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Projekt „Revitalizace zeleně
města Hlinsko“
Rekapitulace
Město Hlinsko podalo žádost
o finanční dotaci z Operačního programu životní prostředí, prioritní osa – Zlepšování
stavu přírody a krajiny, Primární oblast podpory – Podpora regenerace urbanizované krajiny, na projekt „Revitalizace zeleně města Hlinsko“.
Projekt zahrnuje kromě vlastních prací zpracování inventarizace 2 330 ks stromů v
Hlinsku včetně vyčíslených
nákladů na kácení a ošetřování stromů a dále projektovou dokumentaci na obnovu
zeleně v lokalitách sídliště,
hřbitov, urnový háj, stromořadí Wilsonovy ulice, Adámkova ulice – plochy. Celkové
rozpočtované výdaje na realizaci projektu jsou 16 978 646,Kč, dotace tvoří 75 % z této
částky, tj. 12 733 984,- Kč. Konečnou cenu stanoví výsledek výběrového řízení. Během prázdnin jsme obdrželi
akceptaci žádosti o podporu a
čekáme na potvrzení rozhodnutí ministrem životního prostředí.
V letošním roce bylo v souladu se zpracovanou inventarizací již provedeno kácení nemocných a nevhodných stro-

mů ve dvou lokalitách – okolí
základních škol Smetanova a
Ležáků a v oblasti sídliště.
Jednalo se o lokality nejvíce
frekventované, s velkým
množstvím letitých vzrostlých stromů, jejichž zdravotní stav vyžadoval včasný odborný zásah. Další postup prací závisí na konečném výsledku podané žádosti o dotaci. Pokud získáme požadované finanční prostředky ještě v
letošním roce, bude zadána
veřejná zakázka v souladu s
pravidly poskytovatele dotace a se zákonem o veřejných
zakázkách. Celý projekt by
měl být dokončen nejpozději
do 31. prosince 2015.
Nezávisle na výše popsaném

projektu bude ještě v letošním roce probíhat běžná údržba veřejné zeleně. V plánu je
mimo jiné odstraňování pařezů z několika lokalit města,
které jsou pozůstatky kácení
stromů z dřívějších let.
V návaznosti s revitalizací zeleně jsou zahájeny práce na
rozsáhlejších úpravách urnového háje po loňské kalamitě způsobené silnou vichřicí. Po odstranění zničených
nebo silně narušených stromů byly zbourány již nevhodné objekty – odpočívadlo
a technické zázemí, odstraňují se i bývalé toalety a starý drátěný plot. Porosty jsou
postupně čištěny od náletových dřevin. Zároveň se zpra-

covává projekt nového cestního systému včetně oplocení
a vstupní brány, připraveno je
vybudování letního altánu. V
současné době probíhá restaurování sochy Mistra Jana Husa. Technické služby,
které jsou provozovatelem urnového háje, vydaly na jaře
nový provozní řád, který jasně upravuje pravidla chování
a možných úprav v celém prostoru pohřebiště, zejména
prostoru vsypové loučky. V
případě zájmu umožňuje
vlastníkům jednotlivých míst
osazení nízké dřeviny v květináči (přesné pokyny jsou k
dispozici na vývěsce urnového háje nebo u pracovníků
Technických služeb).
Přípravné práce probíhají i na
úpravách hřbitova. V letošním roce byla zpevněna plocha umožňující parkování podél hřbitovní zdi. Na základě
schválené studie je nyní zpracovávána podrobná dokumentace obsahující vybudování cest, odvodnění, rozvod
vody, vybudování nové márnice a kolumbária. Zeleň je řešena ve výš zmíněném projektu. Hlavní část rekonstrukce, v případě schválení
finančních prostředků v rámci rozpočtu na rok 2015, by měla probíhat od jara 2015.
Magda Křivanová

Pokračují investiční akce ve městě
V nadcházejícím podzimním
období pokračují v Hlinsku
další investiční akce, zejména rekonstrukce chodníků a
komunikací. Práce v ulici
Rokycanova se již chýlí k závěru, tamní obyvatelé se konečně dočkají zbrusu nových
chodníků i komunikace po
předchozí modernizaci kanalizační sítě.
Zahájena byla rekonstrukce
chodníku v ulici Resslova, a
to v úseku od pivovaru k Blatnu a rekonstrukce chodníku
v ulici Wilsonova od křižovatky na Drahém růžku po odbočku k ulici Tyršova. Rovněž začaly zemní práce na komunikaci a prostranství tzv.
náhonu v Blatně. Po dokončení úpravy toku Chrudimky
v Koutech, kterou provádí Povodí Labe, bude v tomto úseku
osazena nová lávka pro pěší.
Toto vše za bezmála 7, 9 milionů korun. Jednotlivé akce
budou realizovat místní stavební firmy, které uspěly ve
výběrových řízeních.
Nadále pokračuje revitalizace skládky Hamřík. Dokončují se poslední úpravy ve
dvou mateřských školách, a to
Budovatelů a Rubešova – Milíčova. Obě školky již mají nové zateplené fasády, izolační
okna a jsou připraveny na návrat dětí. Děti z mateřské školy Rubešova se budou moci těšit ze zcela nových hracích
prvků na zahradě školky.
V závěrečné fázi je montáž ko-

Rodiče, o vítání dětí
je třeba požádat!
Jak bylo avizováno v minulých Hlineckých novinách,
žádá městský úřad rodiče miminek narozených od 11. 4.
2014, kteří mají zájem o slavnostní vítání občánků na hlinecké radnici (v měsíci říjnu),
aby se přihlásili na matrice u
paní Dufkové, tel. 469 326 171.
Marta Nováková,
odbor vnitřních věcí

Přání starostky města všem prvňáčkům

Dne 1. září usedlo do školních lavic v pěti třídách hlineckých základních škol celkem 152 prvňáčků. Všem přeji úspěšný start
devítileté školní docházky, mnoho nových kamarádů, řadu zajímavých a potřebných vědomostí a samozřejmě i šikovné a hodné paní učitelky. Rodičům prvňáčků přeji zejména notnou dávku trpělivosti a radost z postupných krůčků svých dětí.

Magda Křivanová, starostka

Zlepšení životního prostředí
Výsledky třídění odpadů za rok 2013

Občané našeho města za rok
2013 vytřídili a předali k využití
celkem 354,127 tun odpadů, a tím
přispěli ve spolupráci se společností EKO-KOM, a.s. ke zlepšení životního prostředí a snížení „uhlíkové stopy“.
Na základě této skutečnosti Město Hlinsko obdrželo Osvědčení o úspoře emisí. Úspora, kterou jsme dosáhli, představuje:
emise CO2 ekv. 488,302 tun a úspora energie 11 548 586 MJ.
Dále občané v rámci zpětného odběru a následné recyklaci
elektra ve spolupráci se společností ASEKOL s.r.o. odevzdali
celkem 29 996 kg elektrozařízení – konkrétně 834 kusů televizí +
340 kusů PC monitorů – tj. 23 420 kg, dále 6 576 kg ostatních drobných elektrozařízení. Z obdrženého Certifikátu environmentálního vyúčtování vyplývá, že jsme tímto uspořili 337,39 MWh
elektrické energie, 14 775 litrů ropy, 14,66 tun primárních surovin a 1 528,52 m³ vody. Navíc jsme snížili emise skleníkových plynů o 76,97 tun CO2 ekv. a produkci nebezpečných odpadů o 300,38
tun.Tím, že důsledně třídíme odpady, pomáháme chránit naše
životní prostředí.
Ing. Ivana Kopecká, odbor životního prostředí

Upozornění
Úprava pravidel parkování u MFC

generační jednotky v krytém
plaveckém bazénu. Po zapojení řídícího systému bude bazén zcela soběstačný ve výrobě elektřiny. Z odpadního tepla bude zajišťován ohřev bazénové vody, teplé užitkové
vody, provoz vzduchotechniky i topení. Přebytek energie

bude prodáván do distribuční
sítě. Tímto opatřením dojde k
velmi výrazné úspoře provozních nákladů v nadcházejících letech. Končí také montáž odvlhčovacího systému na
zimním stadionu.
Po několikaměsíční práci se
do své poslední fáze dostala

výstavba sportovně relaxačního parku na Drachtinách.
Osazením venkovních cvičebních strojů a umístěním
originálního dětského hřiště
bude park připraven k slavnostnímu otevření pro veřejnost, které je naplánováno na
neděli 28. září. Magda Křivanová

Od otevření Multifunkčního centra se čas od času potýkáme s
nepříjemnostmi odehrávajícími se neustále podle jednoho scénáře. V den konání koncertu nebo divadla potřebujeme, aby parkoviště vedle objektu bylo plně k dispozici mnohdy velkým nákladním automobilům s technikou, dekoracemi či rekvizitami
popřípadě, aby zde mohl pohodlně zaparkovat autobus s umělci. Abychom předešli případným problémům, umísťovali jsme
doprostřed vjezdu na parkoviště přenosnou značku zákaz vjezdu s žádostí, aby ostatní řidiči v tuto dobu na parkoviště nevjížděli a zaparkovali svoje vozidlo na nejbližším parkovišti u bazénu. I tak jsme se velmi často potýkali s problémy, jelikož mnoho řidičů tuto značku jednoduše ignorovalo, bravurně ji objelo
a ještě bravurněji zaparkovalo na tom nejnevhodnějším místě,
takže nacouvat s nákladním autem k rampě tak, abychom mohli vyložit aparaturu na večerní koncert, byl opravdu výkon hodný mistra.
Proto jsme se rozhodli k poněkud radikálnějšímu řešení, jímž
chceme podobným situacím předejít.
V průběhu letních měsíců přibyl na každou stranu vjezdu na
parkoviště jeden kovový sloupek. Při velkých akcích bude mezi
těmito sloupky natažen řetěz se značkou zákaz vjezdu. Toto zařízení již nelze objet či jinak překonat, pouze za cenu značných
ztrát na vozidle. Víme, že parkoviště hlavně v odpoledních hodinách využívají rodiče vozící své děti na kroužky, které mají v
MFC zázemí. Jejich parkování na parkovišti vedle MFC za běžného provozu nám samozřejmě nevadí a budeme rádi, když bude sloužit k jejich plné spokojenosti. Zároveň ale věříme, že pokud parkoviště z výše vysvětlených důvodů dvakrát či třikrát v
měsíci zahradíme, nebude pro ně procházka z parkoviště od bazénu příliš velkou přítěží a pro děti se stane příjemnou rozcvičkou před kroužkem. Děkujeme za pochopení.

Petr Sedlák, MKK Hlinečan
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Připravujeme změnu režimu
parkování v Komenského ulici
a zrušení parkovacího
automatu u Drachtinky!
Téměř všichni v Hlinsku pociťujeme problém s parkováním. Jak na sídlišti, tak i v
centru Hlinska. Každý z motoristů jistě zažil situaci, kdy
bezradně projíždí ulicemi a
nemá kde zaparkovat a přitom si potřebuje jen na chvilku odskočit do obchodu a
hned zase pokračovat dál.
Po rekonstrukci chodníků
v ulici Komenského připravujeme změnu režimu parkování v této části města. Dosavadní režim volného parkování se nejeví jako nejlepší.
Parkoviště je během dne stále
plné a zaparkovat zde je otázkou pořádného kusu štěstí.
Taktéž nepovažujeme za dobré instalovat nový parkovací
automat a stání zde zpoplatnit. Rozumné řešení pro tuto
převážně obchodní ulici spatřujeme v zavedení parkování
s parkovacím kotoučem.
Dopravní značka „Parkoviště s parkovacím kotoučem“ označuje parkoviště, na
kterém řidič musí při začátku
stání umístit kotouč viditelně
ve vozidle a nastavit na něm

dobu začátku stání, kterou
nesmí až do odjezdu měnit. V
našem případě uvažujeme o
bezplatné jedné hodině stání
ve všední dny od 8.00 do 17.00.
a v sobotu od 8.00 do 12.00, tedy
v otvírací době převážné části
obchodů v této ulici.Ve zbylém čase bude parkování neomezené.
Cílem je umožnit co největšímu množství lidí zde bezplatně zaparkovat a pořídit
nákup a přitom neblokovat
nepřiměřeně dlouho parkoviště ostatním.
Tento režim parkování za-

vedla už mnohá jiná města i v
našem blízkém okolí (Chrudim, Chotěboř,...). Jistě to není ideální systém, zejména rezidentům ne příliš vyhovující,
ale pro obchodní zóny nejvhodnější.
Budou si muset tedy všichni pořídit do auta parkovací
kotouč? Kolik to bude stát?
Samotný parkovací kotouč
není investice příliš velká, cena se pohybuje okolo 20,- až
30,- Kč.
Jeho použití je univerzální
– lze ho užít všude tam, kde
platí tato forma parkování (i

STAŇTE SE ČLENEM RIDENDA!

mimo Českou republiku).
Mnohá města, kde tento režim
parkování funguje nabízí tyto
kotouče ve svých informačních centrech či na radnicích.
Podobná nabídka by jistě
mohla být i v Hlinsku.
Ale nezbytně nutné to není.
Na takto označeném parkovišti postačí a současně je
nutnou podmínkou jakýmkoliv zřetelným způsobem označit dobu začátku stánínapříklad na papír napsat
„Příjezd 10,30 hod“. K označení času příjezdu mohou posloužit i dětské papírové hodiny.
Současně s touto změnou
chystáme zrušení parkovacího automatu na parkovišti u
křižovatky Wilsonova, Lidického (vedle Drachtinky u autoopravny). Stání zde bude
bezplatné. Této části města
bezplatné parkování jistě
prospěje a zároveň do centra
města to odtud není daleko.
Přeji všem pohodu na
cestách a v Hlinsku klidné
parkování.

2014

Zprávy z TIC
Informační centrum trhá rekordy

Turistické informační centrum (TIC) na Betlémě trhá rekordy
v návštěvnosti. V červenci 2014 bylo evidováno 2 100 návštěvníků, což je nejvyšší měsíční návštěvnost v historii hlineckého informačního centra. Pro srovnání loňská červencová návštěvnost byla necelých 1 300 návštěvníků. Vzrůstajícímu trendu v
počtu návštěvníků velmi pomohlo přestěhování TIC do památkové rezervace Betlém v srpnu roku 2012. O skokovém nárůstu
po otevření Betléma po revitalizaci svědčí návštěvnost z podzimních měsíců roku 2012, kdy se oproti roku 2011 zvýšila návštěvnost často více než dvoj až trojnásobně. V době psaní tohoto článku, tedy v polovině srpna, byla již návštěvnost v roce
2014 na úrovni celoroční návštěvnosti z roku 2012!
Za zvyšující se návštěvností stojí několik faktorů. Jednak je to
počáteční zvědavost obyvatel města a regionu na nové informační centrum nebo otevření nové expozice hraček v podkroví
TIC. Dnes již ovšem můžeme říct, že tento trend ovlivňuje především vzrůstající počet turistů, kteří Hlinsko navštěvují. Tuto
tendenci potvrzují také další subjekty cestovního ruchu, podnikatelé z Betléma i jeho okolí.
Martina Kesnerová

Cyklisté jsou v informačním centru vítáni
Turistické informační centrum Hlinsko rozšířilo své služby pro cyklisty a
cykloturisty.
V červenci získalo certifikát Cyklisté vítáni, který zaručuje poskytnutí „cykloslužeb“ jakými jsou např.:
nové stojany na kola v blízkosti informačního centra, poskytnutí základního nářadí pro jednoduché
opravy kol, poskytnutí lékárničky
nebo doporučení dalších služeb, míst
a výletů vhodných pro cykloturisty.
Martina Kesnerová

Změna otvírací doby TIC, „ztráty a nálezy“

Josef Remeš, místostarosta

Hanky Panky show
Přijďte se pobavit na Hanky
Panky show, která je zárukou
vtipné a kvalitní zábavy! Inteligentní humor, vkusná parodie, satira a nádherné kostýmy umocňují zážitek, který
ocenila i porota v soutěži Československo má talent (2013).
Setkejte se s plejádou českých
i zahraničních celebrit! V úterý 14. října od 19.30 hodin v
Multifunkčním centru.

Prázdniny jsou za námi, letní turistická sezona se s námi pomalu loučí a proto i Turistické informační centrum a expozice
hraček ukončují svoji prodlouženou otevírací dobu. Od pondělí
15. září již budeme mít otevřeno pouze od pondělí do pátku, a to
od 8 – 16.30 hodin.
Jelikož se nám zde během léta nashromáždilo pár věcí (viz foto), které určitě svoji majitelé postrádají, chceme jim touto cestou vzkázat, že si je mohou stále vyzvednout.

Osobnost roku 2013

NÁBOR NOVÝCH ČLENŮ DO Tanečního studia RIDENDO
KDY: Pátek 12. 9. v čase 16:30 – 17:30 hod., sobota 13. 9. v čase 9:00 – 10:00 hod.
KDE: Tělocvična ZŠ Resslova, Hlinsko
PRO KOHO: pro všechny děti od 5 let a výše
Nábor pro skupinové i párové tancování!
Těšíme se na shledání, kolektiv TS Ridendo.
www.ridendo.cz, najdete nás i na Facebooku

Prof. MUDr. Jiří Záhejský,
DrSc. se narodil 16. 4. 1930. Od
narození žil s rodiči v Hlinsku. Vystudoval gymnázium v
Chotěboři a poté lékařskou fakultu v Hradci Králové a v Brně. Po promoci v roce 1955 nastoupil na kožní oddělení v
Pardubicích, kde již jako mladý lékař obdivuhodně diagnostikoval u mladé pacientky, našim lékařům tehdy
téměř neznámou, lepru. V roce 1960 nastoupil na brněnskou kožní kliniku a zahájil i
svoji akademickou dráhu. V
roce 1975 byl jmenován docentem, o sedm let později profesorem. Stal se přednostou
dermatovenerologické kliniky lékařské fakulty Fakultní
nemocnice u Sv. Anny v Brně,
kterou vedl až do roku 1996. Jeho odborný záběr významně
ovlivnilo působení na dětské
dermatologii a v laboratoři fyziologie kůže. Prof. Záhejský
se záhy stal předním odborníkem v oboru dětské dermatologie a skvělým pedagogem
studentů pediatrie. Velkou
pozornost věnoval také vědeckovýzkumné práci, publikoval, přednášel a stal se
uznávanou osobností evropské dermatologie. V posledních letech se velmi intenzivně věnoval výzkumu závažného onemocnění známého
pod pojmem „nemoc motýlích
křídel“. Pro dětské pacienty
vyvinul léčebnou mast, která
jim usnadňuje život s touto zákeřnou a bolestivou nemocí.
Velmi úzce spolupracoval s
neziskovou organizací DEBRA ČR, která již deset let podporuje pacienty postižené touto nemocí.
Velkou zálibou a láskou by-

la Jiřímu Záhejskému literatura, výtvarné umění a především hudba. Již v šestnácti
letech založil v Hlinsku kapelu, učil se sólovému zpěvu a
původně byl dokonce přijat na
pražskou konzervatoř. Obdiv
k medicíně však profesně zvítězil. Během studií medicíny v
Brně se své zálibě dál věnoval,
hrál na několik hudebních nástrojů, vyučoval hře na flétnu,
zpíval v orchestru Gustava
Broma. Při toulkách Vysočinou se mu v hlavě rodily drobné skladbičky, některé z nich
věnoval dětskému souboru

Vysočánek. Městu Hlinsku
složil a věnoval oficiální znělku a několik pochodů pro slavnostní příležitosti. Intenzivně
se také zajímal o dění ve městě
a často spolupracoval s Městským muzeem a galerií.
Jiří Záhejský zemřel v prosinci roku 2013.
Za svoje celoživotní odborné působení v oblasti medicíny i „obyčejnou“ každodenní
lidskost si profesor Jiří Záhejský
bezesporu zaslouží
úctu a obdiv nás všech – spoluobčanů města Hlinska.

Magda Křivanová
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Studenti gymnázia si aktivně
užili Duhové léto v Hlinsku
Po dlouhé době se poslední tři
roky konečně daří naplnit
jedno z poslání střední školy
na malém městě, tj. spolupodílet se a vytvářet zde kulturní dění. Studenti Gymnázia
K.V. Raise letos v létě opravdu
nezaháleli. Nejen že zorganizovali svůj vlastní festival
Artsy Fartsy, ale spolupracovali jako pořadatelé s MKK
Hlinečan i na dalších akcích
duhového léta (pomáhali připravovat betlémský areál, vylepovali plakáty, pracovali u
vstupů i na jednotlivých stanovištích pohádkové trasy
pro děti). Celý den trávili intenzivní prací pro spokojenost všech návštěvníků, a to
vše zcela zdarma. Patří jim za
to naše uznání a velký dík.
Jejich vlastní festival Artsy
Fartsy celé Duhové léto odstartoval a byl to začátek
vskutku bravurní. Studenti
letos vsadili na kvalitu a většinu rozpočtu utratili za program. A ten se jim opravdu
velmi povedl. Ať už to bylo
okouzlující duo Brigita Cmuntová a Štěpán Klouček,
neméně charismatická kapela
Letrourou, úžasný fyzický
básník Tomáš Rauchfuss,

lanškrounská Škeble, výkvět
brněnské JAMU Reverzní
dveře nebo Kamarádi nacvičených scének, kteří strčili do
kapsy již notně vyčpělou Partičku na Primě a vy se na ně
můžete těšit v MFC 6. 11. 2014.
Vrcholem festivalu byl zájezd
na představení Dolls od slavného nového Cirku La Putyka, kterého se sice i přes velkou propagaci zúčastnilo z
veřejnosti jen šest lidí, ale věříme, že příští rok si takové
lahůdky ujít nenecháte. Ani
zahraniční účastníci si ostu-

Příběh Lidic – historie a fikce

du neudělali, rumunské představení
pobavilo
hlavně
mladší studenty gymnázia a
maďarská
ohnivá
show
pompézně završila festival.
Vše bylo umocněno návštěvou patrona festivalu – sympatického Matouše Rumla,
který celý festival velmi
chválil a nakonec předvedl
herecký koncert ve svém
představení Bluff. I když má
festival spíše alternativní nádech, věříme že si své diváky
najde i v Hlinsku a stane se fenoménem.

Poděkování
Vážená paní Marková, chtěla bych touto cestou poděkovat celému vašemu souboru za divadelní představení, které se konalo
v červnu letošního roku na pavilonu M v Hamzově léčebně.
Všechny naše dětské pacienty, kteří se mohly přijít podívat na
pohádkové představení vašeho loutkového divadla Hlinsko, to
velmi pobavilo a celé vystoupení se jim moc líbilo.
I když jste hráli v improvizovaném prostředí našeho pavilonu, kouzelné pohádce to neubralo na kráse a díky vašemu loutkářskému umění byli nadšení malí i „velcí“…
Ještě jednou díky za radost, kterou jste přinesli našim malým pacientům.
Za všechny dětské pacienty
J. Kusá, vrchní sestra pavilonu E, M

Pohádkový večerníčkový
pračlovíček ukáže nevídané
Tip pro děti
Rodiče se zcela jistě rádi přenesou zpátky do dětství a zavzpomínají, kdy usedali k obrazovkám k večerníčku.
Čas od času byla zařazena
roztomilá pohádka o malé postavičce jménem Pračlovíček,
která postupně poznávala nástrahy přírody, musela se vypořádat s okolními ohromnými zvířaty. Pračlovíček se musel seznámit s tím, jak používat oheň nebo si třeba postavit první obydlí.
Vzpomínáte-li rádi na tuto
pohádku, určitě přiveďte své
ratolesti 20. září do divadelního sálu Multifunkčního centra. Postavička Pračlovíčka zde
na divadelních prknech ožije
v podání divadla Tramtárie a

bude muset vyřešit všechna
svá trápení a nástrahy pravěkého života.
Představení O Pračlovíčkovi je prvním z řady podzimního běhu Pohádkového divadelního předplatného, o
němž jsme přinesli podrobnou informaci v minulém čísle Hlineckých novin, i tak ale
připomínáme, že předprodej
dětských divadelních abonentek bude zahájen 9. září od
14 hodin v TIC na Betlémě. Na
všechny, velké i malé diváky
se těšíme.
O Pračlovíčkovi – dětské
divadelní
představení,
Multifunkční centrum – divadelní sál. Vstupné 80,- Kč.
Předprodej: TIC Hlinsko a
on-line rezervační systém
na www.mfc-hlinsko.cz.
MKK Hlinečan

Město Hlinsko nabízí byty v Domě s
pečovatelskou službou

Město Hlinsko nabízí do nájmu byty v Domě s pečovatelskou
službou (DPS), Hlinsko, Adámkova třída 677. Byty jsou velikosti 0+1 a jsou určené pro jednotlivce.

Byt č. 31 ve druhém nadzemním podlaží domu, o výměře 33,60
m² (pokoj, předsíň, koupelna+WC), měsíční nájemné bez služeb
spojených s užíváním bytu činí 1 697,- Kč.

Byt č. 59 třetím (nástavba) nadzemním podlaží domu, o výměře 31,75 m² (pokoj, předsíň, koupelna+WC), měsíční nájemné
bez služeb spojených s užíváním bytu činí 2 406,- Kč.
Oba byty jsou dostupné výtahem.

Zájemce o bydlení v DPS musí splňovat kritéria naléhavosti,
tj. snížená soběstačnost v péči o vlastní osobu a domácnost, která souvisí se zdravotním stavem, a potřebou pravidelně využívat pečovatelskou službu.
Bližší informace podá odbor investic a městského majetku,
paní Jiřina Pěchoučková, tel. 469 315 328, e-mail:
pechouckova@hlinsko.cz.
(red)

Pozvánka
Den otevřených dveří v Majáku

Koncert Babouků

Historické povídání Vojty Kyncla
Příběh Lidic je sice popsán v mnoha knihách a byl nedávno i zfilmován, ale historická skutečnost a filmová fikce jsou dva rozdílné pohledy. Po několika letech výzkumu v archivech v Čechách, Anglii, Německu, Rakousku a Rusku se Lidice ukazují v
jiném úhlu pohledu. Nacismus a komunismus se na obyčejných
lidech vyřádil se vší tvrdostí, které oba režimy měly za vlastní.
Lidice nejsou jen příběhem červnové noci, ale druhé poloviny 20.
století. Patří sem i hledání viníků a rozkrytí největší masové
vraždy na židech a Slovanech ve vyhlazovacích táborech.
Besedy PhDr. Vojtěcha Kyncla Ph.D. pořádané jak pro veřejnost, tak pro studenty středních škol a žáky druhých stupňů základních škol jsou vždy zcela nevšedním a nezapomenutelným
zážitkem. Díky značným znalostem, které tento mladý vědec během intenzivního výzkumu historie načerpal, se posluchač dostane takřka na dosah děsivým událostem naší moderní historie. Množství unikátních historických filmových i fotografických snímků, beseda s pamětníkem, ale i poutavý výklad, v němž
není posluchač ušetřen poznání vpravdě nejhrůznějších zvěrstev druhé světové války. Cílem není pouhé poznání historických faktů, ale i upozornit posluchače na to, že to, co se událo
před sedmi desítkami let, je možné i dnes.
Příběh Lidic – historie a fikce, Multifunkční centrum Hlinsko – divadelní sál 18. září od 18 hodin. Vstupné 50,- Kč. Předprodej: Turistické informační centrum Betlém nebo on-line rezervační systém.

Hned za dva týdny studenti
GKVR připravili dopolední
rozjezd Hubertova country
festivalu v podobě Betlémských her (alternativa Skotských her), kde sami i soutěžili a nebylo to vůbec snadné.
Zkuste běžet s kbelíky plnými
vody nebo válet obří kolo slámy. Následoval Den dřeva,
který navštívilo na 1 500 diváků a studenti se měli celý den
co otáčet. Kromě organizátorské činnosti pak sami představili dětskou interaktivní
loutkohru (kdy loutkami byli
oni sami), nazvanou Příběh
dřevěné panenky. Medobraní
v půli srpna si také nenechali
ujít a opět aktivně pomáhali a
nakonec pobavili publikum
svou Medovou fraškou. Na
konci prázdnin pak připravili
pro děti Rozloučení s prázdninami u MFC se spoustou pohádkových stanovišť.
Chtěli bychom Gymnáziu
K.V. Raise a jeho studentům
ještě jednou velmi poděkovat.
Jsme rádi, že mladá generace
dokáže nezištně přispět k dobré věci a ukazuje všem, že život ve městě se může zlepšit
jen aktivním přístupem a intenzivní prací.
MKK Hlinečan

Víte o tom?

Dechovka
Nejstarší jihočeská dechovka
opět v Hlinsku. Na podzim
před dvěma lety v Hlinsku
proběhl koncert jedné z dnešních nejznámějších dechovkových kapel s tak trochu bizardním názvem Babouci (toto jméno si kapela nese téměř
od počátku na památku po
bratrech Matěji a Matoušovi
Baboučkových, kteří stáli u
jejího zrodu). Tento koncert se
těšil velkému zájmu a byli
jsme
častokrát
osloveni,
abychom Babouky do Hlinska
pozvali znovu.
Babouci, dechovkové uskupení z Českobudějovicka, byli
založeni již v roce 1875. Za tu
dobu
samozřejmě
jejich

věhlas rostl či klesal, střídali
se kapelníci i řadoví členové.
V dnešní době patří Babouci
pod vedením kapelníka Petra
Shýbala k tomu nejlepšímu na
české dechovkové scéně. Na
svém kontě mají v dnešní době na 23 vydaných CD. Fanoušci se na koncerty Babouků sjíždějí z dalekého okolí. A
letošní babí léto přinese možnost Babouky v Hlinsku na živo slyšet znovu – v Divadelním sále MFC.
Babouci – Multifunkční centrum – divadelní sál, 25. září v 19
hodin. Vstupné 130,- Kč sál, 110,Kč balkón.
Vstupenky na koncert jsou
již v předprodeji, lze je zakoupit v TIC nebo na on-line rezervačním systému www.mfchlinsko.cz.
MKK Hlinečan

Maják je volnočasové centrum pro děti a mládež vedené týmem
dobrovolníků z Hlinska pod vedením Simona Marriotta. Scházíme se v budově poskytované sborem Apoštolské církve Hlinsko na Adámkově třídě 952 v budově naproti Lidlu. I přes svou
nedlouhou existenci si Maják získal spoustu příznivců. Pokud
byste i vy chtěli poznat Maják lépe, nenechte si ujít den otevřených dveří v Majáku 13. 9. od 13 do 17 hodin.
Ať už jste v Majáku nikdy nebyli nebo jste tam jako doma, jste
srdečně vítáni. Zváni jsou samozřejmě i rodiče. Kromě prohlídky našeho centra budeme také grilovat a k dispozici budou
atrakce jako skákací hrad či bungee run. Zároveň připomínáme, že Maják bude pravidelně otevřen každé úterý, čtvrtek a pátek od 16. září.
Těšíme se na vás!
Kontakt: www.facebook.com/majakhlinsko, www.majakhlinsko.cz, majakhlinsko@seznam.cz.
Maják tým

Zpráva ze ZŠ Ležáků

Edita Jandová a „její
vůně domova“
Tak nazvala svoji výstavu fotografií Edita Jandová z Mariánských Lázní, která v galerii Multifunkčního centra
(MFC) v Hlinsku představuje
ve dnech 16. 9. – 30. 10. bohatou
kolekci fotografií, aby oslovila místní občany i návštěvníky města Hlinska, města dřeva. Sama obdivuje a s velikou
pokorou se sklání před krásou, přirozeností a hrdostí lesních velikánů, obdivuje jejich
přirozenost, skromnost, ale i
houževnatost a nepoddajnost.
Miluje stromy, miluje dřevo,
jeho vůni, energii, ale i nádherné výrobky vytvořené dovednou rukou řezbáře.
Svoji početnou kolekci
sluncem a jasem rozzářených
barevných snímků rozdělila
do devíti tematických okruhů. Nejdříve je řadí podle ročních období. Fascinuje ji zimní krajina s jejími zavátými
cestami, i ledové šperky vykouzlené z drobných vloček jinovatky. Učarovalo ji milostné jaro plné roztoužení i
skvosty rašícího života. Kvetoucí jabloň uzavírá ódu na
lásku a modrooký zvoneček
vyzvání na louce. Ohnivé léto
vstupuje prozářeným tunelem stromořadí do krajiny
zrání. S jemnou nadsázkou
dokazuje, že podzim je nedostižným umělcem, aby křídla
rozletu konfrontovala s jinou

realitou umírajících lesů.
V kratičkém zastavení propaguje rozkvetlé květy v kontextu městské architektury.
Následují malá zastavení,
omezená zlomkem vteřiny,
zachycující neopakovatelné
okamžiky z říše zázraků přírody.
Výstavu uzavírají dva tematické okruhy. Autorku v
nich láká tajemství vodní hladiny, kterou sleduje v měsíční
záři zrcadlení, mazlí se s růžovými klenoty leknínů a s velikým porozuměním sleduje
milence v zajetí roztoužení.
Obloha plná mraků ve svých
obměnách moudře připomíná, že život na zemi není procházkou po vydlážděném
chodníku, ale pohybuje se jako mraky na obloze, jejich
střídání a proměn s výzvou na
Husovu soudní hranici pravdy.
Autorka pořídila na svých
cestách za poznáním stovky a
stovky záběrů. Teprve po
dlouhém vnitřním zápase našla odvahu předstoupit před
veřejnost. Přejeme jí v tomto
premiérovém
vykročení
mnoho spokojených diváků a
příznivou odbornou kritiku.
Výstava je přístupná při
jednotlivých představeních v
MFC nebo po osobní domluvě.
Docent, PhDr. Václav Šplíchal, CSc.

Družina na Ležákovce – „život na palubě“

S naší družinovou lodí „Ležákovka“ jsme úspěšně propluli minulým školním rokem. V rámci tohoto celoročního projektu
jsme se seznámili s životem na palubě školní lodi, vytvořili jsme
si společně námořnické desatero a osvojili si námořnické i pirátské dovednosti a znalosti. Tajuplná plavba byla zakončena
společným hledáním pokladu na zahradě naší základní školy
praktické a speciální. Splnění všech úkolů dovedlo naše hledače k pokladu, o který se spravedlivě rozdělili s ostatními dětmi.
Výsledky práce žáků školní družiny Ležákovky tvořily nedílnou součást výzdoby školy, veřejnost se s nimi mohla setkat
ve stánku i na podiu při Svatojiřském jarmarku, při vystoupení
našich žáků v Domově seniorů Drachtinka. Aktivity jsou rovněž prezentovány na webových stránkách školy www.zslezaku.cz
Pro žáky družiny byla zorganizována i celá řada dalších aktivit jako například beseda s Policií ČR a dobrovolníky z organizace ADRA. V rámci družiny se děti zapojují do činností divadelního, keramického, výtvarného a sportovního kroužku.
V červnu loď bezpečně doplula do přístavu, po krátkém odpočinku se zase připravuje na svoje vyplutí. Zahálet nebudeme
ani v letošním školním roce. S námořníky a piráty podnikneme
další zajímavé badatelské výpravy. První větší společnou akcí
by mohla být oslava 30. výročí založení Ležákovky.

Vychovatelky školní družiny Ležákovky
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Z fotografického archivu
Ladislava Vaška

S malířem, grafikem a ilustrátorem Václavem Zemanem jsem se seznámil v polovině šedesátých let, kdy často
dojížděl do Hlinska z blízkého
Žďárce u Skutče. V Hlinsku
navštěvoval tehdejší kulturní
zařízení JKP, které sídlilo v
Komorním divadle. Vedoucím klubu byl obětavý Miloš
Picek a výtvarníkem Rudolf
Korber. Oba patřili k Zemanovým přátelům stejně jako
Vladimír Červenka, Ladislav
Jaroš, Petr Baudyš, Ladislav
Vašek a malíři Antonín Šustr,
Jiří Vaněk, Bohumír Komínek, Jan Odvárka, Ivan Baborák a další. Václav Zeman se
narodil 26. srpna 1934 v Hlinsku. Je absolventem Vyšší
školy uměleckého průmyslu v
Praze, kde studoval v letech
1949 – 1953 a Vysoké školy
uměleckoprůmyslové v Praze, kde promoval v roce 1963 v
ateliéru prof. Karla Svolinského. Mezi jeho spolužáky a
dobré kamarády patřil malíř,
grafik, ilustrátor, scénograf a
pedagog Oldřich Kulhánek
(autor návrhů českých bankovek) a také malíř a grafik
Jiří Bouda, syn významného
českého malíře Cyrila Boudy.
Podle pedagoga Katedry výtvarné kultury Univerzity v
Hradci Králové doc. Petra
Kmoška si Zeman odnesl z
ateliéru Karla Svolinského
důraz na kresbu. A právě kresebnost výtvarných prací je
jeho nejvlastnějším způsobem
vyjádření. Ostatní výtvarné
prostředky, barva, modelace
světlem a stínem jsou graficky chápanému základu obrazu podřízeny. Navíc poctivě
kreslířsky provedené tváře,
figury, těla zvířat a obrazy
rostlin působí zcela věrohodně, i když jsou ve skutečnosti
nenápadně stylizované. Za
výrazné, třebaže skryté je
nutno považovat podněty secesního umění. Základním
principem Zemanovy tvůrčí
metody je kontrast, záměrná
opozice obrazových složek a
vrstev díla. V důmyslném
kontrastu lze také spatřovat
původ poetického kouzla. Zemanova tvorba má široký ná-

mětový rozptyl. Přesto jeden z
okruhů námětů dominuje:
motiv života a poslání ženy.
Václav Zeman, který je členem Unie výtvarných umělců, samostatně vystavuje od
sedmdesátých let. První výstavu obrazů a ilustrací měl v
roce 1970 v pražské Galerii
mladých. Poslední výstava se
konala v roce 2013 v galerii
Barbara v Hradci Králové. V
Hlinsku Zeman vystavoval v
roce 2001 a 2007. V roce 1993 na
Výstavě českého umění v Paříži prodal šest vystavených
obrazů a v roce 2006 vytvořil
pro chrudimskou Galerii Art
cyklus 32 portrétů významných osobností kultury. Je zastoupen ve sbírkách VČG
Pardubice a Městské galerie
Hlinsko. Brzy po absolvování
školy začal na podnět Karla
Vaci, malíře, grafika a scénického výtvarníka, žáka Emila
Filly, s tvorbou filmových
plakátů. Zeman vzpomíná, že
práce na filmových plakátech
ho nesmírně bavila, i když s
jejich tvorbou bylo spojeno
časté dojíždění do Prahy.
Uvádí, že se v tvorbě plakátů
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Sečteno a podtrženo
Ohlédnutí za Dnem dřeva a Medobraním

3. ročník Dne dřeva na Betlémě svým programem přilákal téměř 1 500 návštěvníků.
Divácky nejúspěšnější součástí programu bylo již tradiční vyřezávání dřevěných soch
motorovou pilou. Klidným nikoho nenechala také dřevorubecká show nejlepších dřevorubců z celé ČR. Vyhlášena byla nejhezčí Dřevěná fotografie roku 2014, kterou si můžete prohlédnout na Facebooku Hlinecko v albu Dřevěná fotka 2014. Příjemnou atmosféru dotvářel také historický kočár tažený koňmi
nebo řemeslníci, kteří vyráběli dřevěné výrobky přímo před
zraky návštěvníků. 4. ročník Dne dřeva proběhne v příštím roce opět poslední sobotu v červenci, tedy 25. 7. 2015.
Letošní Medobraní se neslo
ve znamení deště a chladného
počasí, kvůli kterému byli pořadatelé nuceni část programu
zrušit. I přesto mohli stateční
návštěvníci ochutnávat medové dobroty, medy a medoviny, vyzkoušet si točení na medometu, vyslechnout poutavé
povídání o zajímavostech ze života včel nebo zhlédnout divadelní perlu letošního Medobraní – Medovou frašku v
podání GT Hlinsko.

významně prosadil, ale po roce 1968, kdy se začaly nakupovat filmy z východního bloku
ho tato činnost přestala zajímat. Pozoruhodné byly také
Zemanovy ilustrace básnických sbírek a dětských publikací. O nich mně autor sdělil,
že nejvíce ilustrací udělal ke
knize Jana Vladislava „Pohádky ze země draka“. Krásná kniha byla ale stažena z tisku, protože autor Jan Vladislav se ocitl v nemilosti režimu a emigroval. Přítele Václava Zemana jsem fotografoval v květnu roku 1979 v jeho

ateliéru ve Žďárci. Obraz na
„štaflích“ se jmenuje „Vzpomínka na jaro“, čímž bylo
myšleno symbolicky jaro
1968. A ty masky za hlavou
dívky znázorňují „spřátelené
okupanty“. Na podlaze ateliéru jsou rozloženy filmové plakáty k filmům „Casanova 70“,
„Zakázaná Itálie“, „Ticho a
křik“, „Čas čápů“ a mnoho
dalších.
Nezbývá, než Václavu Zemanovi popřát k významnému životnímu jubileu pevné
zdraví, dobrou mysl a stálou
inspiraci.
Ladislav Vašek

2. ročník soutěže o Řád hlinecké medové vařečky má svého
vítěze! Stal se jím Penzion U Tvrze, jehož šest medových specialit, které zde byly podávány od 12. do 15. srpna, ocenili návštěvníci nejvyšším počtem bodů ze všech zapojených restaurací. Celému personálu ještě jednou gratulujeme a všem hlasujícím děkujeme. Návštěvníci restaurace si zde nyní mohou prohlédnout kovaný řád, který do soutěže věnoval umělecký kovář Pavel Jekl.
DUHOVÉ LÉTO POMÁHALO POTŘEBNÝM

Dražba dřevěných soch
V sobotu 26. července se na Betlémě strhla zajímavá bitva mezi návštěvníky o dvě dřevěné sochy vyřezané motorovou pilou
přímo na Dni dřeva. Dražbu se zájmem sledovala rodina Evičky
Staňkové ze Srní, kterou se touto charitativní akcí rozhodlo podpořit Centrum Jana XXIII. Na nákup mechanického vozíku pro
Evičku, která trpí dětskou mozkovou obrnou, bylo nakonec v
rámci dražby vybráno 5 800,- Kč. Jedna socha zůstala doma v
Hlinsku, druhá putovala na jižní Moravu. Všem dražitelům moc
děkujeme!

Nejlepší Medová dobrota roku 2014!
Ještě jednou děkujeme všem návštěvníkům, Cukrárně Na kamenném schodě a Penzionu U Tvrze, kteří přinesli v sobotu 16.
srpna na betlémské Medobraní medový zákusek. Díky nim,
všem přispěvatelům a Centru Jana XXIII., které celou akci zaštítilo, byla za ochutnávky dobrot vybrána částka 2 172,- Kč. Peníze byly věnovány Svazu tělesně postižených dětí z Hlinecka na
nákup rehabilitačních pomůcek.
Návštěvníci Medobraní vybrali pro letošní rok jako nejlepší
medovou dobrotu Hrníčkové medové řezy. Recept si můžete
stáhnout na Facebooku Hlinecko nebo na www.hlinsko.cz v záložce Medobraní.
Martina Kesnerová

Omluva vodákům
V srpnových Hlineckých novinách jsem publikoval článek o
sjezdu Vltavy. Protože se vše
událo před mnoha lety, pozval
jsem ke spolupráci jednoho ze
skupiny dospělých vodáků,
abychom si připomněli tehdejší
události. Určili jsme bezchybně
všechny účastníky, uvedli jsme s
naprostou přesností dny, v které
jsme odjeli, kde jsme nocovali,
snídali, obědvali a odjížděli – až
na jednu maličkost. Spletli jsme
se o dva roky! Ve skutečnosti se
zájezd neuskutečnil v roce 1976,
ale o dva roky později tedy až v
roce 1978. Zjistil jsem to nakonec podle tzv. věčného kalendáře, protože sobota 5. srpna nemohla být v roce 1976, ale právě
o dva roky později. Navíc jsme
spletli jméno pana Matějíčka,
jednalo se o Jiřího, tatínka malého Zdeňka.
Děkuji za pochopení.

Nenechte si ujít

VÁCLAV MACH-KOLÁČNÝ *1953, Obrazy, kresby, grafiky
27. 9. – 2. 11. 2014. Vernisáž 26. 9. v 17 hodin.
Václav Mach-Koláčný žije a pracuje ve Žďáru na Sázavou.
Druhé příjmení Koláčný je rodové příjmení po mamince a přijal je na stálou památku svého dědečka Josefa Koláčného. Autor se věnuje malbě, kresbě a počítačové grafice. Osobitým stylem vytváří „krajiny duše“ a „duše krajiny.“ Ty první představují figurální tvorbu malířova duševního světa, v případě druhém zobrazuje magickou krajinu včetně její „vlastní duše.“ K jeho dosud stěžejním dílům patří cykly olejomaleb a grafických
listů O SLUNOVRATU na motivy veršů Jana Skácela, zhudebněných Jiřím Pavlicou s Hradišťanem a dva soubory křížových
cest VIA CRUCIS. V roce 2012 byla umělci udělena speciální cena kritiky na XIV. Mezinárodním festivalu umění v Porto
Sant´Elpidio v Itálii. Více na www.mach-kolacny.cz. J. Vašková

Ladislav Vašek

Nový projekt pro vás – vesnické knihovny ožívají

Málo kdo ví, že Česká republika je zemí, která disponuje
jednou z nejhustších sítí
knihoven v Evropě a na světě
vůbec. Ale přiznejme si, že zájem o knihy a četbu celkově v
posledních letech značně klesá. Navíc vzrostla obliba elektroniky, která je schopna kni-

hy v lecčems nahradit. Zejména mladí čtenáři ubývají a
knihovny v obcích zejí prázdnotou. Uvědomme si, že se zánikem i malých knihoven by
mohly být knihy zcela nedostupné, což by znamenalo
ztrátu nejen součásti naší kultury, ale i národní identity.
Na snižující se základnu
čtenářů některé knihovny reagovaly a změnily se v tzv. komunitní
knihovny.
Tyto
knihovny naprosto mění přístup k návštěvníkům, neboť už
nejsou pouze místem, kde si
zájemci vyberou a půjčí knihu, ale i poskytují prostory,
kde se mohou občané všech
věkových skupin setkávat a
společně se bavit, účastnit se
akcí, které uspořádají nebo je
zorganizuje přímo knihovna,
pouze posedět nad knihou nebo si popovídat s přáteli u kafe
a
bábovky.
Komunitní

knihovny plní nové úlohy, a to
stmelit občany, přispět k pocitu sounáležitosti s obcí a zabránit odloučení obyvatel.
Právě proto MAS Hlinecko
společně s MAS Moravskotřebovsko a Jevíčsko a MAS
Sdružení pro rozvoj Poličska
vytvořila projekt s názvem
Nezapomeňte (se) vrátit, jehož
cílem je právě oživení obecních knihoven a vytvoření
podmínek pro vznik komunitní knihovny. Do projektu se
zapojilo dvacet knihoven. Z
MAS Hlinecko si tuto výjimečnou příležitost nenechaly
protéct mezi prsty knihovny z
obcí Mrákotín, Vojtěchov, Miřetice a městysů Včelákov a
Trhová Kamenice. Velké
uznání patří obci Vysočina,
která využila projektu a založila novou knihovnu.
Základem dobrého fungování komunitních knihoven je

lidský potenciál, a proto je do
projektu zařazen cyklus školení, kterého se účastní z každé obce knihovník a minimálně jeden dobrovolník. Semináře jsou vedeny profesionálními knihovnicemi Lenkou
Navrátilovou a Stanislavou
Kavanovou. Obě dámy lze nazvat průkopnicemi komunitních knihoven u nás, protože
vedou žijící a aktivní knihovny, které jednoznačně mohou
být vzorem pro ostatní. Mimo
to jsou autorky Manuálu vesnického knihovníka, který lze
nazvat biblí komunitních
knihoven a který byl vytvořen speciálně pro potřeby
účastníků projektu. Semináře
jsou zaměřeny na způsoby, jak
obstarat knihy, úskalí pořádání akcí a dále předávají
účastníkům myšlenky komunitního knihovnictví. První
lekce proběhla v březnu v Je-

víčku a zúčastnili se jí knihovníci a dobrovolníci ze
všech zapojených knihoven.
Další kursy se konají jednotlivě pro každou MAS. Organizace školení pro MAS Hlinecko se výborně zhostila obec
Vysočina. Dvě lekce z plánovaných čtyř již proběhly v
březnu a v květnu a další jsou
plánované na září a listopad.
Cyklus seminářů vyvrcholí
příští rok v březnu opět v Jevíčku, kde proběhne hodnocení přínosu pro knihovny.
Smyslem projektu není
pouze šíření myšlenky komunitních knihoven, ale i vytvoření zázemí pro návštěvníky.
Proto bude do každé knihovny
zakoupen set židlí, stolečky
různých velikostí a pro
nejmenší návštěvníky koberec na hraní a polštářky.
Ovšem z projektu nevyplývají pouze benefity, ale i po-

vinnosti. Každá knihovna se
zavázala, že zorganizuje minimálně dvě akce ročně po dobu pěti let. Meze při vymýšlení akcí se knihovníkům a dobrovolníkům nekladou a mohou nechat průchod svojí fantazii a kreativitě. Jedinou
podmínkou je, že akce musejí
souviset s knihovnou. Úspěšnému průběhu akcí by mělo
dopomoct vybavení v hodnotě
12 000,- Kč, které si každá
knihovna libovolně vybrala.
Knihovníci nejčastěji zvolili
drobnou elektroniku a deskové hry. Mimo to každé knihovně náleží 5 000 Kč určených na
materiál, který bude v průběhu akce nenávratně spotřebován.
Věříme, že se myšlenky
projektu podaří plně realizovat a odstartujeme novou éru
knihovnictví u nás!

Lenka Juklová, M.A.S. Hlinecko
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Chaloupky na zahradě

Koně jsou přáteli

V NOVÉM ŠKOLNÍM ROCE budou moci žáci ZŠ Resslova využít ke svým hrátkám nové dřevěné domečky, které byly
instalovány v prostorách školní zahrady již koncem měsíce
června. Věříme, že si chaloupky děti oblíbí a využijí je v době
volnějších aktivit k odpočinku, popovídání s kamarády nebo
při hře na schovávanou.
Ve vybavování zahrady budeme pokračovat v září, přibude
altán pro venkovní výuku, nové lavičky a venkovní tabule.
Veškeré toto vybavení bude samozřejmě také plně využívat
naše školní družina.

NEZAPOMENUTELNÝM ZÁŽITKEM z posledního dne školního roku na ZŠ Resslova byly pro spoustu našich žáků tři
krásní koně z nedalekých Hamrů, kteří byli připraveni odvézt naše tři žákyně „na prázdniny“. Koníci s barevnými postroji sladěnými s oblečením jezdkyň rozhodně pozvedli náladu nejen našim žákům a pedagogům, ale i kolemjdoucím
divákům. Jednou jezdkyní byla žákyně 9. třídy Tereza Vařečková, jež se takto stylově rozloučila s naší školou, a my
doufáme, že na ni bude v dobrém vzpomínat. Školáci z Hamrů 1. září přijeli tradičně ve vyšňořeném kočáře.

Tábor v Ottensteinu

V roce 2012 vznikl v Dolním
Rakousku spolek MultiKulti
KreAktiv, jehož cílem je propojení české a rakouské kultury. Jednou z akcí tohoto
spolku je týdenní Letní pobyt
určený pro české a rakouské
děti, který letos proběhl na
přelomu července a srpna v
klidném a příjemném prostředí rekreačního střediska
Ottenstein v Dolním Rakousku. Z nejbližšího okolí se jej
zúčastnily děti z Krucemburku, Ždírce a Chotěboře.
Tento tábor se od běžných
letních táborů odlišuje zaručenou kvalitou danou účastí
zkušených lektorů a je zaměřen na rozvoj pohybových,
hudebních a výtvarných dovedností, které si děti osvojují
zábavnou a hravou formou.
Tohoto projektu se účastní
mnoho dalších dobrovolníků,
kteří svou pomocí zcela nezištně přispívají k úspěšnému
průběhu Letního pobytu. Projekt byl podpořen hlavními
sponzory Stora Enso, Sparkasse a Regionalmanagement
Niederösterreich.
Odbornou výuku pilates a
tance již druhým rokem zajišťovala
Renata
Sabongui,
dlouholetá cvičitelka z Prahy,
držitelka licence Rona Fletchera, jednoho z posledních
žáků Josepha Pilatese, zakladatele této metody. Renatu
můžete rovněž znát z pořadu
ČT1 Kouzelná školka, v němž
mívá své pravidelné cvičení s

dětmi. Ve smíšených skupinkách si děti zábavnou formou
přiměřenou jejich věku osvojují základní pohybové dovednosti související se správným držením těla.
Hudební aktivity probíhaly
v duchu myšlenek Carla Orffa
(spojení slova, pohybu a hudby). Pod vedením zkušené
lektorky, absolventky Orffova
institutu v Salzburku, Univerzity Mozarteum Salzburg,
Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy v Praze a mezzosopranistky Jitky Kopřivové
si děti upevňovaly rytmické
cítění v obou jazycích, vyzkoušely si hru na bicí nástroje, naučily se krátké písně
z Afriky a jiných částí světa a
uplatnily svoji představivost i
fantazii v pohybových a rytmických improvizacích.
Výtvarná oblast byla zastoupena paní Elisabeth Eichhorn, dlouholetou ředitelkou ZŠ Friedersbach, která s
dětmi vyráběla dřevěné hodiny,
a
lektorkou
Janou
Laštovičkovou-Grygarovou,
jež dětem přiblížila malování
metodou Boba Rosse (olejomalba na plátno), takže si i nepříliš výtvarně nadaný účastník mohl odvézt zdařilý obraz
lva, pandy, orla, zebry, geparda či tygra. Děti si mohly zhotovit i sochu z tekuté látky.
Pozitivní ohlasy dětí se netýkaly pouze odborného vedení lektorů a náplně jejich
programu, ale pochvalu skli-

dilo i prostředí Ottensteinu, v
němž tábor probíhal, dobré
jídlo, cvičení a koupání v bazéně, grilování, procházka lesem s lesním pedagogem, vystoupení kouzelníka Jakuba,
návštěva hradu Greillenstein
s noční prohlídkou zakončenou efektním ohňostrojem či
výroba funkčních dřevěných
hodin s vlastním výtvarným
ztvárněním přední strany.
Tohoto Letního pobytu
jsem se zúčastnila jako vedoucí a mohu jej s čistým svědomím doporučit ostatním
rodičům, neboť tu děti strávily týden naplněný smysluplným programem, který je
nejenom obohatil, ale i pobavil. Navíc se zde české děti setkaly s dětmi mluvícími německy (v jednotlivých skupinkách byly děti obou národností), tudíž měly příležitost si vyzkoušet své znalosti
němčiny či angličtiny.
Další ročník Letního pobytu proběhne od 8. 8. – 15. 8. 2015
rovněž v Ottensteinu a bude
obohacen o výuku anglického
jazyka nejenom v jednotlivých lekcích angličtiny, ale i
ve zmíněných aktivitách z oblasti pohybu, hudby a malování. Více informací naleznete na webových stránkách
spolku MultiKulti KreAktiv
www.multikultikreaktiv.com,
na nichž bude již od ledna 2015
k dispozici prospekt na nový
Letní pobyt.
Mgr. Soňa Dobrovolná, Hlinsko

Pozvání od DS Drachtinka

Vstupenky jsou už
v předprodeji!
Srdečně vás zveme na zahájení festivalu Setkání Hlinsko
2014, spojené s vernisáží výstavy „Stvoření vytržená“
dvou mladých výtvarnic z Hlinecka, Terezy Krátké a Terezy Hladké, která proběhne v
Centru Jana XXIII. na sídlišti
v neděli 14. 9. ve 14 hod.
Dále, 21. 9. v 16 hod. festival
nabízí koncert v kostele Narození Panny Marie dvou významných uměleckých seskupení světového formátu –
Graffova a Matysova kvarteta
z Brna, v jehož průběhu zazní
texty sv. Františka z Assisi v
podání člena činohry ND v Brně Vladimíra Krátkého.
Vyvrcholením festivalu bude koncert skupiny Spirituál
kvintet, který vystoupí 26. 10.
v 15 hod. v kostele Narození
Panny Marie v Hlinsku.
Vstupenky na oba koncerty
jsou v předprodej v TIC na Betlémě v Hlinsku a rovněž v Centru Jana XXIII. u paní L. Pavlišové.
Aktuální informace na
www.festival.euweb.cz.

Zboží za tisíc korun
kasou nepronesla
Dne 14. 7. v odpoledních hodinách řešila přivolaná hlídka
strážníků MP Hlinsko případ
ve věci krádeže různého zboží,
ke kterému došlo v obchodním domě Lidl v ulici Adámkova třída. Strážníci na místě
zjistili totožnost podezřelé
osoby. Jednalo se o ženu (53
let), která se pokusila pronést
přes pokladnu bez zaplacení
zboží za více než jeden tisíc korun. Po provedení nezbytných
úkonů s ní byla celá událost
řešena za přestupek proti majetku.
(lh)

Hudba a pohyb

Užijte si spontánní tanec
Spontánní tanec je krásná věc.
Je vhodný pro ženy i muže
každého věku. Nezáleží vůbec
na výsledku, aby tanec vypadal pěkně. Záleží na vašem
vnitřním stavu. Musíte si to
sami pro sebe užít.
Lekce spontánního tance
jsou i velkým dobrodružstvím. Nikdy dopředu netušíte, jaké obrazy, emoce a prožitky ve vás tanec vyvolá. Tančíte svobodně. Nemusíte se
obávat učení nějakých pozic,
nenapodobujete pohyby, které vymyslel někdo jiný.
Nemusíte mít žádné předepsané společenské oblečení,
lodičky, šaty ani tanečního
partnera. Neplatí žádná pravidla ani povely „nohu nahoru a ruku víc dolů“. Tančíte
podle sebe, se šátkem na očích.
Necháte se unést rytmem a zů-

stane jen hudba a vy ?
Spontánním tancem se výborně uvolníte. Tím, že se plně koncentrujete na vlastní
tělo, neruší vás okolní vlivy a
nedíváte se na ostatní, se naučíte být více sami v sobě, cítit
větší hloubku prožitku a být
„tady a teď“.
Mnohem lepší než o tom číst,
je to zažít. Tak neváhejte a
přijďte si zatančit ?
Spontánní tanec začíná 10.
září 2014 v tělocvičně Domova
seniorů Drachtinka. Vezměte
si pohodlné volné oblečení, šátek na oči a karimatku.
Lekce budou pravidelně
každou středu od 17.30 do 18.30
hodin. Cena za lekci je 100,- Kč.
Při jednorázové platbě 10 lekcí platí zvýhodněná cena 890,Kč. Přihlásit se můžete na tel.
č. 731 944 407.
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Soukromá inzerce
Pronajmu nebyt. prostory 120 m² + parkoviště ve Ždírci nad
Doubravou. Tel.: 721 860 799.
Hledám k pronájmu garáž na sídlišti. Tel.: 723 685 210.
Prodám pšenici, triticale, jehňata, kůzle. Tel.: 469 313 005.
Prodám téměř nový, energeticky nenáročný rodinný domek
5+1 ve Ždírci n. D. Tel.: 724 030 675.
Prodám dětskou dřevěnou jídelní rozkládací stoličku. Cena
290,- Kč. Tel.: 776 742 276.
Prodám patrovou postel. Cena 2000,- Kč. Dohoda možná.
Tel.: 776 761 047.
Pronajmu byt 1+KK na sídlišti, ul. Budovatelů. Tel.: 607 778 903.
Prodám byt 2+1 v cihlovém zatepleném domě, 1. patro s výtahem a balkonem (Budovatelů 1202). Cena 599.000,- Kč.
Tel.: 606 432 027.
Pronajmu garsonku 1+1, částečně zařízenou, na sídlišti v Hlinsku. Tel.:732 765 285.
Nabízím prodej slunného bytu 3+1 o výměře 81 m² v obci Horní
Bradlo. Byt je umístěn v 1. patře jednopatrového zděného domu
o 6 bytových jednotkách. Byt je v původním, přesto udržovaném stavu. Tel.: 777 848 668.
Prodám garáž v ulici Vinohradská. Cenu nabídněte.
Tel.: 732 542 060.
Pronajmu garáž v Olšinkách. Tel.: 603 908 733.
Nabízím přivýdělek za péči o starší paní na vozíku.
Tel.: 736 224 435.
Pronajmu byt 3+1, 130 m², Adámkova třída 190, Hlinsko. Cena
8.500,- Kč měsíčně. Tel.: 603 471 575.
Koupím skleněný demižon o obsahu 10 – 15 litrů, 2 – 3 ks, v dobrém stavu, prosím nabídněte. Tel. 608 252 626.
Prodám zimní a letní gumy rozměr 145/ 80/ 13. Cena dohodou.
Tel.: 732 625 739.
Prodám mrazák s lednicí zn. Perfekt, mrazák 3 police, lednice 4
police, rozměry v 172 cm, h 54 cm, š 60 cm. Obsah 250/90 l.
Cena 1 000,- Kč (původní cena 11 000,- Kč). Tel.: 605 931 151.
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Mateřské centrum Hlinečánek

Soubor lidových staveb Vysočina

Pondělí
od 8.30 – 11.30 h – Hrajeme si s říkadly – nová říkadla/tvořivá dílna pro maminky
od 16 – 18 h – Odpolední herna s Katkou – výtvarná dílna
Úterý
od 8.30 – 11.30 h – Cvičení pro maminky s dětmi od 3 měsíců
v aromaprostředí
2. a 16. 9. od 16 h – Herna v solné jeskyni – nutná rezervace míst
v MC Hlinečánek
Středa
od 8.30 –11.30 h – Hrajeme si s říkadly – volná herna
od 17 h – Cvičení pro těhotné s porodní asistentkou
Čtvrtek
od 8.30 h – Přednášky na téma rodina a výchova dětí/volná
herna
15. a 25. 9. od 10 h – Herna v solné jeskyni – nutná rezervace míst
v MC Hlinečánek
Pátek
od 16 – 18 h – Předporodní kurzy
Webové stránky www.hlinecanek.wbs.cz.

Centrum Jana XXIII.
Pondělí: Herní odpoledne pro děti s Anežkou 13 – 17.15 h (možnost i doučování – tel. 730 573 956);
Cvičení Pilates dospělí 17.30 – 19.45 h (info na tel. 725 652 885)
Úterý: Biblická hodina 17.30 – 18.45 h
Středa: Výtvarná dílna s Janou Dušánkovou 9 – 11.30 h; Deskové hry s Fandou Hronkem 16 – 18 h; Herní odpoledne s Anežkou
Novákovou 13 – 20 h (hraní her, doučování, psaní úkolů,…)
Čtvrtek: Kinect Party 16.30 – 18.30 h (účast nutno nahlásit předem – 605 887 962, Cvičení Pilates dospělí 18.30 – 19.45 h

Osada volně rozptýlených zemědělských usedlostí v původním
krajinném prostředí. Ukázky
bydlení, způsobu hospodaření
a života drobných zemědělců, lidové technické památky na vodní pohon.
červen až září
*VESELÝ KOPEC PATŘÍ DĚTEM A
JEJICH RODIČŮM
Zajímavá hra pro děti a jejich rodiče, herní plány v pokladně.
Každý víkend setkání s tradičním řemeslem, dílničky pro děti,
povídání, možnost dozvědět se zajímavosti, případně koupit si
netradiční dárek.
Program ukázek na září: 7. září – Zábavný kvíz pro děti, povídání
o úpravách chalup, ukázky řezání na pile jednušce, spuštění veselokopeckého mlýna * 13. a 14. září – Včelí stezka, naučný a zábavný kvíz pro děti i dospělé s místními včelaři * 20. a 21. září –
Setkání s uměleckým kovářem Romanem Svobodou a textilní
výtvarnicí Terezou Kalinayovou (paličkování) * 27. a 28. září –
Pečeme dobroty se studenty Střední školy potravinářství a služeb Pardubice

***
26. 9. – 2. 11.
VÁCLAV MACH KOLÁČNÝ
Obrazy, kresby, grafiky
Umělec se věnuje výtvarné tvorbě v oblasti malby, kresby a
počítačové grafiky.
Otevřeno Út – Pá 9 – 12, 13 – 17 h
So – Ne 10 – 12, 13 – 17 h
Galerie malířů Hlinecka a Pamětní síň Karla Lidického

Knihovna
Dětské oddělení

Po
Út
St
Čt
Pá
So

Po 13 – 17
Út 8 – 12, 13 – 15.30
St ZAVŘENO
Čt 8 – 12, 13 – 17
Pá 13 – 17
So ZAVŘENO

8– 12, 13 – 17
8 – 12, 13 – 17
ZAVŘENO
8 – 12, 13 – 17
8 – 12, 13 – 17
8 – 11

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

Tel. 469 311 197

Neziskovky

Fokus Vysočina

Pátek 3. října od 9 do 16 h
TADY NEZISKOVKY – VÍTEJTE!
Prezentace neziskových
organizací v Mikroregionu
Hlinecko – představení činnosti, ukázky z praxe, prodej
výrobků, setkání
s pracovníky.
Od 14 hodin host Zdeňka
Žádníková.
Záštitu nad akcí převzal
radní PK Ing. Pavel Šotola.
– budova bývalé MŠ Lidického (u kostela) –

Pátek 19. září od 19 h
KONCERT PRO DUŠEVNÍ
ZDRAVÍ
Pořádá FOKUS Vysočina,
středisko Hlinsko pod záštitou starostky města Hlinska
PhDr. Magdy Křivanové.
Akce se koná v rámci Týdnů pro duševní zdraví v salonku restaurace Rychtář.
Představí se kapely
Day Dreams,
Nezband a Jazzibaba New.
Vstupné 50,- Kč.

12. pátek
19.00
Grace, kněžna monacká
12-N
Životopisné drama USA s titulky, 103 min., vstupné 80,- Kč.
14. neděle
17.00
Jak vycvičit draka 2
P
Dobrodružný anim. film USA, 105 min., vstupné 100,- Kč.
19. pátek
19.00
22 Jump street
Komedie USA s čes. titulky, 112 min., vstupné 80,- Kč.

12-N

21. neděle
17.00
Želvy ninja 3D
Dobrodružný film USA, 90 min., vstupné 140,- Kč.

P

28. neděle
16.30
Pošťák Pat
P
Animovaný rodinný film UK, 88 min., vstupné 100,- Kč.

Vzpomínka

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.
12. září – 2. listopadu
*POSLYŠTE ZAS NĚCO NOVÉHO
Střípky z historie betlémských obyvatel. Výstava v domku č. p.
178.
EXPOZICE MASOPUSTNÍCH OBCHŮZEK
A MASEK Z HLINECKA
V domku č.p. 362 jsou vystaveny dokumenty věnované zápisu
masopustních obchůzek z Hlinecka do světového nehmotného
dědictví UNESCO. Můžete si zde prohlédnout množství historických i současných fotografií masek, stejně jako originální
masky z Blatna, Hamrů, Studnice a Vortové. Součástí expozice
jsou i promítané dokumenty, výtvarná dílna pro děti a speciální programy pro školy.
ŽIVÁ HISTORIE, speciální program pro školy
Podrobnosti k programům naleznete na www.vesely-kopec.eu v
oddíle Živá historie. Nabídka programů: Masopust držíme; Tak
nám zabili Ferdinanda; Rodokmen aneb poznej svoji rodinu;
Betlém školám; Pohádky, pověsti, vyprávění…; Avatar aneb o
ochraně nehmotného kulturního dědictví. Na programy je nutné objednat se předem.
Otevírací doba:
Denně mimo pondělí od 8,30 do 12,00 a od 12,30 do 16,00 hodin.
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
WWW.FACEBOOK.COM/VESELY.KOPEC

Olšinky

Dospělé oddělení

P

Otevírací doba: denně mimo pondělí od 9 do 16 hodin.

Městské muzeum
Expozice: Nejstarší historie, školství, spolky, oděv a textilní
výrobky, zaniklá a živá řemesla – hrnčířství, hračky, sklo, rodina Adámkových. Otevřeno: Út – Pá 9 – 12, 13 – 16 h. 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 77, 731 151 777, e-mail:
muzeum@hlinsko.cz; www.hlinsko.cz/město/kultura

10. středa
19.00
Století Miroslava Zikmunda
Životopisný film ČR, 75 min., vstupné 90,- Kč.

do 31. října
*OD KLIKY K ELEKTŘINĚ
Výstava ve statku z Mokré Lhoty přibližující technický pokrok
v zemědělství od druhé poloviny 19. století do počátku 20. století.

Aktivity v měsíci září:
Neděle 14. 9. od 14 h – vernisáž výstavy výtvarných prací Terezy
Krátké a Terezy Hladké-Brožkové
Neděle 21. 9. od 16 h – koncert Matysova a Graffova kvartetav kostele Narození Panny Marie

Otevřeno: Út – Ne 9 – 12, 13 – 17 h

17.00

4. října od 10 do 16 h
BRAMBOROVÁ SOBOTA
Příležitost k ochutnání tradičních bramborových jídel a dozvědět se vše o pěstování, použití i uskladnění brambor.

Neděle: Bohoslužba 9.30 – 10.30 h

do 7. 9.
55. VÝTVARNÉ HLINECKO
MAXMILIAN HAUSHOFER A JEHO ŽÁCI

6. sobota
17.00
Tři bratři
7. neděle
Pohádka ČR, 90 min., P, vstupné 110,- Kč.

6. září od 10 do 16 h
POSVÍCENÍ
Tradiční pečivo, ochutnávka dobrot z jiných krajů, kulturní
program.

Pátek: Bohoslužba 8.30 – 9.15 h; Jazyková výuka 15 – 17.15 h;

Městské muzeum a galerie

Kino

Sobota 6. září od 8.30 h
MEMORIÁL
F. AKRMANA
A J. KUDLÁČKA
17. ročník turnaje neregistrovaných tenistů.
Neděle 7. září od 9 h
MEMORIÁL MICHALA
DENKA
Hasičská soutěž.

Kameničky
do 30. září
ANNA DVOŘÁKOVÁ
Výstava k výročí narození
malířky.
Otevřeno: Út – Ne 10 – 12,
13 – 17 h
– obecní úřad –

Cihelka
Sobota 6. září od 20 h
MAT 4
Posvícenská taneční zábava

Radnice
Středa 10. září od 17 h
ZASTUPITELSTVO MĚSTA
HLINSKA
Velká zasedací místnost –
přízemí radnice.
Veřejnost srdečně zvána.

Lyžařský areál
Sobota 13. září od 14 h
HLINECKÁ 30 MTB
14. ročník závodu horských
kol, různé kategorie
závodníků.
Pořádá CK MTB Maraton
Hlinsko.
Více o závodu na
www.sport-aktiv.cz .

Duhové léto
Pátek 26. září od 9 h do 16 h
SVATOVÁCLAVSKÝ
JARMARK
Ukončení Duhového léta,
ukázky výroby a prodej tradičních lidových výrobků,
doprovodný program.
Vstupné zdarma.

Multifunkční centrum
Úterý 9. září od 14 h
PŘEDPRODEJ POHÁDKOVÉHO PŘEDPLATNÉHO – PODZIM 2014
Cena 300,- Kč. Při koupi dvou a více abonentek, abonentka
pro doprovod zdarma. Více informací na www.mfc-hlinsko.cz.
Úterý 16. září od 19 h
VELKÝ HOLKY NEPLÁČOU
Namísto toho, aby se dvě opuštěné manželky trápily někde o
samotě, založí spolu vlastní takzvané manželství, ve kterém
každá hraje tutéž iritující roli, díky níž dovedla předtím manžela málem k šílenství. Divadelní soubor Agentury Familie
Divadelní představení je v rámci podzimního abonmá.
Středa 17. září od 18 h
ZAHÁJENÍ LEKCE KURZU TANCE A SPOLEČENSKÉ VÝCHOVY
2014
Čtvrtek 18. září od 18 h
PŘÍBĚH LIDIC – HISTORIE A FIKCE
Přednáška PhDr. Vojtěcha Kyncla, Ph.D.
Sobota 20. září od 17 h
O PRAČLOVÍČKOVI
Divadlo Tramtárie
Představení v rámci Pohádkového předplatného – podzim
2014. Vstupné mimo Pohádkové předplatné 80,- Kč.
Úterý 23. září od 19 h
JAROSLAV SAMSON LENK & RADIM ZENKL
TROUBADOUR TOUR
V pořadu zazní Samsonovy písničky, Radimovy instrumentálky a keltské a středověké skladby.
Vstupné 170,- Kč.
Čtvrtek 25. září od 19 h
BABOUCI
Legendární jihočeská dechovka se po dvou letech vrací do
Hlinska. Vstupné 130,- Kč přízemí/ 110,- Kč balkón.
Pátek 26. září
MASKOHRANÍ
Celodenní velkolepá akce pro návštěvníky od nejmladších po
nejstarší plná nejrůznějších a nejpozoruhodnějších stolních
a společenských her.
Taneční: 17., 24. září, 1. a 8. října
Pro všechny opozdilce: stále zbývá několik po-sledních abonentek
na podzimní cyklus 2014. Více info v kanceláři MKK,
tel. 469 311 101.
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Kam za sportem
Fotbal
So 6. 9.
So 6. 9.
So 13. 9.
Ne 14. 9.
Ne 14. 9.
Ne 21. 9.
Ne 21. 9.
Ne 28. 9.
Ne 28. 9.

Hl. – Náchod B
Hl. – Luže
Hl. – Pardubičky
Hl. – Zámrsk
Hl. – Pardubičky
Hl. – Třebeš
Hl. – Staré Hradiště
Hl. – Starý Máteřov
Hl. – Čes. Třebová B

Házená
So 13. 9.
So 20. 9.
Ne 21. 9.
Ne 28. 9.

HK Hlinsko – Rokytnice
HK Hlinsko – Přeštice
HK Hlinsko – Příchovice
HK Hlinsko – Studénka

14.45
17.00
9.30, 11.15
14.45
17.00
14.15
16.30
14.15
16.30

dorost
B muži
st. a ml. žáci
ženy-divize C
A muži
dorost
B muži
ženy-divize C
B muži

13.00
14.30
11.55
13.00

Plavecký bazén
PROVOZNÍ DOBA PLAVECKÉHO
BAZÉNU
Po
15.00 – 21.00
Út, St, Čt, Pá 6.30 – 7.30 15.00 –
21.00
So a 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
První hodina bude zahájena 8. září.
HRÁTKY S VODOU
Plavecký bazén pořádá podzimní hrátky s vodou
pro děti od 3 do 6 let, bez přítomnosti rodičů.
Hrátky budou probíhat v rozsahu 12 lekcí od 16. září každé úterý od 14 do 15 hodin. Cena za 12 lekcí je 500,- Kč.
Přihlášky se přijímají do 12. září v kanceláři bazénu
nebo u pokladny. Maximální počet je 20 dětí.
PLAVÁNÍ RODIČŮ S DĚTMI
Plavecký bazén pořádá plavání rodičů s dětmi od 18 měsíců do 3
let. Plavání bude probíhat v rozsahu 10 lekcí od 10. září od 8 hod.
Cena za 10 lekcí je 1.000 Kč (cena zahrnuje vstup do bazénu pro
jednoho rodiče a dítě).
Lekce jsou vedeny formou her, do kterých se zapojují i rodiče.
Přihlášky a více informací: Lada Svobodová – 469 326 184,
774 623 911.
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Připomeňme si slavné období
před čtyřiceti lety
Fotbal
Je tomu opravdu už čtyřicet
let, co hlinecký dorost v kopané reprezentoval naše město v
krajském přeboru (KP). V letech 1973 – 1975 se sešla parta,
která byla nadšená fotbalem a
samozřejmě s trenérem, vedoucím mužstva a také s fanoušky a fanynkami (dorostenkami č. házené) jsme prožívali radostné chvíle. Tehdy
se hrály tzv. předzápasy mistrovských utkání dospělých.
Našimi soupeři byli např. Vysoké Mýto, Dukla Moravská
Třebová, Turnov, Vrchlabí,
Hradec Králové, VCHZ Pardubice a také Transporta
Chrudim, kde jsme dokázali
vyhrát v posledním derby 1:0
na hřišti Transporty.
Při domácích utkáních byla
stejná návštěva jako při následujících utkáních A mužstva. Úplně první zápas v KP
jsme hráli doma s Turnovem a
vyhráli jsme 5:0. Domácí utkání se hrála na škváře a hřiště
bylo ještě původně orientované.
Byli jsme 5x týdně na hřišti a
ještě při tom jsme chodili na
brigády, abychom pomohli
budovat nové hřiště a tribuny. V sobotu na zábavy jsme
chodili, ale o půlnoci nás ve-

Z leva stojí: Havel – trenér, Petr – předseda oddílu, hráči – Pilař, Perko, Šustr, Hudec, Sapoušek, Král, Akrman, Voda – vedoucí mužstva. Zleva dole: Beránek, Rys, Žejdlík, Drahoš (kapitán mužstva), Bláha, Cach.
Dále hráli: Honek, Novotný.
doucí mužstva do jednoho poslal domů, protože jsme v neděli odpoledne hráli. V dnešní
době je to pro mnohé hráče nepředstavitelné.
Toto období chci připomenout, protože je to součást
slavných dějin hlineckého fot-

balu. Někteří hráči potom pokračovali úspěšně i v mužstvu
dospělých v II. lize, např. Z.
Bláha, J. Novotný, M. Akrman a Z. Cach.
Trenér, vedoucí mužstva a někteří hráči již nejsou mezi námi. Těm, na něž jsem zapo-

PEKELNÝ KILOMETR
DNE 23. SRPNA SE KONAL ZÁVĚREČNÝ ZÁVOD V BĚHU nazvaný
„Pekelný kilometr“ do
sjezdovky v České Třebové. V kategorii E –
muži nad 70 let Petr Leszkow suverénně zvítězil
ve všech čtyřech závodech. Běhá se pět závodů
a sčítají se tři nejlepší
časy. Druhému v pořadí
Jaroslavu Mertovi Petr
nadělil 7 minut a 37 vteřin. Závodů se zúčastnil
také Josef Leszkow v
kategorii D – muži nad 60
let. Skončil na čtvrtém
místě 14 sekund v celkovém součtu za třetím
místem.
MK Hlinsko

SQUASH
Po – Pá
8.00 – 20.00
So – Ne
10.00 – 19.00
Rezervace na telefonu 469 326 181.

Tenis
Škoda, turnaj minitenistů zhatilo počasí

Dne 3. 8. se na hlineckých kurtech uskutečnil turnaj minitenistů, kterého se zúčastnilo 28 hráčů, což bylo v tomto termínu nejvíce v celé České republice a předčili jsme tak i takové tenisové
bašty jako jsou Sparta Praha, SK Meteor Praha a TC Brno. Někteří hlinečtí minitenisté (Ondra Vaško, Aleš Kozel a Martin
Hudeček) si poprvé vyzkoušeli atmosféru pravého turnaje, Kačka Rakoušová nastoupila už jako ostřílený hráč. V pěti skupinách se turnaj rozehrál, ale díky počasí se odehráli pouze zápasy v základních skupinách. Poté se kvůli přívalovému dešti staly z kurtů plavecké bazény a turnaj musel být přerušen. Všichni tenisté si přesto odnesli medaile, věcné ceny a drobné dárky
za účast. Proto bychom chtěli poděkovat firmě Ekorex Consult
Nová Paka, mlékárně Tatra Hlinsko, městu Hlinsko a klubu TO
TJ Svitavy za podporu. Doufáme, že se všem tenistům u nás líbilo a že se příště znovu potkáme na našich dvorcích. TK Hlinsko
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mněl, se omlouvám.
Spoluhráči, prosím ozvěte se
na tel. 731 469 917, abychom se
domluvili a sešli, zavzpomínali a také uctili památku těch,
kteří již přijít nemohou.

Petr Hudec

Kurzů v plavání
se mohou zúčastnit
všechny generace

SPORTS TEAM CZ je organizace specializující se na plavání, založená olympionikem
a nejlepším plavcem ČR Jiřím
Jedličkou.
Od září začínáme i ve vašem městě. Plaveme každé
pondělí a středu, v časech 15-18
hodin. Nabízíme kurzy pro
všechny věkové kategorie.
Více
informací
na
www.sportsteam.cz nebo na
tel: 731 434 758.

Highlander se konal už po desáté!
Cyklistika
Je sobota 16. 8. v 7:00 a u srubu
KKL na Ratajích se schází
skupina 38 pravověrných bikerů. Sychravé počasí a šedivé nebe naznačují, že dnešní
túra nebude zadarmo.
Přes Kamenný a Šindelný
vrch jedeme na Tisůvku, která je zatím pouze vlhká. Výstup na vrchol zvládne v pohodě většina účastníků. Od
výjezdu na Žákovu horu až po
„občerstvovací stanici Studnice“ nás provází všechny
druhy deště, jako z Foresta
Gumpa. Křivý javor, Paseckou skálu a Kopeček však vynechat nemůžeme. Při focení v
půli trati nám sice na chvilku
zasvítí sluníčko, ale na Pohledeckou skálu už jedeme opět v
pláštěnkách. Prší také při dojezdu 1. horské prémie na Bohdaleckou skálu. Sjezd po
mokrých kamenech a kořenech je velice náročný, naopak si mnozí pochvalují úpravu výjezdu na Buchtův kopec.
Po krátkém občerstvení a osu-

šení na Blatinách následuje 2.
horská prémie na Drátník.
Kdo se neúčastní, jede napřed

a tak závěrečné stoupání o
sklonu 21% připomíná dojezd
horské etapy na Grand tour.

Rozhledy z Malínské skály ještě stihneme za slunného počasí, Křovinu i Lisovskou skálu také. Na Devíti skalách se
opět rozprší a kamenitý sjezd
úvozem do Herálce připomíná
cestu do pekel.
Do cílové „občerstvovačky“
na Lhotech však dojedeme bez
deště a nakonec si užíváme
slunného počáska až do večera.
Obdiv patří všem zúčastněným, zejména sedmi ženám,
Honzíkovi (10 let) i Filipovi (11
let) také. Gratulace pro Milana Krále, který obhájil puntíkatý dres.
Velké poděkování Jarušce i
Jirkovi Rauchfussovým za
bezvadnou přípravu cílové
stanice (občerstvení, posezení, mytí kol apod.), která dle
některých závoďáků předčila
zázemí na MTB závodech.
Děkuji také městu Hlinsku
za podporu a zvu všechny dobrodruhy na 11. ročník, který se
uskuteční opět třetí sobotu v
srpnu 2015.
Za Horolezecký klub Hlinsko
Marek Rauchfuss
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