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Společný výběr dodavatele
elektřiny a plynu byl ukončen
Zaznamenali jsme
Počátkem měsíce září proběhl výběr dodavatele elektřiny
a zemního plynu pro občany
a drobné podnikatele z regionu měst Hlinsko a Uherské
Hradiště, který zajistila společnost FIN-servis, a.s.
Vybraným dodavatelem se
stala společnost eYello CZ,
k. s., IČ 250 54 040.
Dodavatel patří do Skupiny
PRE, v jejímž čele stojí Pražská energetika, a.s. Tato skutečnost zaručuje jeho solidnost, stabilitu a serióznost.
Společnost eYello CZ, k. s. akceptovala podmínky výběru a
nabídla následující ceny, kte-

ré garantuje až do 31. 12. 2016.
SILOVÁ ELEKTŘINA:
1/ sazba 01d, 02d, 03d
1,043 Kč/kWh bez DPH
stálá měsíční platba –
40 Kč/měsíc bez DPH
2/sazba 25d, 26d
vysoký tarif – 1,304 Kč/kWh
bez DPH
nízký tarif – 0,739 Kč/kWh bez
DPH
stálá měsíční platba –
40 Kč/měsíc bez DPH
3/sazba 35d, 45d, 55d, 56d
vysoký tarif – 1,157 Kč/kWh
bez DPH
nízký tarif – 1,043 Kč/kWh bez
DPH

stálá měsíční platba –
40 Kč/měsíc bez DPH
ZEMNÍ PLYN:
0,818 Kč/kWh bez DPH
stálá měsíční platba –
40 Kč/měsíc bez DPH
Občané a drobní podnikatelé,
kteří se do společného výběru přihlásili, byli seznámeni
s cenami a s podobou smluvních dokumentů, a mají nyní
možnost se rozhodnout, zda
smlouvu s vybraným dodavatelem podepíší.
V textu Smlouvy o dodávkách je zapracováno i korektní ustanovení, že žádné
aktivační či deaktivační poplatky, poplatky za zasílání

faktur a předpisů, či jiné sankce nebudou zákazníkem hrazeny (vyjma sankce v případě, že by zákazník ukončil
smlouvu předčasně, tedy před
termínem 31. 12. 2016).
Této příležitosti mohou do
konce měsíce října využít i ti
občané a drobní podnikatelé,
kteří se do společného výběru dosud nepřihlásili, ale cenová nabídka by pro ně byla
výhodná.
V tom případě se prosím obraťte přímo na burzovního dohodce pana Bc. Radima Dočekala ze společnosti FINservis, a.s.
Tel.: +420 734 33 05 33 nebo
email: rdocekal@fsk.cz.

Kašpárek v pekle obohatil posvícení, díky!
V sobotu 6. září se na Veselém
Kopci uskutečnilo tradiční
Posvícení, navštívilo ho téměř
1 400 lidí z celé republiky.
Chceme touto cestou poděkovat členům Loutkářského
souboru Hlinsko za to, že ve
svém volném čase a na své náklady přijeli na Veselý Kopec,
aby zahráli pohádku Kašpárek v pekle. Jejich vystoupení
ocenili především malí návštěvníci, ale potěšili jím i návštěvníky odrostlejší. Vystoupení obohatilo sváteční
program.
Ilona Vojancová

Hlasování na území města
Hlinska proběhne na obvyklých místech v 15 volebních
okrscích:
– volební okrsek č. 1 – Hlinsko,
Karla Lidického 1213 (bývalá
MŠ)
– volební okrsek č. 2 – Hlinsko,
Karla Lidického 1213 (bývalá
MŠ)
– volební okrsek č. 3 – Základní
škola Ležáků, Ležáků 1449
– volební okrsek č. 4 – Gymnázium K. V. Raise, Adámkova
třída 55

I v letošním školním roce připravila Ležákovka řadu zajímavých akcí. Termíny najdete na webu školy, vývěskách
školy či města, v Hlineckých
novinách nebo na KISu. Kromě akcí v rámci oslav 30. výročí založení školy bude probíhat i řada dalších zajímavých projektů. Ležákovka ke
svému výročí chystá spuštění
zbrusu nových webových
stránek. Mgr. Kristýna Burešová

Oznámení
Nezapomeňte podat žádosti o granty

Oznamujeme sportovním a kulturním zájmovým spolkům, že
termín pro podávání žádostí o granty v programech A, C.1. a
C.2. bude vyhlášen od poloviny měsíce listopadu do poloviny
prosince. Termín bude upřesněn v příštím vydání Hlineckých
novin. Již nyní si můžete začít předběžně zpracovávat podklady pro žádosti.
Program A – na podporu rozvoje volnočasových aktivit, kultury,
vzdělávání, tělovýchovy a sportu pro všechny a aktivit projektu Zdravé město
Program C.1. – příspěvek na sportovní a tělovýchovnou činnost
dětí a mládeže do 19 let
Program C.2. – příspěvek na dopravu dětí a mládeže do 19 let na
sportovní a tělovýchovné akce.
(red)

Pozvánka
Klub chryzantéma Hlinsko zve milovníky
květin na tradiční Hlineckou chryzantému.

Informace Městského úřadu k volbám
do Zastupitelstva města Hlinska
Volby do Zastupitelstva města Hlinska se budou konat ve
dnech 10. a 11. října 2014.
V pátek 10. října se bude hlasovat od 14 hodin do 22 hodin
a v sobotu 11. října se bude hlasovat od 8 hodin do 14 hodin.
Do Zastupitelstva města Hlinska se bude, stejně jako v minulých volebních obdobích,
volit 21 členů z celkem 8 zaregistrovaných
volebních
stran. Poučení o způsobu hlasování bude součástí volební
informace, která bude voličům doručena spolu s hlasovacím lístkem nejpozději 3 dny
přede dnem voleb.

Ležákovka slaví

– volební okrsek č. 5 – Městský
úřad Hlinsko, Adámkova třída 554
– volební okrsek č. 6 – Městský
úřad Hlinsko, Adámkova třída 554
– volební okrsek č. 7 – Mateřská škola Rubešova, Rubešova 1250 – I
– volební okrsek č. 8 – Multifunkční centrum Hlinsko,
Adámkova třída 341
– volební okrsek č. 9 – Mateřská škola Budovatelů, Budovatelů 1229
– volební okrsek č. 10 – Mateřská škola Rubešova, Rubešova 1250 – II
– volební okrsek č. 11 – Středisko volného času POHODA,
Budovatelů 1229
– volební okrsek č. 12 – Blatno
– hasičská zbrojnice
– volební okrsek č. 13 – Chlum
– hasičská zbrojnice
– volební okrsek č. 14 – Srní – bývalá škola
– volební okrsek č. 15 – Čertovina – kulturní dům
Voličské průkazy se pro
volby do zastupitelstev obcí nevydávají. Volič hlasuje ve volebním okrsku, v

němž je zapsán ve stálém seznamu voličů.
Právo volit do zastupitelstva obce má:
a) občan České republiky, který alespoň druhý den voleb dosáhl věku nejméně 18 let a je
v příslušné obci přihlášen k
trvalému pobytu,
b) státní občan jiného státu,
který alespoň druhý den voleb dosáhl věku nejméně 18 let,
je v den voleb v této obci přihlášen k trvalému pobytu a
právo volit mu přiznává mezinárodní úmluva, kterou je
Česká republika vázána a která byla vyhlášena ve Sbírce
mezinárodních smluv.
Každý volič může být zapsán
pouze v jednom stálém seznamu voličů nebo v dodatku
stálého seznamu (dále též „seznam“).
Každý hlinecký volič si může
v úředních hodinách na MÚ v
Hlinsku (Adámkova třída 554,
3. patro – evidence obyvatel –
tel. 469 326 177, matrika – 469
326 172) ověřit, zda je zapsán
v seznamu, může požadovat
doplnění údajů nebo provedení oprav. MÚ je povinen do

48 hodin žadateli vyhovět nebo mu v této lhůtě písemně
sdělit důvody, proč žádosti vyhovět nelze.
V oznámení o době a místě konání voleb (zveřejněno na
úřední
desce
MÚ
http://www.hlinsko.cz/
mestsky-urad/el-urednideska) je uvedeno, které části
obce náležejí do jednotlivých
volebních okrsků včetně adres volebních místností v
Hlinsku.
Volič může požádat ze závažných, zejména zdravotních
důvodů, MÚ a v den voleb
okrskovou volební komisi o to,
aby mohl hlasovat mimo volební místnost.
Telefonní spojení do každé volební místnosti ve správním
obvodu města Hlinska je zveřejněno na shora uvedené
úřední desce městského úřadu. Telefonní spojení na MÚ
ve dnech voleb je 469 326 177.
Případné další informace lze
získat rovněž na webu MÚ:
http://www.hlinsko.cz/
mestsky-urad/vol2014zastup
Jitka Fodorová, Marta Nováková,
odbor vnitřních věcí

Ve dnech 24. – 26. října se v
Multifunkčním centru v Hlinsku uskuteční již 26. Hlinecká
a 13. Česká výstava chryzantém se zahraniční účastí. Součástí výstavy bude již tradiční
prodejní výstavka obrázků z
Vysočiny od člena klubu pana
Pavla Chmelíka, nabídka a
prodej včelařských výrobků
včetně medoviny, prodejní
ukázky výrobků z korálků,
stánek s kosmetikou, stánek s
různými ozdobnými doplňky
domácností, nebude chybět
ani prodej formiček na cukroví. Všichni spoluobčané jsou srdečně zváni. Přijďte a podpořte
svou účastí naši snahu zpříjemnit vše volné chvíle!!!
Při příležitosti výstavy chryzantém vyhlašují ZO ČZS Hlinsko a Klub Chryzantéma soutěž pro děti i veřejnost v aranžování. Téma soutěže: NAARANŽUJ SI SVOU DÝNI.
Dýně může být naaranžována květinami nebo ovocem ale i
obojím.
Svá aranžmá si každý do Multifunkčního centra dodá, a to ve
čtvrtek 23. října od 15 hodin, kde bude vše řádně zaevidováno.
Návštěvníci formou ankety vyhodnotí nejlepší práce, které pak
budou odměněny věcnou cenou a diplomem. Pořadatelé se těší
na vaše práce.
Štefana Dvořáková

Nabídka bytů a nebytových prostor
Město Hlinsko nabízí byt v DPS

Město Hlinsko nabízí do nájmu byt v Domě s pečovatelskou službou (DPS), Hlinsko, Adámkova třída 677. Byt je určen pro jednotlivce. Jedná se o byt č. 31 ve druhém nadzemním podlaží domu, velikosti 0+1, o výměře 33,60 m² (pokoj, předsíň,
koupelna+WC), měsíční nájemné bez služeb spojených s užíváním bytu činí 1 697,- Kč. Byt je dostupný 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 Pěchoučková, tel. 469 315 328, e-mail:
pechouckova@hlinsko.cz.
Město Hlinsko nabízí k pronájmu nebytové prostory na poliklinice v Hlinsku, Nádražní 548. Jedná se o nebytové prostory
nacházející se v přízemí polikliniky o velikosti 10,55 m². Prostory budou volné od října 2014. Bližší informace podá odbor investic a městského majetku – paní Jana Netolická, tel. 469 315 328,
e-mail: netolicka@hlinsko.cz.
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Hlinečtí skauti zahájili
během partnerské návštěvy
putovní výstavu Tempus fugit
Již potřetí od roku 2008 vyrazila
skupina
hlineckých
skautů a skautek na návštěvu
své partnerské skupiny do německého Rottenburgu. Přesun vlakem od Chrudimky k
Neckaru se uskutečnil v pátek
1. srpna. Cesta byla sice dlouhá a únavná, skauti přesto neztráceli dobrou náladu. Následujícího dne se obě skupiny vydaly na prohlídku dvě
hodiny vzdáleného francouzského města Štrasburk, kde
skauti na vlastní oči spatřili
budovy Evropského parlamentu a Evropského soudu
pro lidská práva. Také vystoupali na věž štrasburské
katedrály Notre Dame, která
byla až do roku 1874 nejvyšší
stavbou na světě.
Třináct zástupců hlineckého skautingu v pondělí 4. srpna na rottenburské radnici
slavnostně zahájilo putovní
výstavu Tempus fugit – Pro
život kostelů Broumovska.
Při této příležitosti je pozdravil starosta města Stephan
Neher, který velice ocenil
dlouhodobou spolupráci obou
skupin i iniciativu směřující
k záchraně jedinečné skupiny
barokních kostelů v Broumovském výběžku. Stojí za
zmínku, že tyto kostely byly
dílem známých pražských
stavitelů německého původu
Kryštofa a Kiliána Ignáce Dientzenhoferových. Většina z
nich je nyní v dezolátním stavu a vyžaduje nákladnou rekonstrukci. Za tímto účelem
založili němečtí skauti zvláštní účet, na který mohou jejich
krajané posílat peněžní dary.

Názor
Voliči budou mít z čeho vybírat

Většina programového prohlášení koalice je splněna. Navázat
po volbách na výsledky stávající koalice nebude jednoduché,
protože mnohé se povedlo a je splněno.
Přesto se zdá, že ne všichni mohou být spokojeni, neboť osm
volebních seskupení, které kráčí do voleb, je skutečně hodně.
Od roku 1989 jsme jich v Hlinsku tolik neměli. To mě jako občana těší, a to zejména proto, že jsem se rozhodl skončit po dvaceti letech své působení v komunální politice. Chodím po městě
a diskutuji s většinou lidí z volebních seskupení, jež se budou
ucházet o přízeň voličů v Hlinsku. A proto vím, že někteří z nich
mají připravené konkrétní kroky a řešení současných problémů města.
Robert Vokáč

Spolupráce
Hlinsko je součástí partnerství měst

Z česko-německého setkání vyzařuje přátelství a dobrá nálada. Foto: Ondřej Brabec
Během srpna se podařilo vybrat přibližně tisíc eur. Do
sbírky se zapojil také starosta
Neher.
V úterý se skauti rozdělili
na čtyři smíšené českoněmecké skupiny a zahájili
přesun do tábora s přespáním
mimo civilizaci. Následujícího dne již všichni spali ve
svých vlastních stanech a těšili se na připravený program,
který byl opravdu pestrý. Vše
se točilo kolem průmyslové
revoluce, k vidění bylo i několik důmyslně zkonstruovaných staveb. Na ploše o rozloze 34 hektarů si své stany postavilo přibližně čtyři tisícov-

ky skautů a skautek z dvaceti
různých zemí. Na tábořišti
byla samozřejmě nejvíce slyšet němčina, tábora se ale zúčastnily také oddíly z Velké
Británie, Finska, Ukrajiny,
Izraele či Egypta. Hlinecká
skupina jako jediná reprezentovala Českou republiku.
Nečekaně dramaticky zasáhlo do poklidného táborového dění počasí. Kvůli hrozbě bouří a nárazového větru
se organizátoři rozhodli tábor
evakuovat. Čtyři tisíce lidí tak
byly přesunuty do škol a tělocvičen v okolí, kde bylo zajištěno bezpečí. Další den hrozba
pominula, proto mohli být

všichni dopraveni zpátky na
tábor, kde pokračoval plánovaný program. Do Hlinska se
skauti vrátili 16. srpna.
Dvoutýdenní výjezd do zahraničí si díky finanční podpoře Pardubického kraje a
Koordinačního centra českoněmeckých výměn mládeže
Tandem mohli dovolit všichni
přihlášení členové hlineckého skautského střediska.
Zvláštní poděkování za zapůjčení výstavy náleží administrátorovi broumovské farnosti Martinu Lanžimu. Převoz všech exponátů zajistil
Kamil Růžička z Hlinska.

Dne 20. září 2014 byla slavnostně podepsána mezi městem Hlinskem a městem Stara Pazova „Dohoda o vzájemné spolupráci“
v oblasti cestovního ruchu, kultury, sportu, vzdělávání, podnikání a dalších oblastech, které budou pro obě strany přínosné.

Vojtěch Homolka, Leona Marková

Haltýř je nyní přístupný návštěvníkům
Na konci roku 2013 získal Soubor lidových staveb Vysočina
do vlastnictví usedlost č. p. 4,
která pochází z poloviny 17.
století. Je jedinou stavbou stojící v areálu muzea na Veselém Kopci na původním místě.
„Usedlost postupně opravujeme tak, aby ji bylo možné
zpřístupnit
návštěvníkům.
Podařilo se nám dokončit
opravu zajímavé stodoly a
unikátního haltýře. Obě tyto
části usedlosti jsou návštěvníkům přístupné,“ uvedla vedoucí správy SLS Vysočina
PhDr. Ilona Vojancová. Především haltýř, který naleznete v louce za stodolou, je zajímavým dokladem lidového
stavitelství. Jedná se o drobnou stavbu roubenou ze dřeva, která stojí nad pramenem
vody.

Haltýř je rozdělen na dvě
části. V jedné je studánka a
druhá část, kterou lze uzavřít
dvířky, sloužila ke chlazení a
ukládání potravin. Touto částí protéká voda ze studánky, na
dřevěnou podlážku se stavěly
například krajáče s mlékem.
Dveře mají zámek ze dřeva s
důmyslným
mechanismem
umožňujícím jejich uzamčení
dřevěným klíčem. Podobné
stavby v minulosti ve vesnicích stávaly, bývaly roubené
ze dřeva nebo klenuté z kamene. V posledních desetiletích
však zmizely. Veselokopecký
haltýř je jedním z posledních,
který lze spatřit na původním
místě.
Veselý Kopec můžete navštívit do konce října od úterý
do neděle v době od 9 do 16 hodin.
Ilona Vojancová

Ve dnech 19. – 21. září navštívili zástupci města Hlinska již tradičně partnerské město Púchov při příležitosti konání akce
„Deň mesta Púchov a púchovský jarmok“.
Opět nechybělo vaření polévek na náměstí a výtěžek z prodeje byl věnován na charitativní účely.
Letošní návštěva však byla trochu jiná než minulé a to proto,
že jsme se tu setkali se zástupci našeho nového partnerského
města ze Srbska – Stara Pazova.

Ruku v ruce s přírodou
Děti se vydaly do lesa s lesníkem

V červnu se žáci naší školy zúčastnili akce „Do lesa s lesníkem“
za podpory Lesů ČR a společnosti Stora Enso Wood Products Ždírec, s r. o. Na stanovištích v revíru Hlinsko se žáci dozvěděli, co
se děje se stromy v lese, jak se les zalesňuje nebo jak se les vychovává. Vyzkoušeli si, jak je náročné sázení sazenic, měřili
výšku a průměry stromů. Na stanovišti myslivosti poznávali
lesní živočichy a jejich stopy. Prohlédli správné oblečení těžařů
a viděli ukázku práce s koněm při tahání dřeva. Na stanovišti
Stora Enso vyráběly děti lavičky ze dřeva, které si poté mohly
odvézt do školy. Kromě dalších dárků si žáci odnesly především
mnoho nových zážitků a poznatků. Video z této velmi vydařené
akce je na našich stránkách – www.zsresslova.cz.
ZŠ Resslova

Domov seniorů Drachtinka otevřel nový park
V neděli 28. září na svatého
Václava byl slavnostně otevřen
víceúčelový
park
Drachtinka. Samotné realizaci, která byla zahájena v září
2013 a dokončena v polovině
září 2014, předcházela bezmála dvouletá finanční a projektová příprava.
Celková výše projektu dosáhla částky téměř 11 800 000,Kč, finance na něj byly čerpány z dotace města, veřejné
sbírky a vlastního rezervního
fondu.
Součástí plánu byla i revitalizace vodoteče Drachtinka,
zahájená 1. října 2013 a dokončená 28. března 2014. Na její realizaci přispěl Státní fond
životního prostředí ČR částkou 676 364,- Kč. Celkové náklady na revitalizaci dosáhly
výše 855 977,- Kč.
Návštěvníci slavnosti si

2014

užili pestrý program. Starší
generace si vychutnala vystoupení místního dechového
souboru Hlinečanka, mladá
generace se zatajeným dechem sledovala adrenalinovou freestyle BMX exhibici na
mobilní rampě v podání Ultimate Ramp Show.
Všichni milovníci zvířat
byli svědky dokonalé spolupráce člověka se psem – Dogdancingu, paní Ireny Ištvánkové, vicemistryně ČR 2013 a
členky reprezentačního týmu
ČR v Dogdancingu pro rok 2014
a její border kolie Layly.
Děti se mohly projet na koloběžkách, „zařádit si“ ve skákacím hradu a nechat se „ozdobit“ malováním na obličej.
Hlavní osu víceúčelového
parku Drachtinka o délce 500
m je možno využít nejen k procházce, ale také k jízdě na ko-

lečkových a in-line bruslích,
na koloběžce a v zimním období na běžkách.
V celém prostoru jsou rozmístěny lavičky k odpočinku a
tři altány. Díky speciálním
prvkům, jako je např. venkovní tělocvična, dětské hřiště či hřiště na pétanque, slouží
jako místo pro aktivní rekreaci na čerstvém vzduchu.
Bezbariérové
úpravy
umožňují bezpečný pohyb po
celém prostoru všem osobám,
seniorům z Domova seniorů
Drachtinka i maminkám s kočárky. Víceúčelový park má
podpořit myšlenku projektu
generačních setkávání a začlenění obyvatel se životem za
dveřmi Domova.
Bc. Iva Málková,
koordinátor fundraisingu a PR

Strašení na Betlémě

Centrum Jana XXIII. vás srdečně zve na strašidelné
„Strašení na Betlémě“. Akce
se uskuteční 10. října od 18:30
hod. Vstup do strašidelného
parku bude po skupinkách.
Aby vám čekání na strašidla
rychleji uteklo, je pro vás připraven doprovodný program
u vstupu do Betléma z ulice
Wilsonova. Vstupné je 20,- Kč.
Občerstvení je zajištěno.
Rodiče jako doprovod jsou
vítáni, pokud se tedy sami nebudou bát.
Není nutné být na akci od
začátku, lze docházet průběžně. Vzhledem k připravovanému programu jsou děti
pouštěny po malých skupinkách. Věřte, že i na vás přijde
řada a budete si chtít užít strašidelnou atmosféru nočního
Betlému, ne ve spěchu být
hnáni další skupinkou. Proto
žádáme o trpělivost. V případě deštivého počasí pláštěnky
s sebou.
Centrum Jana XXIII.
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Nejen hračky Františka
Kyncla už máme v Hlinsku
Během měsíce září byla do
Hlinska ze Slaného a Kamenice nad Lipou převezena sbírka dlouholetého sběratele a
odborníka na českou i světovou lidovou hračku Františka
Kyncla, která paří k unikátním sbírkám v Evropě. Sběratel František Kyncl shromáždil za více jak padesát let
jednu z největších evropských
soukromých sbírek nejen
dřevěných hraček. Jeho depozitář obsahuje hračky od lidových tvůrců a drobných
soukromých výrobců, ale také
tovární hračky vyráběné v
malých i velkých sériích i originály od výtvarníků a designérů hraček. Nejucelenější
kolekcí jsou české dřevěné
hračky, k nimž existuje pečlivě vedená evidence a množství doprovodného materiálu.
Nedílnou součástí Kynclovy
sbírky jsou i hračky z evropských zemí, z Afriky, asijských zemí a Ameriky. Sbírka
je trvale uložena v depozitářích, vybavených k tomu určeným technickým zařízením
– v případě hraček pevné regály a archivní krabice. K

udržení předepsané vlhkosti a
teploty sbírkového fondu
slouží pravidelné monitorování depozitáře. Vyhovující
depozitář je zřízen v budově
čp. 341 a je zabezpečen mechanickým i elektronickým systémem.
Zastupitelé města schválili
na červnovém zasedání pořízení této jedinečné sbírky za
kupní cenu stanovenou dohodou ve výši 2 000 000,- Kč.
Z důvodu řádného nakládání se sbírkovými předměty
budou hračky přenechány do
výpůjčky příspěvkové organizaci – Městskému muzeu a
galerii Hlinsko – k zpracování
do chronologické a systematické evidence a následně ke
změně zápisu sbírkových
předmětů do Centrální evidence sbírek (CES) dle zákona
č. 122/2000 Sb.
Vzhledem k předání celé
sbírky do správy MMG bylo
darování a následný nákup
hraček konzultován s Ministerstvem kultury ČR (paní Joklová), za odbornou veřejnost
s Mgr. Alexandrou Zvonařovou,
vedoucí
odborného

úseku Muzea Jindřichohradecka, která celou sbírku hraček Františka Kyncla dobře
zná a umí ji posoudit z odborného hlediska a s panem Karlem Pikhartem, soudním
znalcem a bývalým odborným
pracovníkem Regionálního
muzea v Chrudimi.
Město Hlinsko nyní připravuje návrh expozice, kde bude
kolekce hraček postupně
představována. Obdobná expozice „Domu hraček a her“
totiž v rámci České republiky
doposud neexistuje. K umístění expozice byl vybrán objekt Společenského domu v
Komenského ulici, čímž dojde
k propojení dřevěných hraček
a loutkového divadla, k propojení poznání, zábavy a her
pro děti i dospělé.
A pro utvoření si představy
o šíři jedinečné evropské
sbírky, připojuji následující
přehledy, chcete-li předávací
seznamy. Hračky a loutky byly pro převoz do Hlinska zabezpečeny ochrannou bublinkovou folií a uloženy v krabicích pod čísly 1 – 268 a dále v
kufrech označených pořado-

vými čísly 1 – 8. V konečném
počtu sbírka obsahuje 6 600
kusů hraček. Větší hračky byly převáženy volně proložené
folií.
Mezi nejstarší hračky patří
krounská malovaná kolébka z
roku 1820.
Nedílnou součást sbírky
tvoří množství doprovodného
materiálu:
– odborná literatura – 296
svazků (ráj pro badatele z řad
etnografů)
– dětská literatura – 291 svazků
– omalovánky – 52 kusů
Následují katalogy a prospekty, pohlednice a fotografie (Fischerová-Kvěchová, Josef Lada atd.), odborné články
a časopisy, plakáty, grafiky a
ilustrace (Holý, Šimák, Rada,
Fischerová –Kvěchová), hrací
karty, pexesa, cestovní šachy
a další předměty.
Z výběru nejzajímavějších
a nejcennějších doprovodných sbírkových předmětů
chce Městské muzeum a galerie na jaře roku 2015 připravit
uvádějící výstavu.
Jana Vašková, MMG Hlinsko

Přivítali jsme děti v rekonstruované budově
Poděkování
od školky
Mateřská škola Budovatelů
zahájila nový školní rok v nově zrekonstruované budově.
Dne 1. září jsme přivítali děti i
rodiče v krásně barevné, opravené a nově vymalované školce, kde bylo provedeno celkové zateplení, výměna oken,
dveří, oprava střechy a střešních okapů fasády i balkonů.
Chtěla bych touto cestou poděkovat Městu Hlinsku za přípravu celé náročné akce, fir-

Ministr Dienstbier navštívil Hlinsko

Ministr pro lidská práva a předseda legislativní rady vlády Jiří
Dienstbier využil pozvání poslance Jana Chvojky a navštívil
Hlinsko. V doprovodu zástupců hlinecké ČSSD a občanské iniciativy Změna k lepšímu si prohlédl prostory, které využívá
Svaz postižených dětí, setkal se s jeho zástupkyněmi a debatoval s nimi o aktuálních problémech reálného provozu zařízení
tohoto typu. Ministr se zajímal o provozní náklady i systém financování. Následně Jiří Dienstbier zavítal i do místního klubu seniorů. S jeho členy hovořil především o problematice možných investic do sociální oblasti, pro které nyní česká vláda připravuje podmínky. Od hlineckých seniorů si pak ministr vyslechl především apel týkající nutnosti vytvořit ve městě podmínky pro vznik nových pracovních míst. Poslanec Jan Chvojka přislíbil v této souvislosti zástupcům hlinecké ČSSD a Změny k lepšímu svoji podporu. Ministerská návštěva poté pokračovala v Hamrech, kde se Jiří Dienstbier seznámil s fungováním azylového domu pro matky s dětmi v ohrožení. Svoji návštěvu regionu ukončil ministr v Chrudimi.
(red)

Informace SLS Vysočina
Poslyšte zas něco nového

mě Renos za kvalitně odvedenou práci a všem lidem, kteří
se na této rekonstrukci podíleli.
Poděkování však patří i pa-

nu Steinerovi a jeho lidem za
úklid zahrady i kolektivu zaměstnanců mateřské školy za
úklid, výzdobu a přípravu nového školního roku tak, aby se

vše stihlo v termínu.
Přejeme všem dětem a rodičům, aby se jim v naší mateřské škole líbilo.
Ludmila Vlčková, ředitelka MŠ

Den otevřených dveří ve společnosti
MEGATECH Industries Hlinsko, s.r.o.
V sobotu 6. září ve 14 hodin se
brány společnosti MEGATECH
Industries Hlinsko
s.r.o. otevřely pro veřejnost.
Den otevřených dveří se vedení společnosti rozhodlo
uspořádat u příležitosti zahájení provozu v nově zrekonstruované části Haly 100. K rekonstrukci staré haly a tím
zvýšení výrobních kapacit došlo z důvodu plánovaného rozšíření výroby pro nové projekty a zákazníky.
Po úvodních projevech pana Maximiliana Gesslera, majitele společnosti, pana Petra
Foldyny, ředitele závodu
Hlinsko, a paní Magdy Křivanové, starostky města Hlinsko, a slavnostním přestřižení
pásky u vchodu do Haly 100, se
příchozí mohli zúčastnit prohlídky závodu. Připraveno pro
ně během ní bylo celkem 9 stanovišť prezentujících různé
technologické procesy výroby.
Hned na prvním stanovišti
se návštěvníci mohli setkat s
panem Stanislavem Novotným, obchodním ředitelem
společnosti, který prezentoval
produktovou řadu a klíčové
zákazníky. Na velkoplošném
televizoru zde mohli současně
sledovat přenos z ostatních
pracovišť závodu Hlinsko,
kam z časových důvodů nebyl
vstup návštěvníkům umožněn.
Na dalším stanovišti je pan
Miroslav Bukovský, technolog, seznámil s technologií vakuového pokovování pro zákazníka
Automotive
Lighting. Při cestě k dalšímu
stanovišti měli možnost si

Fotoobjektivem

prohlédnout montážní a kontrolní pracoviště na Audi TT
Coupé a připravenou prezentaci výrobků. Technologii více komponentního vstřikování na příkladu klapek pro klimatizaci předvedl pan Aleš
Pechar, technolog, na třetím
stanovišti. Dále návštěvníci
plynule přešli ke čtvrtému
stanovišti, kde jim výklad o
fungování skladů a logistiky
ve společnosti podal pan Jan
Stejskal, manažer logistiky.
Prohlédnout si mohli i logistický vláček, který již je využíván v ostatních závodech
společnosti a jehož koupě je v
plánu i pro závod Hlinsko.
Páté stanoviště bylo věnováno jediné výrobě, která není pro zákazníka z oblasti automotive – Schneider Electric.
Pan Tuhý, technolog, je seznámil s principem potisku
(tampoprint), odnést si mohli
drobné upomínkové předměty, na nichž bylo logo vytištěno právě pomocí této techno-

logie. Pan Pospíchal, technik
kvality, je seznámil s výrobky
vyráběnými pro společnost
Schneider. Další zastávka byla již v nově zrekonstruované
části Haly 100, kde jim pan Jaroslav Kučera, vedoucí montážního střediska, na ukázkách kliček v různém stupni
rozpracovanosti předvedl postup montáže kliček a celé sestavy pro vozidla Škoda Octavia a Yeti.
Sedmé stanoviště prohlídky bylo u největšího lisu společnosti (1 700 tun), kde pan
Miloš Vrána, technolog, vysvětlil postup vstřikování i
následné montáže a pan Jiří
Pilař, technik měření, měření
lesku a barvy dílů. Další zastávkou byla prototypová dílna, kde pan Jan Moučka, vedoucí projektu, na ukázce výroby kufru na VW Tiguan návštěvníky seznámil s prací
Technologického projektového centra. Cestou na poslední
stanoviště si všichni mohli

prohlédnout druhý největší lis
společnosti a otevřenou formu, která z něj byla pro tento
účel zdemontována.
Devátou zastávkou byl prostor pro ranní operativní porady. Na všech stanovištích
souběžně běžely prezentace na
velkoplošných televizorech.
Po prohlídce závodu bylo
pro návštěvníky připraveno
pohoštění a doprovodný program – pro děti Play zóna se
skákacím hradem, nafukovací skluzavkou, malování na
obličej, střílení ze vzduchovky a kuše, balanční plochy,
puzzle a chůze na chůdách.
Dospělí si mohli vyzkoušet na
simulátoru Pit Stopu práci
mechaniků F1 v depech při výměně kol, zkusit si profi lukostřelbu a prohlédnout si
zblízka vozy Škoda, do nichž
společnost MEGATECH dodává díly.
Již u vstupu všichni dostali
formuláře soutěže o 40 cen.
První cenou byl mobilní telefon, druhou tablet a třetí externí hard disk. Odpovědi na
otázky se dozvěděli při prohlídce závodu. Výherce ze
správných odpovědí vylosoval pan Petr Foldyna, ředitel
závodu Hlinsko.
Celé odpoledne a navečer se
o hudební doprovod starala živá hudba – kapela Variace.
Přestože počasí v sobotu nebylo příliš příznivé, branami
závodu prošlo přes 900 návštěvníků.
Doufáme, že byli všichni s
organizací Dne otevřených
dveří spokojeni, a že je v budoucnu potkáme na dalším.
Eva Loskotová, HR manager

Do 2. listopadu můžete v Pickově domě na Betlémě navštívit výstavu s názvem Poslyšte zas něco nového, jejím cílem je přiblížit střípky osudů skutečných hlineckých obyvatel žijících v minulosti pod betlémskými střechami. Letošní výstava je věnována smutné události, která se stala před více jak sto roky na
Betlémě. V jednom z domků došlo k vraždě z nešťastné lásky, tento smutný příběh je zpracován v kramářské písni. Záhy po smutné příhodě slova k písni napsal pan Bohumil Modráček z Blatna
a tiskem ji vydal J. Wagner v toce 1907. Druhého zpracování –
tentokrát prozaického – se událost dočkala rovněž záhy – hlinecký rodák Karel Červinka ji vydal o rok později v Kalendáři
Čechů vídeňských pod názvem Nevěsta smrti. Výstava vypráví
příběh dvou nešťastných mladých lidí s cílem přiblížit život původních obyvatel Betléma. Je to první příběh z cyklu výstav na
toto téma, které spojuje projekt nazvaný Střípky z Betléma.

Ilona Vojancová

Truhlářská dílna je v rukou konzervátorů

Soubor lidových staveb Vysočina kromě kulturních programů
v roce 2014 pokračuje v obnově některých objektů. Tyto práce
však mohou být realizovány pouze z běžného rozpočtu přiděleného zřizovatelem na tento rok. V září byla návštěvníkům zpřístupněna stodola a haltýř usedlosti č. p. 4 na Veselém Kopci. Pokračovaly také práce na transferu truhlářské dílny z Možděnice tak, aby přes zimu bylo možné dokončit interiér tohoto roubeného objektu. Množství předmětů sloužících k vybavení dílny se musí před instalací ošetřit v konzervátorské dílně. V příští
sezoně se však návštěvníci mohou těšit na otevření této dílny,
budou tak moci obdivovat zajímavá nářadí a výrobky.
Na Betlémě připravujeme v jednom z objektů otevření pilníkářské dílny. Tato expozice bude připomínkou řemesla, které
bylo rozšířeno v okolních vesnicích. Základem expozice je vybavení dílny získané v Křižánkách.
Ilona Vojancová

Říjnová tradice
Týden knihoven 6. – 12. 10.

V rámci Týdne knihoven, který letos začíná 6. října a končí 12.
října, jsme pro vás v knihovně opět připravili několik zajímavých akcí. Proběhne první lekce Kurzu trénování paměti pro seniory, dozvíte se téma dalšího ročníku literární soutěže Hlinecký hrneček, také bude vyhlášena nová výtvarná soutěž, dále
si můžete přijít poslechnout zajímavé povídání manželů Měkotových o putování Zakarpatskou Ukrajinou a mimo dalšího se
tradičně sejdeme nad šálkem dobrého čaje při Čajovém literárním odpoledni. I děti si užijí své nejen během výtvarné dílny –
Podzimní tvořeníčko, ale i při poslouchání pohádky pro
nejmenší v rámci „Pohádkování“. Navíc opět jako v březnu letošního roku proběhne během tohoto týdne Burza vyřazených
knih a budou prominuty upomínky čtenářům. Kolektiv knihovny
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Z fotografického archivu
Ladislava Vaška

O Vladimíru Švadlenkovi, dopravním
inženýrovi,
významném odborníkovi v oblasti železniční dopravy napsala v Hlineckých novinách
před několika lety obsáhlou
stať tehdejší hlinecká kronikářka Ladislava Konečná. Ve
své práci vylíčila zvraty a peripetie Švadlenkovy rodiny
způsobené předlistopadovým
režimem. Vladimír ukončil v
roce 1949 s výborným prospěchem hlineckou měšťanskou
školu a jako syn hoteliéra narukoval k zedníkům. Po úrazu
nastoupil do místního pivovaru a posléze, díky přímluvě
úředníka pracovního úřadu
byl ve svých šestnácti letech
přijat do učebního oboru plzeňské Škodovky. V roce 1952
se vyučil soustružníkem a dostal doporučení ke studiu
strojní průmyslovky. Po maturitě pracoval v děčínských
dílnách na opravu železničních vozidel jako technolog,
zásobovač, posléze dílovedoucí a šéf technického rozvoje. Přitom dálkově vystudoval Vysokou školu dopravní v Žilině. V České Lípě, kam
byl přeložen, se věnoval výzkumu a vývoji kolejových
brzd a spolupracoval s Výzkumným ústavem železničním v Praze. Navíc absolvoval
postgraduální studium a stal

2014

Zpráva z Resslovky
Resslovka potřetí na republikovém finále!

Terezka při disciplíně leh-sedy.

se členem mezivládní komise
pro třídící techniku. Je autorem šesti typů kolejových
brzd, měřičů hmotnosti vagonů za jízdy atd. atd.
Od devadesátých let žije v
Hlinsku, kde vstřícným gestem umožnil výměnu navrácené budovy původního hotýlku, sídla hudební školy za
dům 455 v Jungmannově ulici,
kde dosud žije, a kde si splnil
svůj klukovský sen. V podkroví vybudoval na ploše o
velikosti 40 čtverečních metrů rozsáhlý model krajiny se
čtyřmi nádražními a staničními budovami. Nechybí ani
výtopny, stavědla, okolní
městské a venkovské domky.
Vlastní trať měří více než 70
metrů a koleje vedou po několika mostech a vlaky projíždějí dvěma tunely. V depu stojí 10 modelů parních lokomotiv zhotovených v měřítku
1:45. K připojení je k dispozici
20 vagonů, z toho 11 nákladních. Pro všechny modely lokomotiv i vagonů připravil
projektovou dokumentaci a
velké modely vyrobil vlastníma rukama v útulné dílně
jemné mechaniky, pomocí
jednoduchých nástrojů, kleští
a kleštiček, pinzet, nůžek na
plech, pilníků a kladívek. K
dispozici měl svěráky, brusku, malý soustruh, stojano-

Ve dnech 5. a 6. 9. se v Praze na stadionu Juliska konalo republikové finále Odznaku všestrannosti olympijských vítězů. Akce
probíhala opět za podpory množství aktuálních i bývalých
olympioniků včetně zakladatelů projektu Roberta Změlíka a
Romana Šebrleho.
ZŠ Resslova zde již potřetí v řadě měla svoje závodnice. I přes
stoupající kvalitu i množství konkurence v Praze v nejstarší kategorii dívek roč. 1999 soutěžila Bára Bukáčková. V roč. 2003 pak
Terezka Dopitová, pro kterou byla zkušenost s touto velkou akcí novinkou, přesto se s ní poprala velice dobře a oproti nominačnímu umístění si polepšila o několik příček na konečné 16.
místo ve své kategorii se ziskem 5 717 bodů. Bára jako ostřílená
závodnice byla po prvním dni zápolení na druhém místě. Následující závodní den přinesl ještě velké změny v celkovém pořadí a Bára se nakonec v celorepublikové konkurenci umístila
na vynikajícím 5. místě ve své kategorii se ziskem 7 575 bodů. Na
bednu se Bára podívala však také, jelikož se jí podařilo svým
osobním rekordem v trojskoku snožmo z místa v délce 7,64m vybojovat absolutní vítězství mezi dívkami v této disciplíně.
Oběma našim závodnicím děkujeme za reprezentaci naší školy a města Hlinska. Přejeme jim mnoho dalších nejen sportovních úspěchů a Báře Bukáčkové také, aby se jí líbilo v její nové
škole, hlineckém gymnáziu...
ZŠ Resslova

Nenechte si ujít
Furtluftdurch tour – Izer a Vaňková

vou vrtačku, páječku a nýtovačku. Materiál získával z
kovového odpadu, v němž nacházel ocelové a mosazné plechy, dráty a drátky. Koleje vyráběl pomocí lisovacího přípravku z plechu desetilitrových plechovek od barev.
V únoru minulého roku mě
a našeho vnoučka pozval k
prohlídce svých mašinek. Stál
jsem v úžasu nad dokonalými
modely parních strojů, nad
rozsahem celého projektu a
jeho realizací. Chlapec chodil

kolem trati a nemohl se vynadívat na všechny stavby, nádraží a zastávky, mosty, tunely a hlavně mašinky, které
pan Švadlenka uvedl do pohybu. Nelituji, že jsem si přibral
fotoaparát a pořídil pro Vladimíra malý medailonek.
Soubor fotografií jsem mu věnoval k jeho letošnímu významnému životnímu jubileu. Vladimír se dožívá v plné
svěžesti osmdesáti let a připravuje sjezd abiturientů hlinecké měšťanky. Ladislav Vašek

Jedinečný a nezaměnitelný,
někdy možná trochu tvrdý,
jindy černý, takový je humor
Zdeňka Izera. Tento český bavič, moderátor a herec se do
povědomí dostal v roce 1993,
kdy snad nebylo kazeťáku, v
němž by se stále dokola nepřehrávala Izerova Policejní
akademie. Mnohé z hlášek jsou
živé dodnes a o mnohých se dá
říct, že již zcela zlidověly.
Zdeněk Izer se potom ze světa
showbyznysu neztratil, ale
pravidelně se objevuje v různých humoristických pořadech jak v soukromých, tak ve
veřejnoprávní televizi.
V listopadu se po třech letech
Zdeněk Izer objeví opět v Hlinsku, a to s pořadem Furtluftdurch tour, kde mu partnerku dělá
zpěvačka Šárka Vaňková.
Diváci si jako vždy přijdou na řadu oblíbených scének, parodie
nejrůznějších televizních pořadů a imitování celé řady populárních zpěváků a zpěvaček. To vše obohacené nejrůznějšími
kostýmy a převleky.
Furtluftdurch tour – Multifunkční centrum – divadelní sál,
18. listopadu v 19 hodin. Vstupné: 220,- Kč.
Předprodej: TIC Hlinsko Betlém, on-line rezervace www.mfchlinsko.cz.
MKK Hlinečan

100 let od narození hlineckého básníka Stanislava Zedníčka

Stanislav Zedníček

ho plačícího a neznámého, semínko cesty, které začalo klíčit
na úhoru a hledalo svůj náklon ke světlu, k teplu světla,
dalekého světla ticha, co nejblíž k vyhřívajícímu mateřskému osvobozování od hladu,
žízně a osamocení. Až později,
daleko později, jsem domlčíval
naléhavé otázky po tom, kdo mi
chybí, kdo by měl doplnit domov matky a dítěte a rozžít
otecké ohýnky k plnějšímu ukojování lásky v našem malém
společenství chudoby.
...
Stanislav Zedníček, Dušičkové marginálie (1943)

Byl srpen prvního roku první
světové války, když jsem se narodil pro své neznalé, bojácné i
vroucí vžívání do Země lidí, do
nesouhlasu i díků, do trpělivosti s jejími rozrůzněnými
dny. Bylo tenkrát šest hodin
ráno, nad městem letěl zepelín
a jeho kotevní lano strhlo komín fabriky. Snad je to pravda
– proč zpochybňovat to, co je
stálým očekáváním duhy? Byl
srpen první války, srpen něče-

Stanislav Zedníček se narodil 17. srpna 1914 v Hlinsku.
Otec byl hodinářský mistr,
matka
domácí
krejčová.
Obecnou školu vychodil v
Hlinsku. Vystudoval katolický učitelský ústav ve Svatém
Janu pod Skalou u Berouna.
Po maturitě (1934) učil ve svém
rodišti. Za války byl pracovně
nasazen v Chotěboři a v Hlinsku, kde byl také zapojen do
ilegální činnosti. Po válce

krátce učil v Praze, v letech
1952-54 byl z politických důvodů uvězněn, později rehabilitován. Po návratu z vězení
prošel řadou dělnických profesí, poté byl přijat jako ošetřovatel zvěře v pražské Zoologické zahradě. Nakazil se zde
záhadnou opičí nemocí – míval dlouhé, bolestivé záchvaty
a ztrácel zrak. Po zázračném
uzdravení pracoval jako tiskárenský dělník, korektor a od
r. 1968 mohl konečně působit
jako nakladatelský redaktor v
Československém spisovateli.
Roku 1974 musel odejít do penze, vrátil se do Hlinska, kde v
nejvyšším patře panelového
domu žil a tvořil dalších bezmála 30 let. Ve své úžasně zařízené garsoniéře – nad rozečtenou knihou – 17. března
2002 zemřel.
Od roku 1930 publikoval v
literárních novinách a časopisech (Akord, Archa, Jitro,
Literární noviny, Řád, Vyšehrad a další). Jeho první sbírka Píseň chudého (1941) neprošla protektorátní cenzurou, proto se vydanou prvoti-

nou staly Dopisy Albíně (1947).
Po nuceném odmlčení vyšli
ještě tři sbírky, které též neušly cenzorskému proškrtání:
Přítmí srdce (1969), Větrná Zátiší (1974) a Na doslech pramene (1984).
Posmrtně byly vydány: Dušičkové marginálie (2010) v
edici ALPA, bibliofilská publikace s autorskými tisky Luboše Drtiny Ulička podivných
sentencí (2011) a Směju se a
sténám – korespondence básníků Vladimíra Holana a Stanislava Zedníčka (2012).
Množství nezpracované rukopisné pozůstalosti na svého
editora stále čeká.
Ku příležitosti 100 let od narození básníka a učitele Stanislava Zedníčka, proběhne
18. 10. od 13 hodin v Hlinsku, v
restauraci U Sv. Huberta
vzpomínkové setkání VĚTRNÁ ZÁTIŠÍ.
Na programu je promítání
unikátních fotografií ze Zedníčkova tvůrčího i osobního
života a připomenutí jeho
tvorby za hudebního doprovodu.
(jakra)
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Vernisáž výstavy „Stvoření
vytržená“ zahájila festival
Setkání Hlinsko 2014
Jak už zaznělo v minulém čísle Hlineckých novin, Centrum Jana XXIII. připravilo
pro veřejnost další ročník
hudebně-výtvarného festivalu Setkání. Každý rok se rozhodujeme, koho mezi nás pozvat, jakým programem nechat festival proniknout, jaká
milá setkání vám v programu
nabídnout. Zároveň chceme
naplnit i smysl festivalu Setkání – tj. setkání různých
druhů umění, setkání začínajících umělců a profesionálů a
v neposlední řadě i vzájemná
setkání a obohacení všech
účastníků navzájem. Věříme,
že se nám daří i povzbudit ty,
kteří jsou na začátku své
umělecké dráhy a že v každé
části nabízíme pohlazení duše
všem zúčastněným.
Letošní ročník festivalu
jsme zahájili v neděli 14. září
vernisáží prodejní výstavy
obrázků mladých nadaných
výtvarnic z Hlinecka: Terezy
Hladké (rozené Brožkové) a
Terezy Čádové (rozené Krátké). Výstava nese název
„Stvoření vytržená“. Obě vy-

stavující výtvarnice jsme často potkávaly mezi námi v
Hlinsku. Terezka Hladká pochází z Kladna u Hlinska, Terezka Krátká pochází z nedalekého Vojtěchova. Obě výtvarně vyrůstaly pod vedením
učitelů v místní ZUŠ.
V současné době jsou studentkami vysoké školy s uměleckým zaměřením a mají za
sebou i své první výtvarné

úspěchy. Už první minuty
vernisáže ukázaly na velký
zájem o jejich výstavu. Centrum bylo zcela zaplněné spokojenými návštěvníky, kteří
se pozastavovali nad pracemi
výtvarnic. Došlo skutečně k
mnoha krásným a radostným
setkáním návštěvníků i s
umělci, kteří již v minulosti v
Centru své výstavy uskutečnili.

Kromě vystavených obrázků je možno zhlédnout i ručně
vytvořené originální šperky z
dílny jedné z autorek výstavy.
Ve své tvorbě obě pracují s tématem přírody, její tichostí i
hlukem. Výstava také nabízí v
obrázcích kontakt s historií
umění, nalezneme zde rovněž
portrét, či zátiší.
Tak jako v každém z minulých ročníků festivalu, součástí vernisáže byla i výtvarná dílna pro děti. I o ni byl
projeven velký zájem z řad dětí i jejich rodičů a každé dítko
si z vernisáže odneslo něco
pro radost.
Výstava trvá po celý měsíc
říjen a je otevřena vždy v pondělí od 14 do 17 hod., ve středu
od 14 do 20 hodin a v neděli od
14 do 16 hodin. Těšíme se na
setkání s vámi.
Ke všem našim setkáním
patří také vzájemná komunikace, proto nám všem přeji,
aby byla vždy dobrá, s úctou
jeden k druhému a vždy byla
protknuta láskou.
Lída Pavlišová,
Centrum Jana XXIII.

Volnočasové centrum
V Majáku to opět žije

Adventní čas: Václav Hybš a Věra Martinová
Václava Hybše není mnohým
třeba představovat. Jako český hudebník, trumpetista, dirigent, hudební aranžér, kapelník tanečního Orchestru
Václava Hybše se na české hudební scéně pohybuje již na 4
desítky let. Za tu dobu vytvořil jedno z nejznámějších hudebních těles u nás i v zahraničí. Jeho nahrávky jsou již
víc jak čtyřicet let známy po
celé Evropě, ale také v USA,
Kanadě, Austrálii a Japonsku. Repertoár orchestru je
mnohostranný – interpretuje
pop-music, swing, muzikál,
operetu, ale i lidovou a dechovou hudbu.
Hudba mu byla blízká již od
útlého dětství, začínal s ní v
kapele svého otce. Později se
učil hrát na trumpetu. Se svým
tanečním orchestrem doprovázel řadu českých hvězd pop
music, například Waldemara
Matušku. Známá je jeho spolupráce s houslistou Josefem

rum – divadelní sál, dne 24. listopadu v 19 hodin. Vstupné
250,- Kč.
Předprodej od 9. října ve 14
hodin TIC Hlinsko, od 16 hodin on-line rezervační systém
www.mfc-hlinsko.cz.
MKK Hlinečan

Sukem. Vystupoval velmi často i v někdejší Československé
televizi, zejména v různých
pořadech estrádního typu
např. televizních Silvestrech
či v pořadu Televarieté.
Ačkoli je ještě říjen, přinášíme vám informaci o připravovaném vánočním koncertu
Orchestru Václava Hybše,
který předznamená vánoční
čas. Jako speciálního hosta si
ke spolupráci Václav Hybš

přizval Věru Martinovou,
rovněž jednu ze stálic českého
hudebního světa.
Máte-li zájem se příjemně
vánočně naladit, poslechnout
si krásný zpěv a vychutnat si
přítomnost desítky špičkových hudebníků na jednom
pódiu, pak nezaváhejte a včas
si pořiďte vstupenky.
Orchestr Václava Hybše a
Věra Martinová – Vánoční
koncert, Multifunkční cent-

Den otevřených dveří v Majáku máme za sebou a tímto opět srdečně zveme všechny školáky do našeho volnočasového centra.
A proč vlastně přijít? Můžete zažít spoustu zábavy a seznámit se
s novými lidmi, odreagovat se a odpočinout si, procvičit si angličtinu anebo jen tak posedět s šálkem čaje – každý si přijde na
své.
Maják bude znovu otevřen každý čtvrtek a pátek od 14 do 17
hodin. Tento školní rok je novinkou Majáček a kurzy Alfa. Více
informací naleznete na www.majakhlinsko.cz nebo na facebooku. Těšíme se na vás!
Maják tým

Letní tábor pro děti ze sociálně znevýhodněného
prostředí – MASH 2014

V polovině srpna se na Wolkerově planině ve Svratouchu
uskutečnil tradiční letní tábor pro děti ze sociálně znevýhodněného prostředí a dětí
navštěvující Středisko volného času POHODA a POHODA
COOL. Tábor proběhl za grantové podpory Pardubického
kraje, města Hlinska a řady

dalších sponzorů a byl realizován o.s. Médea Hlinsko.
Letošní tábor byl zaměřen k
tématu vojenské polní nemocnice MASH, a tak byl koncipován i celý program a různé aktivity. Táborníci se svými vedoucími na táboře postupně přivítali nadšence z
klubu vojenské historie z

Hlinska a okolí, příslušníky
JSDH města Hlinska či psovody z Územního odboru Policie ČR Žďár nad Sázavou. Děti také roztleskal svým uměním i mladý talentovaný kouzelník Standa Jílek. Táborníci
dále absolvovali celodenní výlet na hrad Lipnice nad Sázavou a do hasičského muzea v

Přibyslavi a dva pěší výlety do
Svratky a do pohádkové vesničky na Podlesí u Sněžného.
Poprvé také zažili v tomto prostředí koncert pod širým nebem, o který se postarala mladá hlinecká kapela DayDreams.
Během celotáborových her
se děti zdokonalily v mnoha

činnostech a dovednostech a
večery jim několikrát zpříjemnil velký táborák s opékáním špekáčků, či maškarní
bál, diskotéky a talentová
soutěž v umělecké tvořivosti.

Program tábora zakončila
velká pouť s mnoha hodnotnými cenami a soutěžemi.

Mgr. Jiří Hrabčuk,
manažer prevence kriminality
města Hlinska
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Věrnostní karta
Vážení příznivci kultury v
Hlinsku,
dlouho jsme přemýšleli,
čím vám dát najevo, jak moc si
vážíme toho, že se nám díky
vaší divácké podpoře daří budovat v MFC a na Betlémě stále lepší a lepší kulturní program. Je vidět, že v Hlinsku
žije mnoho kulturních lidí,
kteří si váží zázemí, jaké jim
MFC a revitalizovaný Betlém
poskytuje. Většina pořádaných kulturních akcí má velmi dobrou návštěvnost a my
můžeme objednávat stále zajímavější program.
Protože jsme si také všimli,
že někteří z vás jsou opravdovými milovníky kultury a
účastní se velké většiny našich akcí, rozhodli jsme se
právě takovým fanouškům jejich loajalitu oplatit a připravili jsme pro ně velmi zajímavou akci.
Od října 2014 začne fungovat tzv. Věrnostní karta. Každý občan si jí kdykoli může
vyzvednout buď v TIC Hlinsko
nebo v MFC Hlinsko v pokladně. Karta bude platná od
začátku října 2014 do začátku
června 2015. (Další pak chystáme na období červen – prosinec 2015, atd.).
Karta bude na jméno a NE-

BUDE PŘENOSNÁ (vymiňujeme si možnost náhodných
kontrol dle obč. průkazů či jiných dokladů). Každý držitel
této karty dostane na každé
kulturní akci pořádané MKK
Hlinečan razítko. Pokud takto
nasbírá 10 a více razítek ve
zmíněném období, bude mít
možnost vybrat si jeden z následujících bonusů:
– přednostní právo na výběr abonentky na podzim 2015
ještě před vlastním předprodejem
– voucher na pět kin v MFC
zdarma
Přehled akcí, za které můžete dostat razítko:
- divadelní předplatné (3 razítka), Pohádkové předplatné
– doprovod (jedno razítko),
všechny koncerty, kina, přednášky, divadla mimo abonmá,
akce Duhového léta.
Neplatí pro výherní vstupenky do kina z tombol, neplatí pro akce, které nepořádá
MKK Hlinečan, jako jsou plesy, firemní večírky, profilové
pořady, amat. divadlo, taneční kurzy a další pronájmy sálu
(např. travesti show).
Věříme, že se vám tento nový dárek bude líbit a že nám
zachováte svoji přízeň.
MKK Hlinečan

KNS = Kamarádi nacvičených
scének
Pokud jste měli v červnu to
štěstí a navštívili v rámci programu festivalu Artsy Fartsy
představení
brněnského
uskupení Kamarádi nacvičených scének, pak vás bránice
přestala bolet možná až tak na
konci prázdnin. A pokud se ti
ostatní ptají, o čem toto představení je, pak musíme odpovědět, že nevíme. Každé představení je jiné. Kamarádi jsou
improvizátoři a umělci všemi
směry, na jevišti dokážou nemožné, čekejte čistou improvizaci na vaše témata. Víťa,
Žako, Joe, Jeseter, Jonáš a Káťa vás přenesou tam, kde to
znáte, ale i tam, kde jste ni-

Lékařka Zuzana
Bukáčková bude
ordinovat déle
MUDr. Zuzana Bukáčková
oznamuje, že od září 2014 rozšiřuje ordinační hodiny – každý čtvrtek do 18 hodin.

kdy, ani myšlenkou nebyli. Na
závěr dobře míněná rada: Před
představením moc nejezte,
nepijte, ať se můžete pořádně
smát. Speciální rada pro dámy – s řasenkou to pro tentokrát moc nepřehánějte, ze sálu půjdete s rozmazanýma očima.
Kamarádi
nacvičených
scének – Multifunkční centrum – divadelní sál, 6. listopadu v 19.30 hodin.
Vstupné 100, – Kč.
Předprodej: Turistické informační centrum Hlinsko nebo
on-line rezervační systém
www.mfc-hlinsko.cz.
MKK Hlinečan
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Diashow Jiřího Kolbaby
Rozlehlost, barevnost, tvarová různorodost a geologické
struktury planety, to jsou věci, které neustále fascinují
jednoho z nejznámějších českých cestovatelů – Jiřího Kolbabu.
Sám o sobě říká, že si nezávislým pobíháním po pouštích, horách, či městech matičky Země dosytosti plní klukovské sny.
Necestuje sám, partnerkou
mu bývá kamera – projeli spolu již mnoho, ale fascinujících
míst je tolik, že je za celý život
nespatří. I tak ale Jiří Kolbaba
našel smysl života.
Cestovatel a fotograf Jiří

Kolbaba vyjíždí každý rok na
expedice a poznávací cesty do
nejodlehlejších oblastí světa.
Vozí textový a obrazový materiál, s nímž pravidelně seznamuje své fanoušky na
přednáškách a diashow po celé republice. V Česku i zahraničí organizuje tematické fotovýstavy o krásách světa.
Zajímavou formou zaznamenává detaily přírodních
struktur a exotické tváře domorodců.
Populární jsou zejména
cestovatelovy besedy a diashow, stejně jako častá vystoupení v médiích. Populární je zejména jeho mnohaletý

Nenechte si ujít

pořad na rádiu Impuls.
Ačkoli již procestoval téměř
celý svět, jeho krédem zůstává: „Mým snem je navštívit,
poznat a pochopit další země,
vzdálené kultury a přátelské
domorodce“.

výzkumech švýcarské krajiny.
Od napoleonských dob se
nikdo neodvážil na Švýcarsko
zaútočit, ne proto, že je neutrální, ale proto, že je schopné
se účinně bránit. Švýcarská
krajina je opevněná, chráněná zbraněmi ukrytými tak, že
je většina návštěvníků nikdy
ani nespatří. Je to krajina připravená k boji. Vydejte se s
námi na cestu po Švýcarsku.
Projedeme nejvyššími alpskými průsmyky, navštívíme
horské tvrze, labyrinty podzemních chodeb, maskované

MKK Hlinečan

pevnosti a vojenské objekty,
chránící švýcarskou neutralitu až do počátku 21. století. A
nahlédneme i do jiných podzemních prostor skrytých v
těsné blízkosti známých turistických destinací.
Ladislav Lahoda – Skrytou
švýcarskou krajinou, Multifunkční centrum – kinosál,
dne 3. listopadu v 18.30 hodin.
Vstupné 60,- Kč.
Předprodej: TIC Hlinsko
Betlém a on-line rezervace
www.mfc-hlinsko.cz.
MKK Hlinečan

Koncert skupiny Spirituál Kvintet v Hlinsku
Srdečně zveme širokou veřejnost na vystoupení stálice na
českém folkovém nebi, skupiny SPIRITUÁL KVINTET,
která posluchačům hraje
úspěšně svoji již pětapadesátou sezonu. V Hlinsku je přivítáme v neděli 26. října v 15

hodin v kostele Narození Panny Marie. V programu zazní
známé i méně známé skladby
z jejich bohatého repertoáru.
Bezesporu půjde o jedinečný
zážitek, který si určitě nenechte ujít. V rámci tohoto
koncertu vystoupí žáci pěvec-

Nová kniha Ludvíka
Plašila

Jiří Kolbaba – Diashow,
Multifunkční centrum – divadelní sál, pondělí 20. října v 18
hodin.
Vstupné:
150,Kč
předprodej/190,- Kč na místě.
Předprodej: TIC Hlinsko
(Betlém) a on-line rezervace
www.mfc-hlinsko.cz.

Opevněné tajemství
švýcarské krajiny
Prezident společnosti pro výzkum podzemí CMA – Ladislav Lahoda je neuvěřitelná
osobnost. Na svém kontě má
mnoho objevů tajemných
prostor českého, ale i evropského podzemí. S trochou
nadsázky by se dalo říct, že
křížem krážem procestoval
mnoho zemí Evropy nad zemí
i pod ní.
V Hlinsku jsme jej měli
možnost vidět na jaře, kdy vyprávěl o výzkumech lomů
Amerika. Tentokrát v kinosále Multifunkčního centra
představí svůj nový snímek o
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kého souboru ZUŠ z Hlinska.
Pro mladé zpěváky to bude
ojedinělá možnost setkat se
přímo s umělci osobně. Vstupenky na koncert jsou v předprodeji v TIC na Betlémě
v Hlinsku. Srdečně zvou
pořadatelé z Centra Jana XXIII.

„Ze Železných hor až na Island“ je název čtvrté knihy,
kterou vydal profesionální fotograf Ludvík Plašil. Je to netradiční, možná trochu riskantní spojení, Železné hory –
Island. Jak je vidět již z názvu,
nejdříve jsou v knize obrázky
z našeho regionu. Sečská přehrada, Pařížovo jezero, zajímavý snímek je z Vestce, Lipecká lípa stará 800 let, kompozičně zdařilý je také letní
obrázek od Hlinska. V této
knize poutavě píše o Železných horách jejich obdivovatelka Marie Stehnová. Následují obrázky a vyprávění Ludvíka Plašila z expedice na Island. Je to neskutečně nádherná země. Zážitky z brodění
řek (ve vnitrozemí nejsou
mosty), burácející vodopády,
černé pouště, ledovce, přírodní jezírka s vodou teplou 30 – 40
stupňů, kde se můžete vykoupat. Uvidíte horu Herdubreid –
královnu islandských hor, je o
80 m vyšší než naše Sněžka.
Vodopád Seljandsfoss jeden z
mála, který se dá podejít. Expedice procestovala celé vnitrozemí a najela více jak 3 000
km. V knize uvidíte snímky,
které nebyly ještě nikdy zveřejněny. Zajisté mně dáte za
pravdu, že se jedná o další profesionálně zdařilou publikaci
fotografa Ludvíka Plašila.
Knihu si můžete zakoupit v
hlineckém informačním centru, v knihkupectví i ve fotoateliéru autora knihy.
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Go kurz dokázal děti stmelit

Prezentace
středních škol

Ve druhém zářijovém týdnu se
ve Svratouchu, v areálu letního tábora, uskutečnil třídenní
adaptační GO kurz pro žáky 6.
ročníku ZŠ Smetanova, Hlinsko. Tento adaptační pobyt
měl za úkol nastartovat a
stmelit žáky uvedené třídy při
přechodu na druhý stupeň ZŠ
a dále je seznámil s novým
třídním učitelem, který s nimi
bude až do ukončení základní
školní docházky. Dalšími velmi důležitými faktory kurzu
byly aktivity, které děti naučily vzájemné pomoci a toleranci, pocitu sounáležitosti ke
kolektivu, uvědomění si rizik
závadového chování a jednání
a pocitu bezpečí uvnitř správné party. Tento GO kurz je
dlouhodobě součástí projektů
prevence kriminality a sociálně patologických jevů města
Hlinska a byl realizován o.s.
Médea Hlinsko.
Mgr. Jiří Hrabčuk,
manažer prevence kriminality
města Hlinska

Nenechte si ujít vystoupení
Míši Růžičkové!

Rákosníček a jeho rybník
v podání zlínského divadla

Znáte ji ze stovek vystoupení
po celé ČR i z účinkování v televizních pořadech pro děti.
Interaktivní
písničková
show pobaví i aktivně zapojí
děti i jejich rodiče.
Malí i velcí fanoušci Míši
Růžičkové jsou zvyklí na hodinové vystoupení nabité
spoustou veselých písniček,
tancováním, dováděním a
sladkými odměnami.
Proto zveme všechny malé
milovníky Míši Růžičkové, tanečníky, zpěváčky a všechny,
kdo se rádi baví. Dětské návštěvníky uvítáme i v kostýmech! Zábavné odpoledne
proběhne v divadelním sále

Za mlhou hustou tak, že by se
dala krájet, je rybníček Brčálník. Na první pohled vám může připadat docela obyčejný,
ale už na ten druhý zjistíte, že
se v něm dějí podivuhodné věci. Bydlí tam totiž Rákosníček. Roztomilý zelený skřítek
sršící nápady. Vydejte s námi
do jeho světa, plného hravosti, humoru a písniček, vydejte
se s námi za Rákosníčkem.
Animovaný
Rákosníček,
jak ho známe z večerníčku,
přešel na divadelní prkna v
podání divadla Scéna ze Zlína.
Představení je zařazeno do
takzvaného
Pohádkového
předplatného, kdo si neza-

Multifunkčního
centra,
ovšem hlediště bude odklizeno a všichni si budou moct zatančit na rovné podlaze. Rodiče budou mít své ratolesti pod
dohledem z balkónu nebo ze
židlí po obvodu sálu.
Zpíváme a tančíme s Míšou,
Multifunkční centrum – divadelní sál, neděle 16. listopadu
od 15 hodin.
Vstupné: 100,- Kč.
Předprodej: od 6. října 14
hodin TIC Hlinsko, od 16 h.
On-line
rezervace
www.mfc-hlinsko.cz.
MKK Hlinečan

koupil tuto kouzelnou kartu,
která jej opravňuje ke vstupu
na dětská pohádková představení, může si zakoupit jednotlivé vstupenky v TIC na
Betlémě nebo rezervovat v online rezervačním systému na
stránkách
Multifunkčního
centra.
Rákosníček a jeho rybník,
Multifunkční centrum – divadelní sál, 18. října v 17 hodin.
Vstupné 80,- Kč.
Předprodej: Turistické informační centrum Hlinsko
nebo www.mfc-hlinsko.cz.
MKK Hlinečan

S Hlinečankou
vystoupí Faltus
V říjnu v Multifunkčním centru vystoupí s Hlinečankou
populární český bavič a imitátor Václav Fatus. Přijďte si
poslechnout dechovou klasiku. MFC Hlinsko – divadelní
sál, 24. října od 18 hodin.
Vstupné: 95,- Kč. Předprodej:
TIC a on-line rezervační systém www.mfc-hlinsko.cz.

Základní škola Ležáků pořádá
nejen pro žáky svých 8. a 9.
ročníků „Burzu škol“, na které se budou moci společně s
rodiči seznámit s vybranými
školami a jimi nabízenými
učebními a studijními obory.
Seznam škol, které se prezentace zúčastní, bude zájemcům
k dispozici na webových
stránkách a vývěskách školy
od konce září.
Akce proběhne ve středu
dne 5. 11. 2014 od 15 hodin v tělocvičně naší školy (prosíme

zájemce o respektování času
zahájení, protože akce bude
ukončena podle případného
zájmu rodičů a žáků).
Cílem této akce je usnadnit
žákům 9. ročníků jejich rozhodování při volbě střední
školy. Žákům 8. ročníků má
přiblížit situaci, která je čeká
příští rok.
Na tuto akci jsou srdečně
zváni i žáci okolní základních
škol společně s jejich rodiči.

Tomáš Louda, ředitel školy
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Soukromá inzerce
Kdo daruje starší křeslo za odvoz?
Tel. 469 313 730. Volejte po 17 hodině.
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.
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.
Pronajmu byt 1+KK na sídlišti, ul. Budovatelů. Tel.: 607 778 903.
Prodám 4 ks letní pneu zn. Barum 13´´. Vzorek 2,5 mm. Cena 200
Kč/ks. Tel.: 776 019 465.
Koupím medaile, odznaky, průkazy, foto, písemnosti, části uniforem, apod. z pozůstalosti po vojácích, letcích, partyzánech,
četnících, funkcionářích apod. Stačí SMS, zavolám.
Tel.: 608 420 808.
Koupím menší domek v Hlinsku. Ne RK. Tel.: 723 119 357.
Koupím skleněný demižon o obsahu 10 – 15 litrů, 2 – 3 ks, v dobrém stavu, prosím nabídněte. Tel. 608 252 626.
Darujeme za odvoz květinu Klívie, vzrostlá, vhodná do větších
prostor (společenské místnosti, recepce atd.). K vyzvednutí v
Chlumu. Tel.: 721 848 225.

Prosba o pomoc
Hledají se svědci dopravní nehody
Dne 20. ledna 2014 se na přechodu u pošty v Hlinsku stala dopravní nehoda. Hledám případné svědky této nehody k objasnění méjo úrazu. Ozvěte se prosím na telefonní číslo 605 141 976.
Předem děkuji.

Informace ohledně inzerce v Hlineckých novinách získáte na telefonním čísle 469 312 349 nebo na webu www.hlinsko.cz (záložka
Hlinecké noviny). Termín uzávěrky pro příjem inzerce je vždy do 15.
dne v měsíci.

