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Slovo starosty

MASOPUST ZAZNAMENAL REKORD

LETOŠNÍ ROZLOUČENÍ S MASOPUSTEM se konalo v úterý 28. února, den před Popeleční středou. Dopoledního průvodu se zúčastnilo rekordních 37 tříd z místních i přespolních škol. Za rázné
hudby kapely Mrákotinka veselý průvod vyrazil v 9:30 hodin od ZŠ Smetanova, prošel městem a
jeho cílem byla náves na Betlémě. V odpoledních hodinách akce pokračovala poslední letošní
masopustní obchůzkou v podání blatenské maškary mezi chaloupkami na Betlémě, kde byl masopust ukončen zvykem porážení kobyly.

Snoubencům, kteří budou uzavírat sňatek po 1. březnu, se může
tento slavnostní akt prodražit. ...4

Příští číslo vyjde

5. dubna 2017

V závěru
loňského
roku zastupitelstvo
schválilo
rozpočtový
výhled
našeho
města pro
nadcházející
období. Poprvé v historii jsme
nechali nezávislou firmu zpracovat nejenom výhled týkající
se provozní části rozpočtu, ale
také zamýšlených investic.
Součástí dokumentu je tak i
přehled akcí, které bychom
chtěli realizovat. Zkrátka, nechali jsme si tento seznam
posoudit nezávislými odborníky a chtěli jsme odpověď na
to, zda město bude reálně mít
i v příštích třech až čtyřech letech dost peněz na investice
do chodníků či komunikací.
Ale zároveň také na investice
většího charakteru jako je například dopravní terminál s
autobusovým nádražím, příprava dalších stavebních parcel
pro rodinné domy, vybudování
bytového objektu v Olšinkách,
rekonstrukce hasičských
zbrojnic, postupná rekonstrukce městského hřbitova,
vybudování vzdělávacího centra v objektu bývalé ETY, výstavba sportovní haly, ale i
koupaliště či řešení problému
parkování na sídlišti a další.
Mnohé z těchto investic samozřejmě nebude možné realizovat bez dotační podpory.
Rozpočtový výhled hodnotí na
základě metodiky ministerstva
financí kladně také nízké zadlužení města – maximální
předepsaná hranice dluhové
služby je 25 bodů, přičemž
Hlinsko dosahuje pouze nejvýše hodnoty 5,95 bodu.
Sečteno a podtrženo, rozpočtový výhled ukázal, že
Hlinsko má dostatečné zdroje
ke svému rozvoji.
Děkuji za podporu a mějte
hezký březen.
Miroslav Krčil
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Upozornění
V souvislosti s rozšířením svozu biologicky rozložitelného
komunálního odpadu bude v
roce 2017 snížena frekvence
svozu objemného odpadu, a to
o měsíce květen a září. Ve
zbývajících měsících proběhne
svoz dle přiloženého rozpisu.
Svoz nebezpečného odpadu
bude probíhat stejným způsobem jako v minulých letech
v termínech 12. května a 13.
října.

Celoplošná
deratizace města
V letošním roce bude město
Hlinsko opět provádět celoplošnou deratizaci města.
Stejně jako v minulých letech
bude tuto záležitost zajišťovat
firma DDD – Stanislav Kocůrek, tel. 777 311 774. Tato
spolupráce trvá již od roku
2004 a za uplynulá léta došlo
k výraznému zlepšení v dané
oblasti. Populaci hlodavců se
daří držet na takové úrovni,
která neohrožuje hygienické
podmínky ve městě.
Termín zahájení celoplošné
deratizace je předběžně stanoven na 13. března letošního
roku, v závislosti na klimatických podmínkách. Deratizace
by měla být ukončena v první
polovině měsíce května.
Z hlediska účelnosti by bylo
vhodné, aby deratizační opatření byla provedena ve stejném období i v objektech ve
vlastnictví dalších subjektů na
území města Hlinska. Bližší
informace poskytne odbor investic a městského majetku,
pan Holec, tel. 469 315 337,
příp. email: holec@hlinsko.cz.

Nový plán
odpadového
hospodářství
Na program březnového zasedání
zastupitelstva města bude zařazeno kromě jiného i projednání
plánu odpadového hospodářství.
Pro Hlinsko jej zpracovala odborná firma. Dokument má i širší
regionální souvislosti, a to především návaznost na plán odpadového hospodářství Pardubického kraje. Z plánu pro Hlinsko mimo jiné vyplývá, že bychom měli rozšířit počet sběrných míst na tříděný odpad ze současných čtyřiačtyřiceti na šestapadesát lokalit a tím zlepšit a
podpořit proces třídění. V tomto směru již naše radnice podnikla potřebné kroky vloni, kdy jsme připravili projekt podzemních kontejnerů
a požádali o dotaci. Nyní je tento projekt ve fázi, kdy byl vybrán dodavatel a vše je připraveno k realizaci. Vloni byl projekt Státním fondem životního prostřední ČR vybrán k financování. Předložené podmínky poskytnutí dotace jsme ale nakonec vyhodnotili jako nevýhodné
– po konzultaci s odbornou firmou a na její doporučení jsme se rozhodli vyčkat na příznivější parametry. Miroslav Krčil, starosta
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Rozpočtový výhled města na
roky 2017-2021, aneb finanční
zdraví a vyrovnanost
Dokument slouží jako
podklad pro rozhodování a plánování
V závěru loňského roku
schválilo zastupitelstvo města
„Rozpočtový výhled města
Hlinsko na roky 2017 – 2021“,
který nahradil dosavadní rozpočtový výhled města schválený v roce 2013 na pětileté
období 2014 – 2018. Tento dokument, stejně jako
v předchozím období, zpraco-

vala firma AQE advisors, a.s.,
Brno.
Povinnost sestavení rozpočtového výhledu ukládá obcím a městům zákon o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů. Obsah schváleného dokumentu v případě
Hlinska dokonce přesahuje rámec zákonných náležitostí a
povinností – je sestaven
v daleko větší podrobnosti.
Vychází z analýzy hospodaření
města v letech 2011 – 2015 a
platného rozpočtu 2016, vy-

Zlepšení systému
zacházení s bioodpady
Na základě projektu mikroregionu Hlinecko, do kterého se
zapojilo i naše město, budou
na území města a v místních
částech vytvořena nová stanoviště pro sběr bioodpadu. Po
zkušenostech z předchozích let
budou dosavadní sběrná místa
posílena o další sběrné nádoby
a bude zvýšena četnost svozu
bioodpadu v některých měsících, a to na dvakrát týdně od
poloviny dubna do poloviny
června a od poloviny září do
poloviny listopadu.
V rámci tohoto projektu budou dále, pravděpodobně od
května letošního roku, bytovým domům ve vytipované
lokalitě zdarma dodány speciální provětrávané sběrné nádoby (popelnice). Svoz bioodpadu v této lokalitě bude
prováděn v období od května
do listopadu jednou za 14 dní.
V návaznosti na tuto frekvenci
svozu bude změněna u těchto
domů i četnost svozu směsného komunálního odpadu, a to
též na jednou za 14 dní.
Příslušné domácnosti budou
s žádostí o spolupráci na tomto projektu předem osloveny a
věříme, že se do něj ochotně

zapojí.
Bioodpad je jediným druhem odpadu, který lze 100 %
recyklovat a získat z něho
kvalitní hnojivo – kompost.
Bioodpad je organická (v půdě
rozložitelná) hmota, která
v sobě váže mnoho živin, které
můžeme navracet do půdy.
Důležitým faktorem je ale
správné třídění.
Žádáme proto všechny občany, kterým není lhostejný
zdravý život a čistota našeho
města, o důkladné třídění bioodpadu. V případě jeho znečištění nevhodnou příměsí
totiž nelze bioodpad využít na
kompostárně k výrobě kompostu, ale musí být uložen na
skládce. Netřeba jistě zdůrazňovat, že tříděním bioodpadu
nejenom zlepšujeme životní
prostředí, ale i snižujeme celkové náklady na odpadové
hospodářství města, což vede
mimo jiné i ke stabilizaci výše
poplatku za komunální odpad.
Věříme, že realizovaná opatření přispějí ke zlepšení systému nakládání s odpadem na
území našeho města.
Ing. Ivana Kopecká, odbor
životního prostředí

tváří detailní přehled o možnostech hospodaření města
v budoucím období, slouží jako
podklad pro rozhodování a
plánování. Ve srovnání
s předchozím dokumentem
nový rozpočtový výhled obsahuje navíc plán investičních
akcí pro jednotlivé roky. Jejich
výše se pohybuje od 48 mil. Kč
(2020) do 144 mil. Kč (2019).
Financování plánovaných akcí
předpokládá zapojení přebytku hospodaření minulých let
v předpokládané výši 40 mil.

Kč, provozního přebytku rozpočtu města v jednotlivých letech a přijatých dotací.
Rozpočtový výhled podporuje jak dlouhodobou vyrovnanost rozpočtového hospodaření, tak i zachování finančního zdraví města.
Kompletní dokument je
zveřejněn na webových stránkách města.
Ing. Ingrid Matějková,
vedoucí finančního
a ekonomického odboru
MÚ Hlinsko

Dobrá zpráva: VaK letos
opraví v Hlinsku stovky
metrů vodovodů
a kanalizací

Společnost Vodovody a kanalizace (VaK) Chrudim, jejímž je
Hlinsko druhým největším
akcionářem, bude v letošním
roce realizovat přímo v našem
městě celkem šest velkých
oprav vodovodního a kanalizačního vedení. Je dobře, že se
podařilo do investičního plánu
firmy prosadit tyto potřebné
investice. Oprava infrastruktury je totiž podmínkou proto,
abychom letos a příští rok
mohli rekonstruovat povrchy
dotčených komunikací. VaK
tedy v letošním roce opraví
kanalizační či vodovodní rozvody v ulicích Luční, Čechova,
Palackého nebo Družstevní.
Dále páteřní vodovod v místní

části Blatno, a to v úseku od
mostu přes Chrudimku ke křižovatce s hlavní silnicí druhé
třídy. Poslední investicí bude
výměna technologie přečerpávací stanice v Srní. Zároveň
VaK dokončuje i poslední etapu rekonstrukce hlinecké čistírny odpadních vod.
Jsme si plně vědomi, že
zmíněné investice budou
představovat také určité komplikace pro občany, proto bych
chtěl obyvatele dotčených lokalit požádat o trpělivost a
spolupráci. Naší snahou bude
možné problémy minimalizovat. Miroslav Krčil, starosta,
místopředseda
představenstva VaK, a.s.
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Některé svatební obřady se prodraží
V roce 2016 bylo celkem 85
svateb, z toho 69 civilních
Snoubencům, kteří budou
uzavírat sňatek po 1. březnu
2017, se může tento slavnostní
akt mírně prodražit. Dne 13. 2.
totiž Rada města Hlinska zareagovala na běžnou praxi některých okolních měst a kromě
nové, přesnější úpravy času
pro konání svatebních obřadů,
zavedla také tzv. provozní poplatky za svatbu konanou mimo určené místo a čas. Zájmem úřadu přitom je vyhovět
netradičním požadavkům
snoubenců a zároveň kompenzovat vyšší náklady úřadu
za takovou svatbu.
S účinností od 1. 3. 2017 byly
oddací dny stanoveny na každou sobotu a poslední dva
pátky v měsíci v čase od 9:00
hodin do 13:00 hodin a jako
místo obřadu byla určena obřadní místnost radnice.
Do seznamu oddacích dní tak,
oproti letům minulým, přibyla
i první sobota v měsíci, která

dosud oddacím dnem nebyla.
Připadne-li oddací den na státem uznaný svátek, oddacím
dnem nebude. Posledním oddacím dnem v roce 2017 je
přitom pátek 22. 12. 2017. Svatební obřady probíhají zpravidla v půlhodinových intervalech a matriční úřad zadává

snoubencům časové termíny
tak, aby na sebe jednotlivé
obřady navazovaly a zároveň
aby oddávající s matrikářkou
měli dostatek času k příp. přesunu z jednoho místa konání
svatebního obřadu na místo
další.
Protože za obřad na jiném

Zdravá Pětka na Resslovce
Během února proběhly ve
všech třídách naší školy výukové programy Zdravé Pětky,
kde se žáci učili zásadám
správné výživy, které jsou důležité pro zdravý životní styl.
Zábavnou formou ve dvouhodinovce plné her, soutěží a
výukových materiálů se děti
dozvěděly o správné skladbě
jídelníčku, stravovacích návycích a pitném režimu.
Mladší žáci si mohli připravit veselé obložené talíře ze
zdravé zeleniny, ovoce a zdravých potravin. Starší žáci si
podle receptů Zdravé Pětky
připravili studené párty pohoštění, kde převažovala čerstvá zelenina a ovoce. Některé
děti byly překvapeny, že hranolky nemusejí být vždy smažené a nasáklé tukem, ale mohou být připravené ze syrové
zeleniny a doplněné jogurtovým dressingem. O tom, že i
chutnaly, svědčily prázdné talíře.
Žáci si rovněž vyzkoušeli, že
příprava zdravé svačiny není

místě a v jiném čase platí
snoubenci i poplatek dle zákona o správních poplatcích,
rozhodla se rada pro provozní
poplatky v nižších částkách
než okolní města. Nový provozní poplatek 1 000 Kč bude
vybírán za uzavření manželství
v obřadní místnosti radnice,
avšak mimo shora uvedenou
dobu. Za uzavření manželství
na jiném vhodném místě a
zároveň mimo shora uvedenou
dobu bude nutno uhradit poplatek 2 000 Kč. Zpoplatněn
provozním poplatkem naopak
není obřad na jiném vhodném
místě, proběhne-li ve shora
stanoveném dni a hodině.
Vzhledem k tomu, že časový
prostor pro uzavírání sňatků je
v porovnání s celkovým počtem svatebních obřadů (v r.
2016 bylo celkem 85 svateb, z
toho 69 civilních) dostatečný,
domníváme se, že si snoubenci
mohou vybrat jak vhodný den,
tak i čas a finanční navýšení se
většiny z nich týkat nebude.
Marta Nováková,
tajemnice MÚ

Skanzen hledá
šikovné průvodce
a pokladní
Soubor lidových staveb Vysočina hledá pro muzeum
v přírodě na Veselém Kopci
průvodce a pokladní.
Podmínky:
– jedná se o brigádu – dohoda
o pracovní činnosti nebo o
provedení práce
– vhodné pro aktivní seniory
– výkon práce v období od 14.
dubna do konce října 2017,
práce i o víkendech
– služba cca 10x za měsíc, dle
dohody
– dopravu na Veselý Kopec zajišťuje zaměstnavatel
Požadujeme zodpovědnost,
vstřícnost, smysl pro práci
v kolektivu, komunikativnost,
schopnost učit se nové věci.

zase až takový problém, že si ji
dokážou připravit sami z běžně
dostupných surovin a za přijatelnou cenu. Důležitou informací pro žáky bylo také to, že
je dobré při nákupu sledovat

složení potravin. Doma připravená strava je proto vždy
vhodnější, protože je „ochuzena“ o látky, bez kterých by
např. polotovary nevydržely.
ZŠ Resslova

Nabízíme práci v zajímavém
prostředí.
Bližší informace: 469 326 411,
vojancova.ilona@npu.cz.
Správa SLS Vysočina, Příčná
350, Hlinsko. SLS Vysočina
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Turisté hodnotili loňskou sezonu

Dne 19. ledna se sešlo 95 hlineckých turistů ze 150 členů
klubu na výroční schůzi
v Multifunkčním centru, aby
se ohlédli za výsledky v loňské
sezony a seznámili se
s kalendářem akcí na rok 2017.
V roce 2016 se turisté zúčastnili celkem 111 akcí, jichž se
zúčastnilo 3 851 turistů.
Z tohoto počtu bylo 98 akcí
vlastních, které připravili vedoucí turistiky KČT Hlinsko
s účastí 3 790 turistů.
Svoji turistickou sezonu
jsme začali hned 1. ledna akcí
nazvanou Novoroční sestup do
údolí Doubravy. Klub zorganizoval dvě tradiční akce, které
do Hlinska každý rok přivedou
stovky turistů. Jednalo se o 38.
ročník pochodu Krajem malířů
Vysočiny, jehož součástí je
oblíbený pochod nazvaný Pohádkový les a 33. ročník srazu
Silvestr na Chrudimce. Obou
pochodů se s oblibou zúčastňuje i nemalé množství hlineckých občanů. Setkání u
pramene Chrudimky je už po
několikátý rok spojeno
s charitativní akcí Novoroční
čtyřlístek. U pramene se sešlo
rekordních 1 680 účastníků a
vybralo se také rekordních 22
495 Kč. Vybraná částka byla
odeslána na konto čtyřlístku,
z něhož se budují bezbariérové turistické cesty pro hendikepované turisty. Na ústředí
KČT potvrdili, že se jedná o
největší vybraný obnos
z šedesáti podobných akcí
v celé republice. Velkému
zájmu se těšila i jarní akce
převážně pro děti, nazvaná
Hledání pokladu, podzimní
Noční pochod nebo zimní Vánoce v lese.
Turisté kromě toho uspořádali celkem 9 autobusových
zájezdů na turistické pochody.

25 členů strávilo týdenní dovolenou v Klatovech, odkud
každý den vyráželi pod vedením Dany Kejzlarové objevovat krásy zdejší přírody. Každé
úterý, pod vedením Václava
Plíška, pořádali oblíbené vycházky do blízkého i vzdáleného okolí Hlinska. Druhá
skupina turistů chodila každý
čtvrtek na kratší výlety pod
vedením Jaroslava Beneše.

Těchto vycházek bylo celkem
78. Na všech akcích v souhrnu
turisté našlapali více než 24
tisíc kilometrů.
Nejaktivnějšími turisty za
minulou sezonu byli Eva Titlbachová (ušla 958 km), Václav
Plíšek (911), Ludmila Tichá
(890), Zdenka Gregorová (884)
a Ing. Jaroslav Čermák (874).
Všichni jmenovaní za své výkony obdrželi diplomy. Čestné
uznání odboru KČT za dlouholetou aktivní činnost a
obětavou práci pro turistiku
obdrželi Ing. Dana Kejzlarová
a Bohumil Pospíšil.
Také do kalendáře akcí na
tento rok turisté připravili celou řadu zajímavých akcí. Velice oblíbené jsou autobusové
zájezdy na pochody, kterých
bude celkem 12. V březnu se
turisté vypraví na Zahájení
turistické sezony Pardubického
kraje do Pardubic. V dalších
měsících navštíví Moravský
kras, okolí Dukovan, Starého

Jičína, Starého Města, Jaroměřic a Náměště nad Oslavou.
Navštíví Jeseníky, Jizerské hory, Slovensko, ale i rakouské
Alpy. Těchto zájezdů se mohou zúčastnit i nečlenové
klubu. Dovolenou tentokrát
budou trávit v Krušných horách. Tuto akci každoročně
připravuje Dana Kejzlarová.
V této zprávě se sluší poděkovat dvěma desítkám vedoucích turistiky, kteří se podílejí
na přípravě všech akcí. Více se
o činnosti klubu dozvíte ve
dvou skříňkách ve městě a na
webových stránkách klubu
(www.hlinecko.cz/kct), kde si
můžete prohlédnout i fotografie z akcí. K větší propagaci
přispěje i 117 nových triček
s logem klubu, která se letos
rozdávala na výroční schůzi.
Hlinečtí turisté ve svých řadách přivítají každého, kdo
rád chodí a rád tráví volný čas
v přírodě.
Vladislav Bárta,
Klub turistů Hlinsko

Seznam autobusových zájezdů
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20. ročník Hlineckého a Únorového
Géčka s účastí párů nejvyšší třídy
Ve dnech 4. a 5. února se konal
v Multifunkčním centru
v Hlinsku již 20. ročník soutěže Hlinecké a Únorové Géčko.
Pořadatelem soutěže byl taneční klub TKG Hlinsko a Taneční škola Gradus Dr. Jany
Malinové. Vše ve spolupráci
s Pardubickým krajem, městem Hlinsko, Multifunkčním
centrem a skupinou MAS Hlinecko. Záštitu převzal první
náměstek hejtmana Pardubického kraje Ing. Roman Línek.
Soutěž byla pořádána pod hlavičkou Českého svazu tanečního sportu a Svazu učitelů tance. V sobotu soutěž zahájil
starosta města Hlinska pan
Miroslav Krčil, DiS. Odpoledne
zahájil prestižní soutěž tř. A
pan Ing. Vladimír Saifr. Pan
ředitel MFC Hlinsko uvítal při
slavnostním zahájení páry i
v neděli.
Soutěž probíhala ve dvou
dnech. Vystřídalo se na parketě
celkem asi kolem 160 tanečních párů z České republiky,
Polska, Maďarska a Slovenska
v ktg. děti, junioři a dospělí.
Soutěžilo se v tanečních třídách D, C, B a v prestižní taneční třídě A. V neděli odpoledne tančily páry, které sou-

těží jako hobby. Hodnotili čeští
i zahraniční porotci I. třídy.
Celkem proběhlo 21 soutěží.
Taneční klub TKG Hlinsko
měl v soutěži několik zástupců.
Taneční páry tř. D (Ondřej Potůček + Anna Spilková a Jakub
Poslušný + Dominika Boguajová) se umístily v latinskoamerických tancích ve finále, a
to v konkurenci 25 párů. Daniel Bříza + Kristýna Klasová
v této soutěži získali krásné 3.

místo. Tento pár si na své
konto připsal i další úspěch, a
to v taneční třídě C standardní
tance, kde si vybojovali zlatou
medaili. Ve finále této soutěže
se umístil i Ondřej Potůček +
Anna Spilková.
Během celé soutěže se
mohly páry vyfotografovat ve
fotostudiu pana Radka Pavlíka,
které bylo umístěno v hale
MFC a také si mohly nakoupit
taneční oblečení a boty ve

dvou tanečních prodejnách jak
z Kroměříže, tak z Polska. Zázemí párů a atmosféru soutěže
zpříjemnila široká nabídka
občerstvení v baru.
Všichni odjížděli spokojeni a
zvláště pak zahraniční porotci i
páry. Na závěr byla přislíbena
zahraniční účast i v dalším roce. Doufáme tedy, že se
v Hlinsku všem líbilo.
Dr. Jana Malinová,
TKG Hlinsko

Pøedstavujeme držitele regionální znaèky Kvalita z Hlinecka (díl dvacátý druhý)
Certifikována znaèkou Kvalita z Hlinecka byla kolekce mléèných výrobkù
z kozího mléka: Èerstvé kozí sýry balkánského typu ve variantách (sýr pøírodní,
s èesnekem, bazalkou, oøechy, chilli, brusinkami, medvìdím èesnekem, koøenìné
bylinkovou smìsí nebo pikantní smìsí), Syrovátkový sýr – urda, Brynza, Kozí zmrzlina
(vanilková, jahodová, s lesním ovocem, kávová, mátová)
Výrobce: Iveta Kopajová
Kozí farma v Prosetínì vznikla v roce 2011 a vìnuje se chovu hnìdých krátkosrstých koz. Na farmì
zpracovávají kozí mléko, ze kterého vyrábí široké spektrum mléèných pochutin. Mezi nì patøí sýry
balkánského typu v rùzných variacích, syrovátkový sýr, brynza, jogurty nebo unikátní kozí zmrzlina.
Majitelé se starají o tøicet koz, kterým se každý rok narodí okolo padesáti kùzlat. Také zde poøádají exkurze pro dìtské kolektivy o chovu
zvíøat a zpracování mléka. Výrobky získaly nìkolikrát certifikát MLS Pardubického kraje, ochucená kozí urda získala první místo
v Národní soutìži malých výrobcù a ochucený kozí sýr se umístil na tøetím místì na soutìži chovatelù koz a ovcí na Slovensku.
Pøi výrobì kozích sýrù se mléko pasterizuje a nechá se vysrážet pomocí syøidla na tužší hmotu. Do vysrážené hmoty se pøidávají pøísady
k jeho ochucení (èesnek, bylinky, koøení, oøechy), poté se plní do formièek, které mají na spodní stranì otvory, aby mohla vytékat
syrovátka. Ve formièkách sýr odkapává nìkolik hodin. Následnì se zabalí do fólie a v ní se buï sýry nechají zrát, nebo se pro udržení
trvanlivosti vakuovì uzavøou.
S výrobky z farmy se mùžete setkat na jarmarcích a trzích v Hlinsku, na Veselém Kopci, lze je objednat telefonicky nebo osobnì
vyzvednout na farmì v Prosetínì.
Podrobné údaje o jednotlivých certifikovaných výrobcích, službách a zážitcích naleznete na www.mashlinecko.cz
v záložce Kvalita z Hlinecka.
Bc. Hana Rouhová, MAS Hlinecko
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GT Hlinsko nezahálí, těšte se!
Studentská představení mají
velký úspěch
Havlovy kraťasy aneb Havel
20x5 – divadelní představení,
které divadelní soubor hlineckého gymnázia nastudoval u
příležitosti nedožitých osmdesátých narozenin V. Havla a
které se skládá z pěti krátkých
jednoaktovek V. Havla, slaví
všude velké úspěchy. Studenti
našeho gymnázia už měli tu
čest zahrát si 23. 10. ve Svratce
v klubu Pleaseňák, 17. 11. v
Lanškrouně na festivalu
Lathife, 28. 12. ve Ždáru v klubu Batyskaf a 10. 2. ve Svitavách na Minifestu. Chystají se
také do Brna do klubu Trojka
(10. 3.), pro velký úspěch znovu do Svratky (18. 3.), do Jihlavy na JID (17. 3.) a do Svitav

na Svitavského Fandu (9. 4.).
Všude se jejich představení
velice líbí a Listy Lanškrounska ho dokonce vyzvedly jako
nejlepší představení festivalu.
GT Hlinsko nezahálí a ve

spolupráci s MAS Hlinecko a
AHP Hlinsko během uplynulých dvou měsíců nahráli
zdramatizovanou audioverzi
Pověstí z Hlinecka, kde divadelníci představují 25 pověstí a

Na co se mohou diváci na jaře těšit?

MKK Hlinečan v únoru uspořádal v rámci Pardubického
hudebního jara jedinečný
koncert Evy Urbanové, která je
první dámou české operní
scény. Doprovod zajistila
Filharmonie Hradec Králové
pod vedením dirigenta Davida
Švece. Eva Urbanová zazpívala
díla od B. Smetany, A. Dvořáka,
L. Janáčka i cizích skladatelů.
Koncert navštívilo přes 460
nadšených diváků. Pevně věříme, že budeme v těchto typech
koncertů vážné hudby pokračovat a přilákáme do našeho
města další známe sólisty a
orchestry. Škoda jenom, že
máme v MFC malý divadelní
sál na tento typ koncertů.
Na co se mohou naši diváci
těšit v březnu a v dalších měsících?
Dne 9. března (čtvrtek) herci
Východočeského divadla Par-

dubice přivezou hru Othello
od W. Shakespeara. Strhující
příběh vášní, ve kterém ďábelské intriky udělají
z čestného člověka vraha milované ženy. Hra je v rámci
předplatného, ale ještě máme
volné lístky pro další zájemce
o tuto klasickou hru.
Dne 21. března (úterý) prezident společnosti pro výzkum
podzemí Ladislav Lahoda přijede s poutavou besedou Cesty
za podzemím II. Zaměří se na
Švýcarsko, ale také nezapomene na podzemí v Čechách, Německu a Polsku.
Dne 4. dubna (úterý) k nám
zavítají komici Josef Alois Náhlovský a Josef Mladý
s programem AJN KLESL
BŽUNTES. Oba Pepící zavzpomínají na své zábavné pořady.
Zahrají a zazpívají světové
šlágry s humornými texty. Interaktivně do svého pořadu
zapojí i přítomné diváky.
Hledáme příjemnou recepční
do našeho kolektivu MKK
Hlinečan – Multifunkční centrum. Jedná se o práci na dohodu převážně v odpoledních
a večerních hodinách. Více
informací na tel. čísle 608
276 517.

Dne 11. dubna (úterý)
v náhradním termínu k nám
přijede Divadlo Boleslava Polívky s komedií
s autobiografickými prvky
DNA. Hra je plná gagů, klaunských a divadelních výstupů a
efektů, typické improvizace i
charakteristického humoru
Bolka Polívky, které půvabně
osvěžuje jeho dcera Anna Polívková.
Připravujeme pro naše malé
diváky i pro jejich rodiče na
sobotu 13. května od 15 hodin
divadelní zpracování Krkonošských pohádek, které
patří stále mezi nejoblíbenější
večerníčky.
Autorka Krkonošských pohádek paní Božena Šimková
teprve nedávno dala souhlas
k divadelnímu nastudování a
sama se podílela na vzniku divadelního scénáře. I odborná
kritika se o představení vyjádřila velmi pozitivně.
Krkonošské pohádky uvádíme nyní v nové verzi
s původní hudbou proslulého
hudebního skladatele pana
profesora Vadima Petrova.
Malebná scéna, oduševnělá
hudba, chytrý a vtipný text,
vynikající herecké výkony. Tato konstelace je zárukou spokojenosti diváků díky hercům
Divadla pohádek. MKK Hlinečan

legend z Hlinska a okolí. Na
21. 4. dále chystají premiéru
své další divadelní hry „Když
se ze dvou stanou dva“, kde se
představí hlavně mladší členové souboru, a na 23.-25. 6.
již po šesté mezinárodní festival Artsy Fartsy, kam letos
pozvali divadelníky ze Slovinska a Švýcarska. Švýcarský
Experitheatre se chystá navázat s GT Hlinsko dlouhodobější spolupráci a příští rok
koncem června se diváci mohou těšit na velkolepý českošvýcarský projekt Ležáky, kde
budou účinkovat nejen švýcarští herci, ale i studenti z GT
Hlinsko. Celý projekt bude mít
premiéru na Ležákách, reprízy
pak v Pardubicích, Zurichu a
Basileji.
Lada Leszkowová,
GT Hlinsko

Country večer se
skupinou Fešáci:
vystoupí Tučného
dcera Michaela
Pro milovníky country hudby
jsme si na květen připravili
koncert skupiny Fešáci.
V programu s názvem „Tam
u nebeských bran“ zazní jejich legendární písně i písně
jejich bývalých členů Michala
Tučného, Jindřicha Šťáhlavského. Těšit se můžete na
skvělý humor a dobrou zábavu. Hostem večera bude Michaela Tučná, která zazpívá
několik oblíbených tátových
písní.
Koncert jsme naplánovali
na úterý 23. května od 19
hodin. Vstupenky lze zakoupit
od 8. března od 14 hodin
v Turistickém informačním
centru a od 16 hodin na online rezervačním systému
www.mfc-hlinsko.cz.
Cena vstupného je 290 Kč.
Fešáci, úterý 23. května
od 19 hodin, Multifunkční
centrum – divadelní sál.
Vstupné: 290 Kč.
Předprodej: TIC Hlinsko
469 312 349, nebo on-line rezervační systém www.mfchlinsko.cz
MKK Hlinečan
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Koncert k životnímu jubileu Václava
Hudečka v hlineckém kostele
Václav Hudeček patří ke stálicím českého koncertního
umění. V letošním roce slaví
hned tři kulatá jubilea. Narodil se v roce 1952 v Rožmitále
pod Třemšínem. Své první
housle dostal do ruky v pěti
letech, tedy před šedesáti lety.
V roce 1967, ve věku patnácti
let, vystoupil na koncertu v
Londýně s Royal Philharmonic
Orchestra. O den později ho
slyšel legendární David Oistrach, předpověděl mu velkou
budoucnost a nabídl mu pedagogickou pomoc.
Od roku 1970 až do Oistrachovy smrti v roce 1974 byl
žákem tohoto velkého Mistra.
Zároveň absolvoval studium
na pražské Akademii múzických umění ve třídě Prof.
Václava Snítila.
Od svého londýnského debutu před padesáti lety vy-

stupoval po celém světě na
nejprestižnějších pódiích
(Carnegie Hall, Royal Festival
Hall, Suntory Hall, Osaka Festival Hall, Sydney Opera), s
nejlepšími světovými orchestry (Berliner Philharmoniker,
Cleveland Symphony Orchestra, NHK Philharmonic Orchestra, Gewandhaus Leipzig,
Moskevská státní filharmonie
a další) jakož i na světových
festivalech (Osaka, Salzburg,
Istanbul, Perth, Helsinky atd.).
Systematicky se stará o pomoc nastupující české interpretační generaci, a to jak
každoročním pořádáním letních houslových kurzů v Luhačovicích, tak představováním těch nejlepších, jako
hostů na svých koncertech.
V roce 2015 obdržel jako
zatím jediný Čech v historii
od prezidenta Italské republi-

Březen, měsíc knihy
Oddělení pro dospělé čtenáře:
14. 3. od 17 h Cestopisná beseda Vladimíra Lemberka „RUMUNSKÉ KARPATY – CESTY
ČASEM“
22. 3. od 14 h slavnostní vyhlášení výsledků literární soutěže „HLINECKÝ HRNEČEK“
24. 3. od 17 h Přednáška na
téma „GENEALOGIE“
(Ing. Mgr. Martin Slaboch,
Ph.D.)

Oddělení pro dětské čtenáře:
7. 3. od 15:30 h LOGOPEDICKÉ
POHÁDKY
(příběhy k procvičování vý-

slovnosti pro děti od 4 do 7
let)
14. 3. od 15:30 h LOGOPEDICKÉ
POHÁDKY
(příběhy k procvičování výslovnosti pro děti od 4 do 7
let)
31. 3. 17-19 h SE ČTYŘLÍSTKEM
ZA DOBRODRUŽSTVÍM
(tématický večer ve spolupráci
s hlineckým Junákem)
Celý měsíc probíhá vědomostní kvíz „Čtyřlístek“ a výstava
výtvarných prací ze soutěže
„Lichožrouti“.

ky prestižní vyznamenání Řád
rytíře italské hvězdy „Cavaliere dell’Ordine della Stella
d‘Italia“
S komorním souborem Barocco sempre giovane koncertuje pravidelně již od roku
2006.
Barocco sempre giovane
(Baroko stále mladé) je komorní soubor složený ze
špičkových mladých českých
hudebníků. Původně se specializoval na interpretaci skladeb vrcholného baroka, dnes
však jeho repertoár obsahuje
skladby všech slohových období, včetně hudby 21. století.
Soubor je zván na významné domácí i zahraniční hudební festivaly, jeho koncerty
vysílaly televizní i rozhlasové
stanice, nahrává na CD a pořádá vlastní abonentní řady
koncertů.

Barocco sempre giovane
spolupracuje s předními českými i zahraničními umělci.
Zvláštní pozornost věnuje
spolupráci s mladými umělci,
laureáty významných mezinárodních soutěží, zejména s
vítězi soutěží Pražského jara,
soutěže Fritze Kreislera ve
Vídni, královny Alžběty v
Bruselu, Bachovy soutěže v
Lipsku a Čajkovského soutěže
v Moskvě.
Koncert Václava Hudečka
společně se souborem Barocco
sempre giovane se uskuteční
2. května od 19 hodin
v kostele Narození Panny Marie v Hlinsku. Cena vstupenky
je 300 Kč. Koncert je součástí
mezinárodního festivalu Pardubické hudební jaro.
Předprodej: Turistické informační centrum Hlinsko a
na www.ticketportal.cz.

Tašky na tříděný odpad

Ve snaze posílit třídění odpadů
v domácnostech, zakoupilo
město Hlinsko pro své občany
od společnosti EKO-KOM, a.s.,
sady barevných tašek na třídění odpadu. Sada pro opakované použití obsahuje tašky na
papír, plast a sklo. Do domácností budou tašky předávány v
jarních měsících, a to zdarma
níže uvedeným způsobem.
Občanům z místních částí
(Blatno, Kouty, Srní, Chlum a
Čertovina) budou tašky distribuovány během měsíce března
prostřednictvím členů občanských komisí.
Obyvatelům bytových domů
na sídlišti budou tašky distribuovány během měsíce května

prostřednictvím předsedů
společenství vlastníků jednotlivých bytových domů.
Obyvatelé ostatních rodinných domů a bytových domů
mimo sídliště si budou moci
tašky vyzvednout od 1. května
na městském úřadě (podatelna
Adámkova 554 nebo na oddělení dotací 1. poschodí radnice).
Věříme, že se předáním tašek do jednotlivých domácností zlepší komfort při třídění
odpadu, na který by mělo navázat i plánované navýšení
počtu sběrných nádob ve
městě.
Ing. Ivana Kopecká,
odbor životního prostředí
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Den prevence na gymnáziu
Ve středu 21. 12. 2016 se na
hlineckém gymnáziu tradičně
konal Den prevence. Je to den,
kdy se žáci a studenti prostřednictvím několika bloků
aktivně věnují prevenci z
mnoha rizikových oblastí.
I tentokrát byla náplň velmi
rozmanitá: žáci nižšího stupně
osmiletého studia debatovali
např. o problematice dospívání, připomněli si základní pravidla chování chodce a cyklisty, dozvěděli se, jak se bezpečně pohybovat na internetu, co
je to arteterapie. Velmi působivá byla beseda s vězeňskou
službou, kdy si jednotlivci na
vlastní kůži mohli vyzkoušet
pocity při zatýkání a spoutávání podezřelé osoby. Poučný
byl jistě i blok první pomoci,
nebo debata o omamných látkách přímo s terénními pracovníky (Laxus), či jak rozpoznat rizikové chování svých
partnerů.
Studenti vyššího stupně pak
nahlédli do života anorektičky,
člověka HIV pozitivního nebo
drogově závislého. Studenty
jako budoucí řidiče velmi zaujal kurz laické resuscitace, ale i
vstup o následcích užití
omamných látek za volantem.
Dále se dozvěděli o možnostech a formách komunikace, o

poruchách duševního zdraví, i
o problémech spojených
s insolvencí,
s nezaměstnaností a násilím.
Fenoménem dnešní doby je
jistě migrace, o které mohli
diskutovat s pracovníkem cizinecké policie. Maturanti velmi
kladně hodnotili pro ně aktuální blok nazvaný Scio + TSP –
strategie, aneb jak co nejlépe
uspět u přijímacího řízení na
vysokých školách.
Je jasné, že podobná akce se
neobejde nejen bez spolupráce
s profesionály, ale také bez
notné dávky nadšení přednášejících podělit se se studenty

Jarní koncert Hlinečanky
s králem lidovek Jožkou
Šmukařem
K jarnímu a podzimnímu
programu Multifunkčního
centra již neodmyslitelně patří
pravidelné koncerty naší domácké dechové kapely Hlinečanka. Bývá dobrým zvykem,
že se diváci v průběhu programu setkají s některým populárním zpěvákem či moderátorem. Tentokrát je jako
zlatý hřeb večera setkání
s Jožkou Šmukařem, který během své dlouholeté kariéry
profesionálního zpěváka spolupracuje především
s cimbálovými a dechovými
orchestry.
K srdci mu přirostla lidová
písnička, která vyniká právě u
cimbálu. Mnozí z vás ho znají

z působení v dechové kapele
Moravanka Jana Slabáka.
Na tento hudební večer se
můžete těšit 19. května od 18
hodin. Vstupenky v ceně 110
korun jsou již k dostání
v předprodeji v Turistickém
informačním centru na Betlémě nebo můžete rezervovat
na adrese www.mfc-hlinsko.cz.
Hlinečanka, pátek 19. května od 18 hodin, Multifunkční
centrum – divadelní sál.
Vstupné: 110 Kč. Předprodej:
TIC Hlinsko 469 312 349,
731 697 418, nebo on-line rezervační systém www.mfchlinsko.cz
MKK Hlinečan

o své zkušenosti z mnohdy
neveselé praxe. Studenti tak
měli možnost nahlédnout do
pomyslné kuchyně dopravní
policie, Bílého kruhu bezpečí,
psychologů a speciálních pedagogů, zdravotníků (ČČK,
Okresní nemocnice Havlíčkův
Brod), a mnoha dalších. Na
Den prevence přijíždějí lektoři
nejen z různých koutů České
republiky, účastní se i místní.
Chtěla bych poděkovat Mgr.
Evě Jehličkové (ZUŠ Hlinsko),
Fokusu Vysočina, Karate Klubu
Hlinsko a advokátní kanceláři
Pavliš.
Připravit Den prevence není

snadné, představuje několikaměsíční usilovnou práci. Snažíme se, aby byl program pestrý, atraktivní, zajímavý, takže
s přibývajícími ročníky je čím
dál obtížnější najít nová témata. Sami přednášející bývají
svou profesí časově velmi vytíženi a sestavit program pro
všech 12 tříd je tedy nelehkým
úkolem. Velkou odměnou je
pozitivní zpětná vazba studentů, kteří si nejen
z jednotlivých bloků odnesli
spoustu důležitých informací a
zkušeností, ale především se
aktivně zapojovali do diskuzí a
debat, což velmi kladně hodnotili právě ti hlavní. Přednášející. Tudíž je jasné, že Dny
prevence mají rozhodně velký
význam a má smysl je organizovat, a skutečně fungují jako
přínosná prevence rizikového
chování. Velké poděkování
patří také všem zúčastněným
kolegyním a kolegům, bez jejichž pomoci by tento den neproběhl v přátelské a navzdory
závažným tématům tak pohodové atmosféře.
RNDr. V. Freiová,
školní metodik prevence

Pozn. redakce: Článek byl zveřejněn z kapacitních důvodů o
měsíc později.

Inflagranti & Josef Vojtek
Kdyby žili Bach či Vivaldi dnes,
hrálo by jim to určitě stejně…
To si zřejmě řekly tři mladé
instrumentalistky, které účinkovaly s Pražskou komorní
filharmonií, orchestrem Národního divadla a dalšími
předními symfonickými orchestry, a bez komplexů spojily klasické smyčcové nástroje
s moderním tanečním soundem. Stylem podobným tomu,
který proslavila houslistka Vanessa Mae, s chutí a energií
podávají věčně krásné melodie,
bez ohledu na to, zda patří do
„šuplíku“ klasika, pop či rock.
Hostovaly na koncertech např.
s Karlem Gottem, Lucií Bílou,
Michalem Davidem, Petrem
Kolářem, Petrem Mukem, Helenou Vondráčkovou a dalšími.
Do Hlinska zavítají společně s
legendou rockové scény a

frontmanem teplické kapely
KABÁT – Josefem Vojtkem.
Z kapacitních důvodů jsme
se rozhodli toto představení
uspořádat bez elevace na odstupňovaných židlích. Předprodej bude zahájen v úterý
14. března od 14 hodin
v turistickém informačním
centru na Betlémě a od 16 budou spuštěny online rezervace
na www.mfc-hlinsko.cz. Ceny
vstupenek – 1.-5. řada – 430
Kč, 6.-15. řada + balkon 390 Kč.
INFLAGRANTI & JOSEF VOJTEK, pátek 22. září od 19 hodin, Multifunkční centrum –
divadelní sál.
Předprodej: od 14. března od
14 hodin v TIC Hlinsko, od 16
hodin na on-line rezervačním
systému www.mfc-hlinsko.cz
Vstupné: 430 a 390 Kč
MKK Hlinečan
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Vzpomínka

Soukromá inzerce
Nabízím přivýdělek v péči o invalidní ženu (vaření, úklid, nákup). Tel.: 608 546 362 po 13. hodině.
Koupím pozemek v okolí Hlinska ke stavbě RD o výměře cca
1 500 m² a může být i více. Na okraji obce, polosamota až samota výhodou. Tel.: 777 288 721.
Pronajmu podkrovní byt 3+kk na Ratajích, 2 balkony, 4. patro.
Tel.: 775 374 004.
Prodám dětskou postýlku s novou matrací – 500 Kč; hluboký
dětský kočárek – tmavě modrý s bílými puntíky – 500 Kč.
Tel.: 723 491 165.
Prodám dětskou dřevěnou postýlku s matrací. Cena 1000 Kč.
Tel.: 721 902 504.
Prodám mikrovlnnou troubu zn. ETA a plechovou dvouskříň.
Levně. Tel.: 721 876 816.
Prodám pozemek o výměře 801 m² na okraji obce Vortová ke
stavbě RD. Elektřina, plyn, kanalizace v dosahu. Tel.: 736 219 320.

Co se chystá

Setkání účastníků
skautských táborů z let
1969 a 1970
níků. V předposledním dnu
tábora se všichni sešli u táborového ohně, kde si za zpěvu
skautské večerky naposledy
tiskli ruce a loučili se tak se
skautováním. Dne 15. září 1970
byly oddíly Junáka znovu rozpuštěny.
Nezapomenutelné okamžiky
z krátké doby skautování si
chceme připomenout na setkání účastníků obou táborů u
příležitosti významného životního jubilea jejich vedoucího, ve Skautském domově v
sobotu 11. března ve 14 hod.
Zveme všechny účastníky
těchto táborů, kteří se chtějí
po letech setkat se svými
skautskými kamarády, prohlédnout si Skautský domov,
který pomáhali budovat,
zhlédnout zachovalé fotografie.
Na shledanou se těší středisková rada Junáka.

ČTVRTEK

16. ÚNORA

2017 - ČÍSLO
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y.
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+ 3 CD Povídky
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Foto: Deník/Jiří
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pan JOSEF ŠILLER z Holetína.
Kdo jste ho znali, vzpomeňte s námi.
Manželka a dcery s rodinami

Výstavu tvoří pralesní
fotografie a keramika
Městské muzeum a galerie
Hlinsko vás srdečně zve na
první z řady výstav, plánovaných na rok 2017.
Ve výstavních prostorách
galerie se uměnímilovnému publiku představí dvojice výtvarníků s různým zaměřením. Pod názvem STROMOVOUS bude své snímky prezentovat fotograf Pavel Remar
ze Žďáru nad Sázavou. V obsáhlém souboru se návštěvníci
seznámí s jeho fotografiemi
pořízenými v původních pralesních porostech Železných
hor či rodné Vysočiny. Fotografie Pavla Remara bude ve
výstavních sálech doplňovat

my a ani jednoho
nového
oficiálního
obyvatele,“
uvedla starostka.

Mobil i drogy. Co se závislými dětmi? strana 6

Oprava Muzea
bude
největší investiční
města v letošním akcí
roce.

BIATLON

Další medaile
.
Koukalová
pro nečeka si dojela
né
stříbro strana
16

17040
9 77180
2 099011

originální keramika autorky
Kateřiny Žákové, jejíž tvorba je
rovněž spjata se Žďárem nad
Sázavou. V galerii bude vystavena její užitková i ozdobná
keramika a kamenina. Výtvory
vznikají ručním točením na
hrnčířském kruhu a každý kus
je tedy originál, navíc zdobený
vyškrábanou technikou. Výstava je otevřena od 3. března
do 9. dubna, denně kromě
pondělí, od 9 do 12 a od 13 do
16 hodin. Při návštěvě aktuální
výstavy můžete také navštívit
stálou expozici v Galerii malířů
Vysočiny.
Těšíme se na vaši návštěvu,
kolektiv MMG Hlinsko.

URBANOVÁ ZÁŘILA
VYPRODANÝ
SÁL MFC
mohl obdivovat umění
naší přední
sopranistky
Evy Urbanové,kterou
doprovázela
Filharmonie
Hradec Králové.

Psí tulák nalezen

BÍLÉ HROZNY
STOLNÍ
BEZPECKOVÉ

Ročně se jich
pohřešuje
pět
Přibývá dívek tisíc.

strana 4
můžete nás
číst také na
webu chrud
imsky.denik
.cz
Rozhovor

www.chrud

Objednávejte na
www.mojepredplatne.cz
Tel: 272 015 015

CENA 17 KČ

vědět zákaz
ník i podnik
atel

ZTRACENÉ
DĚTI

TÝDENÍK

Lokální a regionální zpravodajství
Kulturní akce
Tipy na výlety
Rozšířené sportovní zpravodajství a spousta dalších informací

Kdo měl rád, vzpomene a nikdy nezapomene…
Dne 15. března 2017 uplyne 15 let,
co nás opustil

40

SPECIÁL O
EET
Předplaťte si úterní CHRUDIMSKÝ DENÍK
Chrudims
ký
a získáte ZDARMA
imsko
TÝDENÍK CHRUDIMSKO
Chrud

1001262912_G

Jaro 1968 umožnilo skautům
obnovit po dvacetileté nucené
přestávce, podruhé ve své historii, svoji činnost. Také hlineckým junákům se brzy podařilo ze starých členů získat
vedoucí oddílů, kteří se snažili
v duchu skautských ideálů,
které vytýčil zakladatel českého Junáka profesor A. B. Svojsík, vést chlapce a děvčata.
Vyvrcholením celoročního
snažení bylo uspořádání letního tábora. Ten se uskutečnil ve
dnech 29. června až 12. července za účasti 37 chlapců a 5
činovníků Na Novinách u České Cikánky.
V červnu následujícího roku
bylo totalitní komunistickou
mocí rozhodnuto o opětovném
zákazu Junáka. Přesto se konal
náš druhý tábor u Polánky,
nedaleko Nových Hradů, kde
tábořilo 52 chlapců a 5 činov-
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Dne 28. 1. v podvečer si hlídka
strážníků MP Hlinsko všimla
volně pobíhající křížence bez
id. známky. Ještě týž den byl
zjištěn majitel psa, který uvedl,
že mu při venčení utekl z vodítka. Událost byla řešena v
přestupkovém řízení. (lh)
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Kino

Pondělí od 17 – 17.45 h – dětská jóga
Úterý od 9 – 11 h – herna s Bohunkou – tvořivé dílničky, volná
herna
Středa od 17 do 18 h – cvičení pro těhotné s porodní asistentkou
Čtvrtek od 9 – 11 h – herna s Luckou – říkadla, cvičení s dětmi,
tvoření, volná herna
1. 3. v 15.30 h – první setkání zájemců o hrátky s angličtinou,
ukázková hodina, věk dětí není omezen
2. 3. 9 – 12 h – karneval pro nejmenší děti
18. 3. od 14 – 18 h – kurz baby masáží
22. 3. od 9 – 12 h – setkání nosících maminek, herna pro maminky s miminky, které šátkují, sdílení zkušeností
25. 3. od 10 – 15 h – bazárek
Více informací na www.hlinecanek.wbs.cz nebo na telefonu
728 460 403.

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

6. pondělí
10.00
PES RO(C)KU
USA animovaná rodinná komedie, 80 minut, mládeži přístupno,
vstupné 110 Kč.
7. úterý
10.00
LEGO® BATMAN FILM 3D
USA animovaný dobrodružný film, 104 minut, mládeži přístupno, vstupné 140 Kč.
9. čtvrtek
10.00
BALERÍNA
USA animovaný rodinný film, 89 minut, mládeži přístupno,
vstupné 110 Kč.
10. pátek
10.00
ANDĚL PÁNĚ 2
Pohádka ČR, 90 minut, P, vstupné 90 Kč.
14. úterý
19.00
MASARYK
ČR/SR životopisný film, 106 minut, mládeži do 12 let nevhodné,
vstupné 130 Kč.
15. středa
13.30
MANŽEL NA HODINU (BIO SENIOR)
Komedie ČR, mládeži do 12 let nevhodné, vstupné 60 Kč.

Knihovna
Oddělení pro dospělé
Po 8 – 12, 13 – 17
Út 8 – 12, 13 – 17
St ZAVŘENO
Čt 8 – 12, 13 – 17
Pá 8 – 12, 13 – 17
So 8 – 11
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Oddělení pro děti
13 – 17
8 – 12, 13 – 15.30
ZAVŘENO
8 – 12, 13 – 17
13 – 17
ZAVŘENO
Tel.: 469 311 197

Půjčovní doba během jarních prázdnin (oddělení pro
dětské čtenáře) 6. – 10. 3.
Po, Út, Čt, Pá
9 – 12, 13 – 15
St zavřeno

Městské muzeum a galerie
do 9. dubna
PAVEL REMAR
Stromovous
Soubor fotografií pořízených autorem v původních pralesních
porostech Železných hor či rodné Vysočiny.
KATEŘINA ŽÁKOVÁ
Keramika – kamenina, užitková i ozdobná, ručně točená na
hrnčířském kruhu, každý kus originál, ručně zdobená vyškrábanou technikou.
Otevřeno: Út – Ne 9 – 12, 13 – 16 h
***
Galerie malířů Hlinecka, Pamětní síň Karla Lidického,
Městské muzeum
Expozice: Nejstarší historie, školství, spolky, oděv a textilní
výrobky, zaniklá a živá řemesla – hrnčířství, hračky, sklo,
rodina Adámkových.
Otevřeno: Út – Pá 9 – 16 h
Návštěvy mimo otevírací dobu je nutné si předem domluvit.
Bližší informace: Městské muzeum a galerie Hlinsko,
Havlíčkova 614, 539 01 Hlinsko
Tel.: 469 311 267, 731 151 777, e-mail: muzeum@hlinsko.cz;
www.hlinsko.cz/město/kultura

15. středa
19.00
JACKIE
USA životopisné drama s čes. titulky, 99 minut, mládeži do 12 let
nevhodné, vstupné 90 Kč.
16. čtvrtek
19.00
BÁBA Z LEDU
Komedie ČR, 106 minut, mládeži do 12 let nevhodný, vstupné
120 Kč.
22. středa
19.00
MUZZIKANTI
ČR hudebně romantický film, 109 minut, mládeži do 12 let nevhodný, vstupné 120 Kč.
23. čtvrtek
19.00
FLORENCIE A GALERIE UFFIZI 3D
Dokumentární film s čes. titulky, 85 minut, mládeži přístupno,
vstupné 250 Kč.
Předprodej vstupenek v TIC Hlinsko/Betlém 731 697 418 nebo
rezervační systém www.mfc-hlinsko.cz.

Centrum Jana XXIII.
Pondělí: Bohoslužba 7.30 – 8 h; Výuka zpěvu s Monikou Maškovou 10 – 17.30 h; Cvičení Pilates dospělí 18.30 – 20 h (info na tel.
725 652 885)
Úterý: Bohoslužba 7.30 – 8 h; Výtvarná dílna pro dospělé s Janou
Dušánkovou 15 – 18 h
Středa: Bohoslužba 7.30 – 8 h; Deskové hry s Fandou Hronkem
16.30 – 18 h; Robotické LEGOHRÁTKY 18 – 20 h
Čtvrtek: Bohoslužba 7.30 – 8 h; Jazyková výuka pro děti 14.30 –
17.40 h; Cvičení Pilates dospělí 18.30 – 20 h
Pátek: Bohoslužba 8.30 – 9.15 h
Sobota: Bohoslužba 7.30 – 8 h
Neděle: Bohoslužba 9 – 10 h
Aktivity mimo harmonogram:
Sobota 18. března od 10 do 12 h – výtvarné tvoření s Petrou a
Veronikou
Sobota 25. března od 10 – 16 h – kurz enkaustiky s Jitkou Zvolánkovou
Neděle 26. března od 13.30 h – turnaj ve hře Carcassonne
Pátek 30. března od 20 h – setkání NET For God
Více informací na www.cj23.cz, FB: Centrum Jana XXIII.

březen | 2017
Multifunkční centrum
do 30. března
VÝSTAVA FILMOVÝCH PLAKÁTŮ
Výstava bude přístupná pondělí – čtvrtek od 8 do 15.30 hodin
a při kulturních akcích dle programu MFC.
Středa 8. března od 17 hodin
ZASTUPITELSTVO MĚSTA HLINSKA
Veřejnost je srdečně zvána.
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SLS Vysočina
VESELÝ KOPEC – Osada volně rozptýlených zemědělských
usedlostí v původním krajinném prostředí. Ukázky bydlení, způsobu hospodaření a života drobných zemědělců, lidové technické
památky na vodní pohon.
Otevírací doba: Veselý Kopec je do zahájení nové návštěvnické
sezóny dne 14. dubna uzavřen.
******

Čtvrtek 9. března od 19 hodin
OTHELLO
Východočeské divadlo Pardubice
Divadelní představení je v rámci abonentního cyklu jaro 2017.
Volné vstupenky v hodnotě 300 Kč v prodeji na www.mfchlinsko.cz
Sobota 11. března od 14 hodin
3. HLINECKÝ DĚTSKÝ BÁL
Pořádá středisko volného času POHODA a POHODA COOL ve
spolupráci s pohybovým studiem SLUNÍČKO pod záštitou radního Pardubického kraje Ing. Pavla Šotoly. Těšit se můžete na
soutěž o nejhezčí masku. Vstupné dobrovolné.
Sobota 18. března od 19 hodin
V. BENEFIČNÍ PLES
Úterý 21. března od 18 hodin
NOVINKY V ČESKÉM A ŠVÝCARSKÉM PODZEMÍ 2016
Poutavé vyprávění Ladislava Lahody, prezidenta CMA – společnosti pro výzkum historického podzemí, vás zavede do starých dolů, opuštěných tunelů, válečných pevností i podzemních
továren. Vstupné 60 Kč.
Sobota 25. března od 19 hodin
IV. FUTSALOVÝ PLES
Úterý 28. března
HLINECKÁ NOTA
ZŠ Resslova Hlinsko a Matěj Voda pořádají pěveckou soutěž
pro žáky 1. – 9. tříd hlineckých škol a nižších tříd Gymnázia K.V.
Raise Hlinsko. Vstupné dobrovolné. Přijďte podpořit naše pěvecké talenty!
PŘIPRAVUJEME NA DUBEN
Sobota 1. dubna od 10 hodin
O POHÁR STAROSTY MĚSTA HLINSKA
Taneční soutěž choreografií z celé České republiky. Pořádá taneční studio RIDENDO.
Úterý 4. dubna od 19 hodin
„AJN KLESL BŽUNDES“
Zábavný pořad Josefa „Aloise“ Náhlovského a Josefa Mladého.
Vstupné 220 Kč.
8. – 9. dubna
FESTIVAL TANEČNÍHO MLÁDÍ 2017
Celostátní přehlídku parketového tance v ČR – Mistrovství
České republiky SUT pořádá Taneční škola BOHÉMIA Chrast a
Svaz učitelů tance ČR. Postupová soutěž dětských, juniorských,
mládežnických a seniorských kolektivů v předtančení.
Více informací a rezervace vstupenek
na www.mfc-hlinsko.cz

BETLÉM HLINSKO – Rezervace lidové architektury, expozice
bydlení drobných městských řemeslníků v roubených domcích z
poloviny 19. století. Ukázka bydlení domáckého tkalce, výrobce
dřevěných hraček, prodejna upomínkových předmětů, bylinek,
keramiky.
4. – 30. dubna
VELIKONOCE NA BETLÉMĚ
Výstava ve všech roubených objektech, která přibližuje tradiční lidové zvyky. Prodej velikonočních dárečků.
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 bohaté nabídce programů naleznete na
www.betlem-hlinsko.cz v oddíle Živá historie. Na programy je
nutné objednat se předem.
Otevírací doba:
Otevřeno úterý až pátek od 8,30 do 12,00 a od 12,30 do 16,00
hodin. Sobota od 9,00 do 12,00 hodin a neděle od 13,00 do 16,00
hodin. Zavírací den – pondělí.
SLS Vysočina, Příčná 350, 539 01 Hlinsko, tel. a fax 469 326 415
– správa; E-mail: vysocina@npu.cz
Betlém Hlinsko – 469 311 429 (průvodci), Veselý Kopec – 469
333 175 (průvodci).
Oficiální webové stránky SLS Vysočina: www.vesely-kopec.eu a
www.betlem-hlinsko.cz; www.facebook.com/vesely.kopec

Bus zájezdy

KD Herálec

Sobota 22. dubna
FRÝDLANT – hrad a zámek

Pátek 17. března od 20 h
RYBIČKY 48 + IMODIUM
Předprodej v TIC a vinotéce
u pivovaru. Cena 199 Kč.

Sobota 17. června
GÓRY STOLOWE (PL) –
Stolové hory – skalní města
Pořádá Spolek Poznávání a
zážitky, tel. 608 252 626,
carrllos@seznam.cz

Sobota 1. dubna od 20 h
ŠKWOR
Předprodej v TIC a vinotéce
u pivovaru. Cena 320 Kč.

„16 FOREM TAI CHI“- kurz čínského zdravotního cvičení. Lekce
budou každou středu od 17 do 18 hodin na adrese Horní Holetín
161. Cena za 15 lekcí je 1.500 Kč. Tel. 777 938 555,
info@celostni-lecba.cz. Začínáme 5. dubna.
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Chrudimský

Můžete nás číst také na webu chrudimsky.denik.cz
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Kam za sportem
Lední hokej
So 18. 3. Hl. – turnaj minihokej 9.00
Fotbal
So 11. 3.
Ne 19. 3.
So 25. 3.
Ne 26. 3.
So 1. 4.
Ne 2. 4.

Hl. –
Hl. –
Hl. –
Hl. –
Hl. –
Hl. –

Sázava
Třemošnice
Choceň
Slatiňany
Heř. Městec
Česká Třebová

ročník 2008-9

14.00
14.30
14.00
14.00
9.30, 11.15
16.00

ženy – divize C
A muži
ženy – divize C
dorost
st. a ml. žáci
A muži

Plavecký bazén
PROVOZNÍ DOBA PLAVECKÉHO BAZÉNU
Po
15.00 – 21.00
Út, St 6.30 – 7.30
15.00 – 21.00
Čt 6.30 – 7.30
15.00 – 18.00
Pá 6.30 – 7.30
16.00 – 21.00
So, Ne
10.00 – 19.00
Ceny: dospělí 30 Kč/1 hod., děti do 15 let – 20 Kč/1 hod.
Tel.: 469 311 703.
Jarní prázdniny 6. – 10. 3.
Po
6. 3.
ZAVŘENO – sanitární den
Út
7. 3.
13.00 – 21.00
St
8. 3.
15.00 – 21.00
Čt
9. 3.
12.00 – 18.00
Pá
10. 3.
10.00 – 21.00
PLAVÁNÍ PRO SENIORY
– každé pondělí od 13 do 14 hodin
– cena 50,- Kč/hod. – v ceně je zahrnuto 20 minut cvičení
+ 5 minut. whirlpool + volné plavání
CVIČENÍ PRO ŽENY
– každý čtvrtek v pravidelných časech – od 18 a od 19 hodin
PROVOZNÍ DOBA SAUNY
Po
zavřeno
Út,
15.00 – 21.00 – ženy
St, Pá 15.00 – 21.00 – muži
Čt
15.00 – 20.00 – ženy
So
13.00 – 19.00 – společná
Ne
zavřeno
SQUASH
Po – Pá
8.00 – 20.00
So – Ne 10.00 – 19.00
Rezervace na telefonu 469 326 181.

Přijďte si zacvičit jógu!
Jóga je vstřícná a všestranná a
každý si v ní najde to své. Nemá hranice, omezení, rutinu,
je svobodná a volná.
Se slovem jóga se pojí mnohá další – harmonie, rovnováha, kondice, cvičení, zdraví, filozofie a spiritualita. Jógové
styly mají v sobě více či méně
obsaženy všechny tyto kvality. Jóga je pro všechny, kteří se
chtějí cítit dobře. Tak ji přijďte

vyzkoušet.
Se cvičením jógy začínáme
15. března 2017 od 18 hodin na
Poděbradově náměstí v Hlinsku čp. 45 (bývalá zdravá výživa). Cena 60 Kč/ lekce.
Lektorka – Věra Pochobradská. Přineste si karimatku a
deku.
Více informací na tel. č. 731
944 407.
Těším se na vás.

FC Hlinsko před novou
sezonou
Dne 14. ledna proběhl v Orlovně již 3. fotbalový ples FC
Hlinsko. Všichni zúčastnění
byli opět spokojeni. Již nyní se
připravuje ples příští, a to
v termínu 13. ledna 2018 tamtéž (rovněž s Arturem). Poděkování patří všem, kteří tuto
tak trochu rodinnou slavnost
připravili.
Ve stejném čase se však také
po krátké vánoční přestávce
rozjíždí i sportovní dění ve
všech věkových kategoriích.
U prvního mužstva mužů odstoupili po podzimní části
soutěže na vlastní žádost trenér pan Jiří Skála a vedoucí
mužstva pan František Bouška.
Výsledky a postavení mužstva
v tabulce krajského přeboru
zřejmě nesplnily ani jejich
představy, a tak na jarní sezonu připravuje tým staronový
trenér Daniel Sigan s asistentem Bojanem Vukliševičem. Vedoucím mužstva se stal
pan Aleš Sláma. Kádr mužstva
se podařilo udržet takřka beze
změn. Jedinou, zato velice
exotickou posilou, je mladý
fotbalista z Iráku Alli Mohamed, který je po Joelu Kayambovi (nyní Pardubice) dalším
hráčem, který zřejmě dlouho
v Hlinsku nezůstane a objeví
se na soupisce některého
z celků vyšších soutěží.
Přípravné zápasy jsou situovány na umělý povrch hřišť
v Chotěboři, Žďáru n. Sáz. a
Humpolce (kéž by se na
umělce jednou mohlo hrát i
v Hlinsku!). Prozatímní výsledky s divizními celky a
účastníky kraje Vysočina:
Vrchovina – Hlinsko 3:0, Polná
– Hlinsko 4:2, Havl. Brod –
Hlinsko 0:3, Humpolec – Hlinsko 4:2
V zápasech se vystřídali:
Jindřichovský, Rezničenko,
Drahoš, Křivka, Zach, Pelikán,
Mayer, Volf, Alli Mohamed,
Nevole, Portyš, Hlouš, Vukliševič, L. Cach, A. Cach, Chmelík,
Cestr, Zub, Vymetal, Dostál.
Stále schází druhý z Pelikánů
(zranění).
Cílem mužstva pod vedením
mladého ambiciózního kouče
je předvádět pohledný útočný
fotbal, který by znamenal výrazný posun v tabulce přeboru
a zároveň dokázal přilákat do
Olšinek více diváků.

Ke změně vedení došlo i u
družstva dorostu. Trenérem se
stal zkušený Mirek Bouška
s asistentem Zdeňkem Cachem
ml. Stále po odchodu Pepíka
Drnce chybí vedoucí mužstva.
Tréninkový proces absolvuje
pravidelně 15-17 hráčů a je
kombinován jako i u družstva
mužů pravidelnými návštěvami moderního Fit centra, což
je hráči velmi kvitováno.
Někteří z tohoto kádru již poměrně pravidelně ochutnávají
dospělý fotbal. Zatím jediné
utkání sehráli dorostenci
s Kameničkami, když zvítězili
8:0. Další zápasy je teprve čekají: 12.3. Chotěboř, 19.3. Třemošnice – Hlinsko – I. kolo
krajského přeboru
Trenérské vedení u ostatních celků:
Ženy – trenér Miroslav Jehlička, asistent a vedoucí Petr Nevole
Žáci starší – trenér Martin Kapitán, asistent Bojan Vukliševič
Žáci mladší – trenér Petr Netolický, asistent Luboš Novák
Přípravky dle ročníků – Ondřej
Kysela, František Sádovský,
Kamil Sádovský, Michal Rakouš, Jiří Nekvinda, Radek Vašek, František Jůn
Celky přípravek jsou velkou
nadějí hlineckého fotbalu.
V halové sezoně odehrály
množství turnajů, ve kterých
se střetly s družstvy známých
ligových jmen, se super výsledky.
Všem malým borcům, jejich
rodičům a vedení patří obrovský dík. Vždyť představují budoucnost kopané v Hlinsku. A
další případní zájemci se mohou během jarní části sezony
přihlásit u některého
z trenérů. Rovněž bychom přivítali posily do funkcionářského a pořadatelského kádru.
Na úplný závěr je nutné poděkovat všem sponzorům a
partnerům hlineckého fotbalu.
Bez jejich zájmu a účasti by
sportovní činnost prakticky
nebyla možná. Speciální a nezastupitelné místo však má
město Hlinsko. To zajišťuje
podstatnou část financování
chodu oddílu. Vedení města
patří náš dík největší.
Sportu zdar a fotbalu zvlášť
Lubomír Akrman, FC Hlinsko
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Milanovi Žemličkovi se splnil sen mnoha
sportovců, je juniorským mistrem Evropy
Výsledek z mistrovství Evropy
juniorských biatlonistů předčil
mnohá očekávání, když se Milan ve stíhačce dostal po první
položce do vedení v závodu, a
tam už zůstal až do finiše. Lépe by ten příběh snad nenapsal nikdo jiný, než sám život.
Po letech tvrdé práce přišla
velká odměna. Zdá se to tak
jednoduché.
Hned v úvodu šampionátu
dal Milan o sobě vědět, když se
mu podařilo v obou závodech
dojet na pátém místě. Tím si
pokaždé zajistil účast při závěrečném ceremoniálu vyhlášení šestice nejlepších.
Bedna mu již delší dobu
unikala o vteřiny a s tím se
rozhodně nechtěl smířit. Připravil se poctivě na poslední
závod tohoto mistrovství a
doufal, že páté místo ještě posune. Nereálné to nebylo, ale v
evropské konkurenci je to
rozhodně dosti obtížné, šlo
„jen“ o to, vyvarovat se zbytečných chyb. Milan se ale dostal do ideální formy, a tak ke

své dobré střelbě, přidal i
rychlý běh. To celé mu vyneslo
titul Mistr Evropy, který ho
posouvá v příští sezoně do reprezentace mužů. Výsledek jako hrom!
Více však než samotný titul
Milana a všechny na tribunách, dostával do varu jeho
průjezd cílovou rovinkou, protože to v ten daný okamžik

bylo naprosto famózní a nikdo
to nečekal. Náskok na soupeře
byl dostatečný k tomu, aby si
bezpečně vyzvedl českou vlajku, se kterou čestně přijel do
cíle. Neskutečný zážitek
v podobě burácející tribuny, na
které byla tisícovka diváků
převážně z našeho regionu, si
vychutnával jejich zdravením
s vlajkou nad hlavou. Obrovská

úleva vůči všem, kteří vědí,
kolik předcházelo roků tvrdé
práce kvůli těm pár krásným
vteřinám. Stálo to za to! Řekl
po závodu šampion.
Následovalo vyhlášení vítězů
a Vysočina Arénou se rozezněla česká státní hymna.
Takový krásný příběh napsal
Milan Žemlička zlatým písmem na domácím evropském
šampionátu v Novém Městě na
Moravě.
Na oslavy ale nebyl čas, pokračují přípravy na MS Juniorů,
které bude na Slovensku. Tam
by se Milan chtěl pohybovat
svými výkony opět v TOP TEN,
přičemž být do desátého místa, by byl hodně dobrý výsledek. Mějme na mysli, že soupeřů je 120 z 35 zemí. Tak věřme, že forma a síly ještě vydrží.
Na závěr bychom chtěli poděkovat všem příznivcům a
vám všem, kteří nám pomáhají v této krásné, ale nelehké
cestě, která bude už jen těžší a
strmější.Milan Žemlička st.

Pingpongový turnaj nabídl spoustu zajímavých zápasů
V Hlinsku v herně TTC Hlinsko
se dne 28. 1. konal pingpongový turnaj amatérských hráčů
za účasti 12 neregistrovaných
sportovců z Hlinska a okolí. Po
celý den zápolili ve dvou skupinách ve spoustě zajímavých
zápasů ve dvouhře a ve čtyřhře
každá dvojice s každou, přátelsky klábosili i občerstvovali
se tekutými moky. O ceny ani
tak nešlo, i když každý si odnesl malou hodnotnou pozornost od sponzorů a pořadatelů,
zároveň děkujeme vedení oddílu TTC Hlinsko za spolupráci
a Městu Hlinsko za přízeň.
Celkové výsledky:
DVOUHRA:
1. J. Novotný (porazil ve finále
soupeře 3:2, i když již prohrával 0:2)

2. P. Vašek
3. D. Bonaventura
4. B. Kovárník
5. J. Melezinek
6. O. Netolický
7. J. Latislav
8. Š. Bonaventura
9. P. Marek
10. J. Červeňák
11. M. Doucha
12. M. Hochmann
ČTYŘHRA:
1. Kovárník, Marek, 2. Vašek,
Doucha, 3. Novotný, Hochman,
4. Bonaventura Š., Melezinek
5. Bonaventura D., Červeňák, 6.
Netolický, Latislav
Další takovéto setkání plánují
místní neregistrovaní stolní
tenisté zase v polovině dubna.
Š. Bona
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