pokud nás podpoří ostatní
radní a zastupitelé, chtěli
bychom letos v přípravě projektu koupacího biotopu pokračovat.
Všem kolegům, kteří se podíleli na realizaci investic, děkuji. Miroslav Krčil, starosta
Více o investičních akcích najdete na fotostranách 4 až 7

Otázka pro...
generálního ředitele Mlékárny Hlinsko
Jiřího Tvrdíka
Jak hodnotíte skutečnost, že se
podařilo dospět k dohodě a do
Hlinska se vrací střední odborné
školství právě v podobě oboru
výrobce potravin – mlékař?

„Jsme samozřejmě rádi, že
v Hlinsku vzniká nový učební
obor vzdělání. A že je to právě
obor „mlékař“. Jednání nebyla
jednoduchá, trvala mnoho měsíců. Z naší strany se nový obor
pokusíme v rozjezdu maximálně
podpořit tak, jak jsme již deklarovali. Naše firmy odborníky
potřebují a máme proto zájem,
aby se vše podařilo. V této souvislosti oceňuji aktivní přístup
starosty města Miroslava Krčila i dalších zúčastněných osob. Za
zaměstnavatele mohu garantovat, že absolventům nabízíme
dlouhodobou a stabilní perspektivu uplatnění. Byl bych velmi
rád, kdyby rodiče i žáci, kteří jsou nyní v posledním ročníku základních škol, tuto nabídku a možnost zvážili. Pro všechny zájemce je připravena na 12. ledna na hlineckém gymnáziu informativní schůzka, a to i za účasti nás zaměstnavatelů. Těšíme se
na vás!“ (red)
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Důležité změny v základním
a předškolním vzdělávání
Novela školského zákona
přináší zásadní novinky
pro organizaci školního
a předškolního vzdělávání.
V oblasti základního školství
se především jedná o stanovení termínu zápisů dětí do prvních tříd základních škol. Zákon stanoví, že zápis má proběhnout v období od 1. do 30.
dubna. V souladu s tímto požadavkem proběhnou zápisy
dětí do prvních tříd školního
roku 2017/2018 ve všech hlineckých základních školách ve
čtvrtek 20. 4. 2017 v době od
10 do 16 hodin.
Pokud rodiče u svého budoucího prvňáčka uvažují o
odkladu jeho povinné školní
docházky, měli by vědět, že o

odklad lze požádat pouze v
den konání zápisu. Vzhledem k
tomu je žádoucí, aby všechna
k tomu potřebná doporučení
(doporučení školského poradenského zařízení a odborného lékaře nebo klinického
psychologa) měli rodiče v době
zápisu již vyřízena a vzali je k
zápisu s sebou. I dítě, u něhož
budou rodiče žádat o odklad
povinné školní docházky, se
musí k zápisu dostavit. Za
účelem posouzení školní zralosti se mohou rodiče těchto
dětí objednávat již od ledna
2017 v Pedagogickopsychologické poradně Hlinsko, Nádražní 548 (tel. 469 312
934), aby vše potřebné vyřídili
v dostatečném časovém předstihu.
Nejdůležitější novinkou novely školského zákona je zavedení povinného předškolního

vzdělávání. Docházka do mateřské školy je pro dítě povinná od počátku školního roku,
který následuje po dni, kdy
dítě dosáhne 5. roku věku.
Novela dále ukládá obcím
určit spádové oblasti pro mateřské školy. V praxi to znamená, že ulice a místní části
Hlinska budou obecně závaznou vyhláškou rozděleny mezi
obě hlinecké mateřské školy. O
konkrétním rozdělení území
města Hlinska a jeho místních
částí bude veřejnost s dostatečným předstihem informována tak, aby rodiče věděli,
která mateřská škola je pro jejich dítě spádová. Stále však
bude na rozhodnutí rodičů pro
jakou školku se rozhodnou.
Stejně tak platí i to, že pokud
bude mít některá ze školek
volnou kapacitu, může přijímat i děti z jiné spádové ob-

lasti.
Zápisy do mateřských škol
se v obou hlineckých mateřských školách uskuteční v pátek 5. 5. 2017 v době od 12 do
16 hodin a v sobotu 6. 5. 2017
v době od 9 do 12 hodin. Zápisy se povinně týkají dětí, které
do 31. 8. 2017 dosáhnou 5ti let
věku. Přihlášky budou ve
školkách k vyzvednutí od začátku dubna 2017.
Termín, místa a čas zápisů
do mateřských škol i do prvních tříd základních škol rodičům ještě připomenou letáčky
ve školkách a na obvyklých
výlepových plochách ve městě,
informace v kabelové televizi,
v Hlineckých novinách a na
webových stránkách jednotlivých škol a města Hlinska.
Bc. Martin Vtípil, DiS.,
vedoucí odboru soc. věcí,
školství a zdravotnictví

Vánoční těšení na Ležákovce
Celou dobu dělali společnost
Mikuláš a jeho družina
Na Ležákovce je již milým
zvykem společné vítání vánočních svátků. Tedy i tento
rok na naší škole proběhlo
tradiční „Vánoční těšení“.
V úterý 29. listopadu od 16
hodin začalo odpoledne věnované blížícím se Vánocům s
tradičním rozsvícením vánočního stromečku Ležákovky.
Celá škola byla při této příležitosti slavnostně vyzdobena
obrázky či výrobky žáků s vánoční a zimní tematikou.
Vánočního těšení se zúčastnili nejen žáci a učitelé naší
školy, ale s radostí jsme přivítali všechny rodiče a prarodiče
našich žáků, ale i ostatní návštěvníky, kterých bylo letos
opravdu hodně. Pečlivou přípravu a práci našich žáků přišli
podpořit pan starosta Miroslav
Krčil, stávající i bývalí ředitelé
hlineckých škol a školek.
Při vstupu do budovy školy
všechny příchozí přivítal slavnostně vyzdobený vestibul s
betlémem, ve kterém i letos

přibyly nové postavičky. Celou
dobu nám dělali společnost
Mikuláš, čerti a andílci, kteří
neodmyslitelně patří k českým
tradicím. Pro děti měli připravenu celou řadu úkolů – děti
recitovaly básničky a zpívaly
písničky. Za svoji snahu byly
odměněny drobnou odměnou.
Hned v úvodu všechny přítomné přivítal ředitel naší
školy Tomáš Louda. Poté následovalo pásmo vánočních
písní v podání pěveckého sboru pod vedením Dagmar Kočové. První část programu zakončilo vystoupení našich žá-

ků, kteří se vzdělávají na speciální škole. Tito žáci pod vedením Jany Vašíčkové zazpívali
několik vánočních koled, které
prokládali recitací básniček. Po
těchto vystoupeních následovala pozvánka do výtvarných a
tvořivých dílniček, kde si
všichni přítomní mohli se
svými dětmi vyzkoušet tkaní
na stavu, vyrobit si vánoční
dekorace – vlastnoručně ozdobit skleněné bambulky na
stromeček, vyrobit andílka,
věneček, rybičku nebo svícínek, vytvořit ozdobičku z
vosku či vlastnoručně nama-

lovat voňavé perníčky.
Na stolech voněly nejenom
perníčky, ale i velké množství
vánočního cukroví a dalších
pochutin, které pro všechny
napekly maminky, babičky,
paní učitelky, ale i šikovné děti. Za což jim děkujeme. Velmi
příjemné bylo i posezení při
voňavé kávě, medovině či
ovocném čaji.
V 17 hodin jsme se opět sešli
u vánočního stromečku, kde
vystoupil pěvecký sbor Hlásek
pod vedením Dany Chaloupkové. Dříve než jsme rozsvítili
stromeček, popřál pan ředitel
všem šťastné a veselé Vánoce
Poté nastalo odpočítávání a
rozsvícení vánočního stromečku.
Chtěla bych poděkovat
všem, kteří přišli na Ležákovku
zahájit advent, oslavit vánoční
svátky a rozsvítit náš vánoční
stromeček. Velké poděkování
patří všem učitelům a žákům,
kteří se zapojili a pomáhali na
„Vánočním těšení“.
Jana Řezníčková,
ZŠ Ležáků
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Policejní cvičení na gymnáziu
V pátek dne 25. listopadu 2016
v poledních hodinách proběhlo
prověřovací cvičení zaměřené
na zákrok proti takzvanému
aktivnímu střelci. První fáze
cvičení proběhla v Nasavrkách.
Zde došlo k simulovanému
výbuchu kostela. Na místo
ihned začali přijíždět nejbližší
hlídky. Následovala druhá fáze,
která zahrnovala útok již zmíněného aktivního střelce, a to
na gymnáziu v Hlinsku. Jako
první dorazila k budově gymnázia hlídka kolegů z místního
Obvodního oddělení Hlinsko
následována hlídkou skutečských policistů. Tyto dvě hlídky společně vstoupily do budovy. Postupně se na místo
sjely další hlídky z okolí – OOP
Třemošnice, OOP Chrudim,
OOP Heřmanův Městec a OOP
Polička. Tyto hlídky postupně
takticky „pročišťovaly budovu“.
Ozbrojeného pachatele se podařilo eliminovat kolegům
z Hlinska. Po provedeném zákroku následovalo taktické
obsazení budovy a evakuace
zraněných osob.
AUTENTIČNOST
Úkolem cvičení bylo prověřit
společný postup několika policejních hlídek, komunikaci
mezi hlídkami a operačním
střediskem a samotný taktický
postup policistů při zákroku
proti ozbrojenému pachateli

v budově. Vzhledem
k maximální autentičnosti
cvičení je klíčové utajení celého cvičení, samotní policisté
nevědí, že se jedná o výcvik.
Na místo proto přijíždějí policisté v maximální balistické
ochraně a s ostrými a nabitými
zbraněmi. Před vstupem do
budovy proto musí dojít
k přezbrojení, kdy zasahující
policisté dostávají cvičné
zbraně se značkovacím střelivem. Skutečné zbraně musí
odevzdat. Tento proces trvá
několik minut. Proto se může
například figurantům v budově
zdát, že zásah policistů je pomalý. Čas samotného zákroku
však opět běží až po kompletním přezbrojení. Bezpečnost

figurantů a zasahujících policistů je při takovémto druhu
cvičení na prvním místě, proto
se tato fáze nesmí uspěchat
ani podcenit.
MASKOVANÁ ZRANĚNÍ
Ze studentů gymnázia byli vybrání figuranti, kterým velmi
autenticky namaskovali zranění pracovníci Českého červeného kříže. Před zahájením
cvičení byli informováni a poučeni nejen žáci všech tříd ale
také odpovědné osoby. Nyní
probíhá vyhodnocení celého
cvičení, jehož cílem je zlepšení
taktických postupů při zákroku
proti ozbrojeným pachatelům.
por. Mgr. Jiří Tesař, tiskový
mluvčí PČR ÚO Chrudim

Pardubický kraj
vyhlásil dotační
tituly pro rok 2017
Pardubický kraj zveřejnil výzvy
k předkládání žádostí o dotační prostředky na rok 2017. Výzvy jsou vyhlášeny pro oblast
kultury, sportu, životního prostředí, cestovní ruch atd. Žadateli mohou být neziskové
organizace, spolky, kluby, ale v
určitých případech také obce s
max. počtem 5 000 obyvatel.
Žadatelé mohou své žádosti
podávat na předepsaných formulářích vč. povinných příloh
od 4. 1. 2017 do 31. 1. 2017.
Konkrétní podmínky vč. formulářů jednotlivých dotačních
titulů jsou uvedeny na webových stránkách www.pardubickykraj.cz, příp. se žadatelé
mohou obrátit na odd. dotací –
tel. 469 315 316, 469 315 341.
Petra Ondráčková,
oddělení dotací MÚ

Termíny plesů
v MFC v roce 2017
28. ledna Myslivecký ples
10. února Studentský ples
18. února 55. Rybářský ples
24. února Studentský ples
3. března Ples CDS Motýl
11. března Dětský bál
18. března Benefiční ples
25. března 4. Futsalový ples
(red)

Pøedstavujeme držitele regionální znaèky Kvalita z Hlinecka (díl dvacátý)
Výrobce: Vèelaøství Babákov s.r.o.
Certifikované výrobky: Lesní (medovicový) med, Kvìtový
(nektarový) med, Pastovaný (krémový) med
Majitel Vèelaøství Babákov, pan Vladimír Saifr, se vìnuje vèelaøení od
roku 2007 a v souèasné dobì má okolo šedesáti vèelstev. Jeho hlavní
èinností je práce se vèelami, sbìr, zpracování a prodej vèelích produktù, ke kterým
patøí med, medovina nebo kosmetika. Všechny certifikované medy pocházejí
z místních surovin èisté krajiny z okolí Horního Babákova nacházejícího se zhruba
šest kilometrù od mìsta Hlinska. Kvìtový med vèely produkují na jaøe z nektaru
kvìtných rostlin. Barva medu je svìtlá, vìtšinou žlutohnìdá. Obvyklou souèástí
tohoto druhu medu jsou pylová zrnka, díky nimž jsou v medu uchovány nìkteré léèivé a povzbuzující látky. Med je vhodný užívat
pøi nachlazení. Lesní med vzniká ze sbìru medovice, kterou vèely sbírají z lesních rostlin. Barva medu bývá tmavší než u medu
kvìtového a jeho produkce je pozdìjší, než produkce medu jarního . Díky svému složení je vhodný pro sportovce nebo tìžce
pracující osoby. Pastovaný med vzniká úpravou medu za studena. Jedná se o proces krystalizace tekutého medu, kdy se vytvoøí
mícháním malé krystalky a med stane se krémovým. Takto upravený med již dále nekrystalizuje, neteèe, netuhne, dobøe se roztírá,
má výbornou a jemnou chu. S výrobky Vèelaøství Babákov se mùžete setkat na jarmarcích a trzích v Hlinsku, na Veselém Kopci
objednat si je na webových stránkách nebo si je zakoupit osobnì v kamenném obchodì Vèelaøství Babákov na Podìbradovì
námìstí v Hlinsku.
Podrobné informace o jednotlivých certifikovaných výrobcích, službách a zážitcích naleznete na www.mashlinecko.cz v záložce
Kvalita z Hlinecka.
Bc. Hana Rouhová, MAS Hlinecko
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Ohlédnutí za čtyřmi měsíci

Se skončeným rokem 2016, je
čas zhodnocení a zamyšlení se
nad uplynulými událostmi, čas
poděkování…
Od 1. 9. 2016 se ZŠ praktická
a speciální změnila na ZŠ Ležáků – třídy zřízené podle § 16
odstavce 9 školského zákona.
Žáků prvního stupně ZŠ, kterých se tato změna týká, se
reforma v oblasti výchovy a
vzdělávání dotkla pouze minimálně. Změnil se jim počet
hodin v týdnu, přibyla angličtina, kde se učí alespoň základy tohoto jazyka. Způsob
vzdělávání žáků podle jejich
individuálních potřeb zůstal
zachován a je na něj kladen
ještě větší důraz.
Běžný školní život běží nyní
již v ZŠ Ležáků, na dislokovaném pracovišti Poličská 757,
Hlinsko, dále. A aby nebyl příliš fádní a děti poznávaly svět i
jinak než ze školních lavic,
jsou stále pro žáky připravovány různé akce, týkající se
významných událostí dějin,
návštěvy výstav, sportovní
soutěže apod.
K připomenutí svátku sv.

Václava se děti vydaly po jeho
stopách a přitom plnily zadané
úkoly, které prověřovaly jejich
znalosti o patronu České země.
Ani kulturně žáci nezahálejí, a
proto v říjnu navštívili Pardubické divadlo, kde viděli představení ,,Ať žijí duchové“.
V listopadu byly zahájeny
„Hrátky ve vodě“ a děti tak
pravidelně navštěvují krytý
bazén v Hlinsku. Možnosti, jak
poznat život včel, bylo využito
návštěvou Medových dnů Hlinecka a s prací hasičů se seznámili žáci 2. stupně při besedě na ZŠ Ležáků. Svou píli
prezentovali žáci I. třídy při
vystoupení na Vánočním těšení na ZŠ Ležáků a pásmu vánočních básniček a koled v DS
Drachtinka. Spolupráci s CDS
Motýl potvrdila návštěva Mikuláše, anděla a čertů, kde děti
řešily čertovský kvíz, žáci také
navštívili solnou jeskyni
v Hlinsku. V době před vánočními prázdninami čekaly žáky
besídky pro rodiče, sváteční
karneval i návštěva kina, kde
viděly pohádku Anděl Páně 2.
V nabitém programu se bude pokračovat zajisté i
v novém roce. A protože uplynulý rok byl pestrý i díky
sponzorům, patří zde poděkování firmě Tapety – AS ROVI,
s.r.o., paní Ludmile Hudcové,
Jednotě – spotřebnímu družstvu Hlinsko a PROVASu. Přejeme hodně štěstí a spokojenosti do nového roku 2017.
Žáci a pedagogové ZŠ Ležáků

Den pro dětskou knihu
Městská knihovna Hlinsko se
opět připojila k celostátní akci
na podporu dětské četby Den
pro dětskou knihu. V sobotu
26. 11. přišlo do knihovny 46

návštěvníků. Jen jednou za rok
knihovna nabízí novým čtenářům možnost registrace na
rok zdarma. Této šance využilo
14 čtenářů. S. Procházková

Stand-up comedy Na Stojáka v Hlinsku!
Čtveřice známých jmen jako Lukáš Pavlásek, Karel Hynek, Daniel
Čech a Arnošt Frauenberg vás přijedou pobavit v pondělí 20.
února v 19 hodin.
Přijďte se podívat, protože naživo je představení mnohem lepší
než v televizi a uvidíte spousty nových standupů a scének. Předprodej vstupenek byl zahájen 3. ledna v TIC Hlinsko a na on-line
rezervačním systému www.mfc-hlinsko.cz. Vstupné 220 Kč v
předprodeji a 250 Kč na místě. MKK Hlinečan
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Prvňáčci dostali slabikáře

Během listopadu se dětské
oddělení Městské knihovny
tradičně zaplňuje prvňáčky
hlineckých škol. Každoročně
zde probíhá slavnostní předávání slabikářů. V posledním
listopadovém týdnu přišli prvňáčci ze ZŠ Resslova s paní uč.
Adámkovou a také třída paní
uč. Plíškové ze ZŠ Ležáků.
Nejdříve si s dětmi povídáme o
knížkách, čtení a knihovně,
protože většina dětí je tu poprvé. Aby mohli žáčci získat
pomyslný klíč ke čtení, musí

umět všechna písmenka. Tuto
znalost děti prokáží při vyplňování připravených pracovních listů. Za odměnu pak dostanou od své učitelky klíč a
tolik očekávaný slabikář. Potom děti zkusí uhádnout písmenkové hádanky a na závěr
si přečteme pohádkový příběh.
Spokojení prvňáčci pak odcházejí z knihovny s novým
slabikářem, klíčem a hlavně
nadšením, stát se zdatným
čtenářem. S. Procházková,
Městská knihovna Hlinsko

Rok na statku naučil úctě k ruční práci
Zapsaný spolek Médea
– z.s.byl realizátorem
výchovně preventivního projektu s názvem ROK NA STATKU a pořadatelem
celkem 6 víkendových
pobytů pro děti ze
sociálně znevýhodněného prostředí, rizikovou a delikventní
mládež a děti s poruchami chování a dětí
navštěvují SVČ POHODA a POHODA COOL v Hlinsku. Uvedený projekt by nebylo
možné uskutečnit bez dotační podpory Pardubického kraje,
města Hlinska a dalších subjektů.
Projekt měl za úkol motivovat účastníky pobytů ke snaze se
naučit různým zemědělským činnostem a dovednostem. Snažili
jsme se začlenit uvedené jedince do chodu statku tak, aby jim
nabízené aktivity a činnosti připadly smysluplné a potřebné a
naučit je úctě k těžké ruční práci, kterou nelze nahradit žádným
strojem. Součástí programů byla i ukázka výroby domácích sýrů,
marmelád a bylinných směsí samozřejmě s následnou ochutnávkou.
Volný čas mezi aktivitami jsme vyplnili hrami a odpočinkem,
tak aby nedošlo k nadměrnému fyzickému zatížení účastníků.
Každý pobyt se děti účastnily hippoterapetického výcviku na
koních v místní jízdárně.
V krásném prostředí statku v Květné u Poličky se během roku
vystřídalo více jak 90 dětí, které mají určitě na co vzpomínat.
Mgr. Jiří Hrabčuk, předseda spolku Médea – z.s.
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TKG zahajuje nový rok
soutěží nejvyšší třídy

10. ročník pěvecké soutěže
Resslovský slavík

Začátek února v kulturním
dění v Hlinsku patří již tradičně nejenom Masopustům, ale i
rozsáhlé mezinárodní soutěži
v tanečním sportu. Hlinecké a
Únorové Géčko je soutěž, která
byla zařazena na základě výběrového řízení do kalendáře
soutěží třídy A Českého svazu
tanečního sportu a zahajuje
řetězec těchto soutěží v roce
2017. Jubilejní již 20. ročník je
pořádán pod záštitou Ing. Romana Línka, 1. náměstka
hejtmana, za podpory Pardubického kraje, města Hlinska a
MAS Hlinecko.
Ve dnech 4. a 5. února pro-

běhne v Multifunkčním centru
celkem 27 soutěží v kategoriích
děti, junioři, dospělí a senioři,
a to v tanečních třídách D, C, B
a A. Soutěže budou začínat
v sobotu v 10 hodin a v neděli
v 9.30 hodin. Neděle bude věnována i hobby párům různých věkových kategorií. Během dvou dní se rozdá celkem
162 cen a medailí.
Pořadatelem soutěže je taneční
klub TKG Hlinsko, Taneční
škola Gradus Dr. Jany Malinové
a Multifunkční centrum.
Všichni příznivci ladnosti pohybu a elegance jsou srdečně
zváni. Dr. Jana Malinová

Divadelní abonentky ještě k dispozici
Vážení divadelní diváci, na internetových stránkách lze zarezervovat stále ještě abonentky na jaro 2017. Těšit se můžete na tyto
tituly: Balada pro banditu (Divadlo Antonína Dvořáka Příbram),
Othello (Východočeské divadlo Pardubice), Když se zhasne (Moravské divadlo Olomouc), Nájemníci (Slovácké divadlo Uherské
Hradiště) a Mínus dva (Divadlo Bolka Polívky Brno).
Abonentky lze zakoupit ještě do 15. ledna v Turistickém informačním centru na Betlémě. Poté zahájíme prodej jednotlivých vstupenek na rezervačním systému www.mfc-hlinsko.cz.
MKK Hlinečan

Ve středu 29. listopadu a ve
čtvrtek 1. prosince 2016 se
v tělocvičně ZŠ Resslova konal
již 10. ročník pěvecké soutěže
Resslovský slavík. Jako každým
rokem se soutěžilo ve čtyřech
kategoriích: 1. ročník, 2. – 3.
ročníky, 4. – 5. ročníky a 6. – 9.
ročníky.
Porota, v níž zasedala paní
učitelka Jitka Vymetalová, Ilona Čermáková a pan učitel
Miroslav Teisler, neměla lehké
rozhodování, neboť v letošním
roce soutěžilo 45 žáků, často s
rovnocennými pěveckými výkony. Zejména v poslední, 4.
kategorii, byly podány obzvlášť
zdařilé interpretace českých,
ale i zahraničních zpěváků
populární hudby.
V době, kdy se porota radila
o tom, kdo obsadí první tři
místa v dané kategorii, byl pro
publikum připraven doprovodný program, do kterého se
mohli zapojit vybrané děti i
všichni přítomní – měli tak
možnost setkat se
s Lotrandem, Zubejdou a celou
jejich loupežnickou bandou či
se zúčastnit rituálu s indiány
z Ameriky. Zbyl také čas si
společně zazpívat.
Vítězné pozice nakonec obsadili tito žáci:

I. kategorie:
1. místo: Mikuláš Jírů, 2. místo:
Lucie Le a Sofie Štůlová, 3.
místo: Silvie Uchytilová
II. kategorie:
1. místo: Evelína Kosková a Jan
Dospěl, 2. místo: Ela Novosadová a Adam Tůma, 3. místo:
Antonie Jírů
III. kategorie:
1. místo: Ema Kramperová, 2.
místo: Anička Vomelová a Nikola Vašková, 3. místo: Lucie
Pudilová a Stela Ježková
IV. kategorie:
1. místo: Petr Fořt a Tereza
Gajdošová, 2. místo: Adéla Dospělová, 3. Anna Boušková a
Lukáš Hejduk
Poprvé v historii této soutěže byla udělena zvláštní cena
ředitele školy Vanesse Čápové,
Evě Dobrovolné a Soně Dobrovolné za pěvecko-taneční
provedení písně Nafrněná.
ZŠ Resslova gratuluje všem
vítězům a vybraným zpěvákům přeje mnoho úspěchů i v
dalších soutěžích Hlinecká
nota, která proběhne v úterý
28. 3. 2017 ve 14.30 hodin
v Multifunkčním centru, či
v soutěži Skutečský slavík,
kterou pořádá ZUŠ Vítězslava
Nováka ve Skutči.
Mgr. Soňa Dobrovolná,
ZŠ Resslova Hlinsko
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Úterý od 9 – 11 h – herna s Bohunkou a Luckou – těšit se můžete na říkadla, hrátky s dětmi, tvořivé dílničky, atd.
Středa od 17 do 18 h – Cvičení pro těhotné s porodní asistentkou (bez dětí)
Čtvrtek od 9 – 11 h – volná herna s Míšou
Více informací na www.hlinecanek.wbs.cz nebo na telefonu
728 460 403.

Orlovna
Sobota 21. ledna od 19.30 h
SPOLEČENSKÝ PLES
Pořádá Orel Hlinsko. O hudební část se postará kapela Wječná
žízeň, jako host vystoupí Markéta Maky Zdeňková. Dále se můžete těšit na soutěž o ceny a bohaté občerstvení.
Vstupné 150 Kč, předprodej vstupenek zajišťuje paní Renata
Kujínková, tel.: 774 187 178. Přijďte se pobavit!

Multifunkční centrum
5. ledna – 30. března
VÝSTAVA FILMOVÝCH PLAKÁTŮ
Výstava bude přístupná pondělí – čtvrtek od 8 do 15.30 hodin
a při kulturních akcích dle programu MFC.
Středa 18. ledna od 18 h
ZÍTRA TO ROZTOČÍME, DRAHOUŠKU...!
Divadelní představení divadelního spolku DU:HA.
Vstupné 100 Kč dospělí, 50 Kč děti do 15 let.
Čtvrtek 26. ledna
SLUNÍČKO – PROFILOVÝ POŘAD
Vystoupení dětského ministudia Sluníčko určené
pro širokou veřejnost.
Sobota 28. ledna
MYSLIVECKÝ PLES
Pondělí 30. ledna od 19 h
ÚHLAVNÍ PŘÁTELÉ
Divadlo V Rytířské Praha
Francouzská komedie o tom, jak snadné je narušit dlouholeté
přátelství.
Divadelní představení je v rámci podzimního abonmá 2016.
Volné vstupenky ještě k zakoupení. Vstupné 290 Kč.
PŘIPRAVUJEME NA ÚNOR
Středa 1. února od 19 h
HUMORNÁ TALKSHOW „A VO TOM TO JE“
náhradní termín
Zábavný pořad plný humorného povídání a písní v podání
herce a komika Milana Pitkina.
Zakoupené vstupenky zůstávají platnosti.
4. – 5. února od 10 h
HLINECKÉ A ÚNOROVÉ GÉČKO
Mezinárodní dvoudenní soutěž ve sportovním společenském
tanci pořádaná TKG Hlinsko.
Zaměstnanci MKK Hlinečan přejí všem svým návštěvníkům hodně zdraví a štěstí do nového roku 2017.
Více informací a rezervace vstupenek na www.mfc-hlinsko.cz
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Poděkování
Konec právě uplynulého roku přinesl kromě jiného i změnu ve vedení Městského muzea a galerie Hlinsko. Když kdokoliv v posledních několika desítkách let zmínil hlinecké muzeum, musel jedním
dechem automaticky dodat – paní Jana Vašková.
Dnes již emeritní ředitelka Jana Vašková posunula tuto instituci
mezi špičková zařízení svého druhu. Z této skutečnosti může těžit
nepochybně nejenom samotné muzeum, ale také město Hlinsko i
do budoucna.
Milá paní ředitelko, jménem města Hlinska velmi děkujeme za
práci, kterou jste pro naše město i celý region odvedla! Osobně si
vážíme možnosti s Vámi spolupracovat a do dalšího období Vám
přejeme hodně zdraví a životního optimismu.
Miroslav Krčil, starosta a Zdeněk Eis, místostarosta

Kino
4. středa
19.00
MILUJ MĚ, JESTLI TO DOKÁŽEŠ
Dokument ČR, 63 minut, 15-N, vstupné 90 Kč.
6. pátek
19.00
PŘÍCHOZÍ
Fantasy film USA s čes. titulky, 117 minut, 12-N, vstupné 110 Kč.
7. sobota
17.00
JÁ, KOUCOUR (Bijásek)
Rodinný film USA s čes. dabingem, 87 minut, P, vstupné 80 Kč.
8. neděle
17.00
OZZY (Bijásek)
Animovaný rodinný film Španělsko, 91 minut, P, vstupné 110 Kč
děti, 120 Kč dospělí.
11. středa
13.30
ANDĚL PÁNĚ 2 (Bio senior)
Pohádka ČR, 90 minut, P, vstupné 60 Kč.
12. čtvrtek
19.00
ASSASSIN'S CREED 3D
Dobrodružný film Velká Británie/ Francie s čes. titulky, 115 minut, 12-N, vstupné 150 Kč.
17. úterý

10.00
VŠECHNO NEBO NIC (Baby Bio)
19.00
VŠECHNO NEBO NIC
Komedie ČR, 107 minut, P, vstupné 120 Kč.
Předprodej vstupenek v TIC Hlinsko/Betlém 731 697 418 nebo
rezervační systém www.mfc-hlinsko.cz.

Vzpomínka
Dne 9. ledna 2017 uplynou 2 smutné roky, co nás opustil náš tatínek a dědeček pan Zdeněk VODIČKA z Hlinska.
Kdo jste ho znali, vzpomeňte s námi. Rodina.

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

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

Tel.: 469 311 263
469 311 197
www.knihovna.hlinsko.cz
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VESELÝ KOPEC – Osada volně rozptýlených zemědělských
usedlostí v původním krajinném prostředí. Ukázky bydlení, způsobu hospodaření a života drobných zemědělců, lidové technické
památky na vodní pohon.

Otevřeno: Út – Ne 9 – 12, 13 – 16 h

Otevírací doba: Veselý Kopec je do zahájení nové návštěvnické
sezóny dne 14. dubna uzavřen. Výjimkou bude pouze sobota
4. února, kdy se bude konat Masopust na Veselém Kopci.

***
Galerie malířů Hlinecka, Pamětní síň Karla Lidického,
Městské muzeum

******
BETLÉM HLINSKO – Rezervace lidové architektury, expozice
bydlení drobných městských řemeslníků v roubených domcích z
poloviny 19. století. Ukázka bydlení domáckého tkalce, výrobce
dřevěných hraček, prodejna upomínkových předmětů, bylinek,
keramiky.
do 8. ledna
BETLÉM VÁNOČNÍ
V roubených domcích naleznete ukázky oslavy zimních svátků, lidové betlémy, ozdoby, pečivo, dárky. Vystaven bude i velký
mechanický betlém R. Frinty. V prodejně si můžete zakoupit dárečky zhotovené lidovými výrobci.
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.

do 29. 1.
HRAVÉ VÁNOCE

Expozice: Nejstarší historie, školství, spolky, oděv a textilní
výrobky, zaniklá a živá řemesla – hrnčířství, hračky, sklo, rodina
Adámkových.
Otevřeno: Út – Pá 9 – 16 h
Návštěvy mimo otevírací dobu je nutné si předem domluvit.
Bližší informace: Městské muzeum a galerie Hlinsko,
Havlíčkova 614, 539 01 Hlinsko
Tel.: 469 311 267, 731 151 777, e-mail: muzeum@hlinsko.cz;
www.hlinsko.cz/město/kultura

Blahopřání
Dne 20. ledna oslaví 90. narozeniny

pan Josef POKORNÝ z Chlumu.
Našemu tatínkovi, dědečkovi a pradědečkovi
přejeme hodně zdraví a spokojenosti.
Děti s rodinami.

ŽIVÁ HISTORIE, speciální program pro školy
Podrobnosti k bohaté nabídce programů naleznete na
www.betlem-hlinsko.cz v oddíle Živá historie. Na programy je
nutné objednat se předem.
Otevírací doba:
Otevřeno úterý až neděle, s výjimkou pondělí 2. 1. od 8,30 do
12,00 a od 12,30 do 16,00 hodin. Zavřeno 1. 1.

Vzpomínka
Kdo Tě znal, ten v dobrém vzpomene,
kdo Tě měl rád, ten nezapomene.
Dne 14. listopadu uplynulo 8 let,
kdy nás navždy opustil,

SLS Vysočina, Příčná 350, 539 01 Hlinsko, tel. a fax 469 326 415
– správa; E-mail: vysocina@npu.cz
Betlém Hlinsko – 469 311 429 (průvodci),
Veselý Kopec – 469 333 175 (průvodci).
Oficiální webové stránky SLS Vysočina: www.vesely-kopec.eu a
www.betlem-hlinsko.cz; www.facebook.com/vesely.kopec

pan Miroslav MOTTL.
Stále vzpomínají

Centrum Jana XXIII.
Pondělí: Bohoslužba 7.30 – 8 h; Výuka zpěvu s Monikou Maškovou 10 – 17.30 h; Cvičení Pilates dospělí 17.30 – 18.45 – 20 h (info
na tel. 725 652 885)
Úterý: Bohoslužba 7.30 – 8 h; Výtvarná dílna s Janou Dušánkovou 15 – 18.10 h
Středa: Bohoslužba 7.30 – 8 h; Deskové hry s Fandou Hronkem
16.30 – 18 h; Robotické LEGOHRÁTKY 18 – 20 h
Čtvrtek: Bohoslužba 7.30 – 8 h; Jazyková výuka pro děti 14.30 –
17.40 h; Cvičení Pilates dospělí 18.45 – 20 h
Pátek: Bohoslužba 8.30 – 9.15 h;
Sobota: Bohoslužba 7.30 – 8 h
Neděle: Bohoslužba 9.00 – 10.00 h
Pátek 20. ledna od 19 h – recitál zpěváka Slávka Klecandra
Sobota 21. ledna od 10 do 12 h – výtvarné tvoření s Petrou a
Veronikou
Neděle 29. ledna od 13.30 h – 7. ročník soutěže Autíčkyjáda v
tělocvičně ZŠ Resslova

manželka a děti s rodinami

Omluva
Redakce Hlineckých novin by se tímto způsobem chtěla omluvit
za nedopatření, které vzniklo při tisku v prosincovém vydání
Hlineckých novin. Díky chybě v předtiskové přípravě, která neprobíhá u nás, bylo omylem u jedné ze vzpomínek zveřejněno
chybné jméno. U vzpomínky zůstalo uvedeno jméno Ing. Miloslava Tuhého, jemuž bylo v listopadovém vydání novin věnováno blahopřání k jeho významnému životnímu jubileu. Správně
mělo být u vzpomínky jméno Miroslava Mottla, za což se velmi
omlouváme jak panu Ing. Miloslavovi Tuhému, tak rodině
Mottlových.
Leoš Remeš, šéfredaktor Hlineckých novin
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Soukromá inzerce
Koupím staré hračky z doby ČSSR – autíčka na bowden, setrvačník, nákladní, osobní, Škoda, Tatra, podvalník, traktor, bus,
krabičku od hračky, atd. – až 5000Kč za kus.. Sběratel hraček z
Hlinska. Tel. 606 623 673.
Koupím na Škoda 130 čtyřpístkový brzdič (třmen), i použitý, a
případně i další náhradní díly a hliníková kola. Tel. 606 623 673.
Hledáme obrazy Františka Kavána, které byly ve vlastnictví naší
rodiny. Mají na zadní straně trojúhelníkovou nálepku Hlinsko
1941. Čísla 47 až 50, 101 až 117, 234 až 236 a 566 až 568.
Budeme rádi za informaci, obrazy případně odkoupíme, stejně
jako i jiné Kavánovy obrazy.
Kontakt: tel. 728 452 967, jakub.hruska@geology.cz .
Prodám mobil pro seniory (Alcatel Onetouch) zcela nový,
v záruční lhůtě, velké číslice i písmena. Tel.: 732 579 231.
Koupím rodinný dům popř. řadovku v Hlinsku, prosím nabídněte. Tel. 608 252 626 (přímý zájemce, nejsem realitka).
Nabízím přivýdělek ženě v péči o invalidní ženu (hygiena, příprava stravy a podání léků). Tel.: 776 239 445.
Hledám schopného brigádníka do zemědělství (třídění brambor,
obstarávání zvířat). Tel.: 602 83 55 40.
Pronajmu cihlový byt 2+1 v centru města. Tel.: 777 339 171.
Sedmdesátiletý hledá spolehlivou a upřímnou paní.
Tel.: 731 338 999.

PRODEJNA OLEJŮ A BAZÉNOVÉ CHEMIE
– KAMENNÁ PRODEJNA A E-SHOP
– stáčené a balené oleje
– provozní kapaliny, nemrznoucí kapaliny do
ostřikovačů, maziva, autokosmetika
– stěrače, autobaterie, baterie, lepidla
– rozmrazovače zámků, škrabky, reflexní
vesty, ošetření pryžových dílů
– pracovní oděvy a pracovní obuv
Více informací na: +420 469 311 899

www.prodejna-save.webnode.cz
Rváčovská 1639, Hlinsko
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Centrum Jana XXIII. v Hlinsku
bude podle zájmu veřejnosti
cca od poloviny ledna 2017
opět pořádat počítačový minikurz pro začátečníky i mírně
pokročilé (bez omezení věku).
Kurz bude probíhat v 10 lekcích po dvou výukových hodinách. Účastnický poplatek za
celý kurz (20 hodin) je 500 Kč.
Výukové materiály zajištěny.
Nutno se přihlásit předem.
Informace a přihlášky: Lída
Pavlišová, e-mail:
jphlinsko@tiscali.cz, tel.: 734
435 485. Těší se na vás všichni
přátelé z Centra Jana XXIII.
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Kam za sportem
Lední hokej
Pá 6. 1.
Hl. – Choceň
19.45
Ne 8. 1.
Hl. – Česká Třebová
9.00
St 11. 1.
Hl. – Česká Třebová
18.30
Pá 13. 1.
Hl. – Česká Třebová
19.45
Ne 15. 1.
Hl. – Litomyšl, Rychnov n. K. 9.00
Ne 22. 1.
Hl. – Pardubice 1
9.00
Ne 22. 1.
Hl. – Choceň
17.00
St 25. 1.
Hl. – Chrudim
18.30
Pá 27. 1.
Hl. – Chotěboř
19.45
So 28. 1.
Hl. – Pardubice
9.00
So 4. 2.
Hl. – Lanškroun
9.00
Ne 5. 2.
Hl. – Choceň
9.00
Ne 5. 2.
Hl. – Skuteč
15.30
Volejbal
Ne 15. 1.
Ne 22. 1.
Ne 5. 2.

dorost
přípravky 2007
muži
dorost
žáci
přípravky 2007
muži
muži
dorost
žáci
žáci
přípravky 2007
dorost

Historicky první účast
florbalistů na turnaji

muži – Oblastní přebor I. třídy – Gymnázium Hlinsko
SKO Hl. A – VK Choceň B
10.00 a 13.00
SKO Hl. A – TJ Sokol Pardubice I. A
10.00 a 13.00
SKO Hl. A – TJ Sokol Rybník A
10.00 a 13.00

Bazén
PROVOZNÍ DOBA PLAVECKÉHO BAZÉNU
Po
15.00 – 21.00
Út, St
6.30 – 7.30 15.00 – 21.00
Čt
6.30 – 7.30 15.00 – 18.00
Pá
6.30 – 7.30 16.00 – 21.00
So, Ne
10.00 – 19.00
Ceny: dospělí 30 Kč/1 hod., děti do 15 let – 20 Kč/1 hod.
Tel.: 469 311 703.
PLAVÁNÍ PRO SENIORY
– každé pondělí od 13 do 14 hodin
– cena 50,- Kč/hod. – v ceně je zahrnuto 20 minut cvičení
+ 5 minut. whirlpool + volné plavání
CVIČENÍ PRO ŽENY
– každý čtvrtek v pravidelných časech – od 18 a od 19 hodin
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 469 326 181.

Mistrovství České republiky v cyklokrosu
Zveme všechny fanoušky cyklokrosu do parku v Olšinkách a přilehlého okolí zimního stadionu dne 7. ledna 2017. Mistrovství
České republiky začíná závodem žen v 11.30 hodin a start hlavního závodu ELITE a kategorie do 23 let odstartuje ve 13 hodin. Závod mužů bude přenášet Česká televize v přímém přenosu na ČT
Sport.
Hlinecké barvy budou na náročné domácí trati hájit Břetislav Rohel, Daniel Mayer a Adrian Šírek. (red)

Dne 5. 11. se v nedaleké Skutči
konal florbalový turnaj ve věkové kategorii 7 – 10 let. Oddíl
FLORBAL Hlinsko se zúčastnil
historicky prvního mistrovského klání přeboru elévů. Co
se týče hlineckého florbalu a
jeho historie nemusíme chodit
daleko. Na začátku roku 2015
byl díky Martinu Štorkovi,
Pavlu Novákovi a Mojmíru
Habartovi založen v Hlinsku
florbalový kroužek. Tito tři
sportovní nadšenci se rozhodli
přivést do našeho města sport,
který má sice v České republice
již dlouhou tradici a širokou
členskou základnu, ale až na
malé výjimky v Hlinsku stále
chyběl. I přes absenci odpovídající sportovní haly a potřebných finančních prostředků se
to povedlo. Na první trénink
do tělocvičny hlineckého
gymnázia, kterému tímto děkujeme, dorazilo asi třicet malých florbalistů od 4 do 10 let
z Hlinska i nedalekého okolí.
Nejmenší chlapci a dívky trénují každý pátek od 15:30 do
16:30 hod., ti starší od 16:30 do
17:30 hod. Za rok 2015 se úroveň hlineckých florbalistů natolik zlepšila, že se trio jmenovaných trenérů odvážilo
v polovině roku 2016 založit
florbalový oddíl FLORBAL
Hlinsko pod Českou florbalovou unií. Díky tomuto kroku
se v sobotu 5. listopadu mohl
FLORBAL Hlinsko zúčastnit

turnaje ve Skutči. Tým hlineckých florbalistů odjížděl na
tento turnaj s velkým otazníkem. Děti se poprvé v životě
setkaly s velkou halou, mantinely, rozhodčím, soupeři a
dalšími neznámými faktory.
Turnaje se zúčastnilo pět týmů
z různých krajů. Naši florbalisté na konci odjížděli se vztyčenou hlavou, nejen že
s ostatními soupeři drželi krok,
ale ještě jim dokázali nasázet
spoustu gólů. Dokonce si za
velké podpory fanoušků,
zejména z řad rodičů, odvezli i
první bod za remízu s týmem
Dobrušky. Tento bod nebyl ani
tak důležitý jako fakt, že si
malí sportovci svůj první turnaj opravdu užili a dokázali
zúročit to, co se za tak krátkou
dobu naučili. Tímto způsobem
chceme i nadále pokračovat a
dále se podílet na rozvoji mládeže a florbalu v Hlinsku. Na
přelomu roku se nám podařilo
získat certifikované mantinely,
čímž se naše příprava zase
zkvalitní.
Děkujeme všem, kteří nás
podporují. Další případné zájemce zveme, aby se přišli podívat na kterýkoliv páteční
trénink do tělocvičny hlineckého gymnázia. Také nás můžete kontaktovat na e-mailu
florbal.hlinsko@gmail.com
nebo na telefonním čísle
604 662 873. Budeme se těšit.
Mojmír Habart
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Milan Žemlička konkuruje světové
juniorské špičce v biatlonu
Juniorský biatlonista Milan
Žemlička před hlavní sezonou
vyhrál oba mistrovské závody
ČR, a to na horském kole i na
kolečkových lyžích v biatlonu.
V prosinci se s českým juniorským týmem vydal na IBU
Junior CUP do rakouského
Hochfilzenu, aby poměřil svoji
výkonnostní úroveň se světem.
Tato soutěž je obdobná té,
co probíhala v prosinci
v Novém Městě na Moravě. Je
to světový pohár juniorů, kterého se účastní junioři z 35
zemí světa. V této konkurenci
Milan bodoval ve všech třech
závodech. Ve sprintu i ve stíhačce dojel na vynikajícím 8.
místě. Sprint jelo 116 juniorů,
stíhačku pak 60 nejlepších
borců. Znamená to, že se Milan
řadí do TOP TEN juniorského
světa biatlonu, přitom od
bedny ho v obou závodech
dělily nepřesnosti střelby, kte-

ré by ještě měly jít vyladit.
V sobotní juniorské štafetě
Milan závod rozjížděl a na
svém úseku ho po dvou střelbách dovezl na luxusním 3.
místě, na kterém ho také jeho
kolegové po všech čtyřech
úsecích úspěšně dokončili.
Věřme, že je to dobrý krok
pro další období a že se Mila-

novi podaří zabodovat
v letošních šampionátech,
které by měly být vrcholem
jeho mládežnické kariéry před
vstupem do té seniorské. Jeho
zařazení pro příští rok bude
vycházet právě z těchto výsledků.
Milan Žemlička st.

Soutěž v řešení
křížovek pro
veřejnost

Ve čtvrtek 24. 11. se
v Multifunkčním centru uskutečnil 14. ročník soutěže
v řešení křížovek pro veřejnost. Připravili ji členové křížovkářského kroužku Rychtáři
ve spolupráci s Městským kulturním klubem Hlinečan. Soutěž řídil předseda kroužku Libor Knotek. Zúčastnilo se jí 18
řešitelů z Hlinska a okolí.
Řešily se dvě křížovky. Při
hodnocení byl rozhodující počet chyb, při rovnosti bodů
rozhodoval čas. Prvních pět
řešitelů luštilo bez chyby.
Zvítězil hlinecký rodák Jiří
Zvolánek z Pardubic, na druhém místě skončil Jaroslav
Kyncl z Hamrů a třetí byla Věra Brožková z Hlinska.
Křížovkářský kroužek Rychtáři

Mistrovství Evropy v karate
WUKF Montichiari – Itálie

Ski klub Hlinsko na
soustředění

Od 11. do 16. října se za
účasti 25 států Evropy
s počtem závodníků přes 2 tisíce konalo Mistrovství Evropy
v karate WUKF v italském
Montichiari.
Oddíl KARATE Hlinsko z.s. se
této ojedinělé mega akce rovněž zúčastnil.
V této poměrně velké konkurenci Michal Kyncl ve své
kategorii kumite Masters postoupil a následně prohrál
v druhém zápase s rumunským závodníkem a umístil se
na 5. místě. Stejně tak Miloslav
Zdražil v další kategorii kumite
Masters postoupil a rovněž
v druhém zápase prohrál s
italským závodníkem, vítězem
soutěže, a ve své kategorii
rovněž získal 5. místo. Miloslav

Děti ze závodního lyžařského
oddílu Ski klubu Hlinsko absolvovaly podzimní lyžařská
soustředění. První soustředění
se uskutečnilo v termínu podzimních prázdnin, ve dnech 26.
– 29. 10. Druhé proběhlo ve
dnech 20. – 23. 11.
Stejně jako v minulých letech bylo pro soustředění zvoleno známé lyžařské středisko
s celoročním provozem, ledovec Hintertux.
Hlavní náplní soustředění
byl rozvoj lyžařských dovedností, kondiční lyžování, trénink získaných lyžařských dovedností s využitím délky a
náročnosti svahů a nácvik
jízdy v obřím slalomu.
Doplňkovou součástí sou-

Zdražil a Michal Kyncl dále závodili s kumite team rotation.
V této disciplíně prohráli
s anglickým kumite týmem,
vicemistry světa, v nejtěsnějším rozdílu jednoho bodu a
prokázali, že jim byli rovnocenným soupeřem.
Ostatní týmy s nimi prohrávaly rozdílem třídy. Bohužel
chybělo trochu štěstí. V tomto
případě již šlo o bronzovou
medaili.
Rozdílem 5 : 6 zvítězili Angličané. Náš tým obsadil 5. místo. Dále se Mistrovství
Evropy zúčastnil Jiří Košina,
který se umístil na 8. místě, opět ve své kategorii Masters.
Miloslav Zdražil

středění byl rozvoj a trénink
fyzické kondice ve vysokohorském prostřední, rozvoj a trénink koordinačních a rychlostních dovedností pomocí
her a cvičení.
Soustředění proběhla za finanční spoluúčasti Pardubického kraje.
David Kopecký, Ski klub
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