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LEŽÁKY: UPLYNULO UŽ OSM DESÍTEK LET

LETOŠNÍ PIETNÍ AKT K 80. VÝROČÍ vyhlazení osady Ležáky se uskutečnil v neděli 19. června. Pietní
akt byl zahájen mší svatou před muzeem Památníku Ležáky. Od 10 hodin následovalo kladení květinových darů ke Knize obětí od 80 delegací. Po státní hymně zazněla jména zavražděných ležáckých
obětí. Pěveckým vystoupením uctily památku obětí děti z pěveckého sboru Zvoneček ze ZUŠ Slatiňany. Následovalo zapálení Ohně (bez) naděje, projektu pro žáky organizovaného Československou obcí
legionářskou. Celou akci uzavřel nízký přelet vrtulníku nad přítomnými hosty. Foto: Archiv Památníku Lidice

Osmdesát žáků základních škol se
zabývalo výrobou másla,
stloukáním dřevěných krabiček,
zapojováním elektrických obvodů
nebo prací s vrtačkou . ...2

Hlinecké slavnosti se uskuteční 13. srpna
na Betlémě
v Hlinsku. ...3

Slovo starosty
Je fajn, když se člověk na něco
těší a ono to pak přijde. Je to takový ten sladko-příjemný pocit,
známe to všichni, že? Letní
prázdniny jsou přitom v každém roce právě jednou z takových příležitostí k těšení se. Vysvědčení už jsou někde v šuplíku, červnové dohánění restů za
námi, dovolená naopak před
námi a rok se nám pomalu ale
jistě překlápí do své druhé poloviny. Jsem rád, že se nám v
Hlinsku podařilo v té první polovině letošního roku také
mnohé zvládnout – zrekonstruovali jsme například další
silnice a chodníky v ulicích Erbenova i Holetínská. Nejenom
nový kabát ale také novou
střechu dostala budova „C“
městského úřadu. Zahájili jsme
důležité investice jako zasíťování dalších parcel pro rodinné
domy nebo generální opravu
budovy bývalé MŠ Lidického či
revitalizaci prostoru mezi sídlištěm a teplárnou. Musím přiznat, že se těším, stejně jako na
hezké letní dny, i na to, až
všechny ty zmíněné akce dotáhneme do konce a začnou
naplno sloužit nám všem. Ale je
léto, takže si dovolím několik
malých přání, přátelé. Alespoň
na chvíli hoďme starosti za hlavu. Nenechme se otrávit negativními zprávami, které se na
nás valí z médií a užijme si vše,
co nám prázdninový čas nabízí.
Přeji nám všem, abychom se
měli celé léto na co těšit a aby
nás potkalo co nejvíce příležitostí prožívat hezké věci. Buďte
na sebe opatrní. Mějte úspěšný
červenec a děkuji za podporu.
Miroslav Krčil

PŘÍŠTÍ ČÍSLO VYJDE:

5. srpna 2022
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V Hlinsku slavili Den dětí výrobou másla
a zapojováním elektrických obvodů
Byla to pozoruhodná oslava
Mezinárodního dne dětí. Historicky první TECHNOhrátky, jež
se v průběhu deseti let projektu
konaly na Gymnáziu K. V. Raise
a Středním odborném učilišti
Hlinsko, totiž připadly právě na
1. června. Osmdesát žáků základních škol, kteří se akce zúčastnili, zde svůj svátek oslavilo
netypicky výrobou másla,
stloukáním dřevěných krabiček, zapojováním elektrických
obvodů nebo prací s vrtačkou a
kladívkem.
Učiliště v Hlinsku, zrušené
před šestnácti lety, od roku 2017
opět obnovuje svou tradici. Jako
první se v něm otevřel obor výrobce potravin–mlékař, loni se
přidaly další dva nové obory –
elektrikář a truhlář. Rekonstrukci budovy pro potřeby
školy v hodnotě 40 milionů
korun realizovalo a financovalo
město Hlinsko. Moderní zázemí
a vybavení školy následně zajistil finančně i organizačně
Pardubický kraj. TECHNOhrátky tak z tohoto pohledu znamenaly důležitou marketingovou aktivitu.
„Znovuobnovení učňovského
školství a jeho postupná renesance je nepochybně úspěchem
města Hlinska. Stále však ještě
stojíme na začátku cesty a další
vývoj pro nás zůstává jako velká
výzva. Někteří lidé nám zpočátku nevěřili, vysmívali se a házeli
nám klacky pod nohy, ale s o to
větší zarputilostí jsme překonávali překážky. Dnes má naše
učiliště nejlépe vybavené prostory pro vzdělání v celém regionu,“ připomněl při slavnost-

ním zahájení akce starosta
Hlinska Miroslav Krčil, jenž je
také radním Pardubického kraje pro životní prostředí, venkov
a zemědělství.
„Odborné vzdělání bylo
v Hlinsku vždy doma a jsem
proto velice rád, že se proces jeho obnovy znovu nastartoval.
Podmínky, jaké v současnosti
nabízí zdejší učiliště, považuji
v rámci kraje za unikum. Absolvovat zde kterýkoliv z vyučovaných oborů znamená bezproblémový a rozumný život
v dospělosti,“ dodal radní Pardubického kraje pro školství
Josef Kozel.
Mlékárna připravila ochutnávky
K premiérovým TECHNO-

hrátkám dorazilo osm desítek
žáků z osmi základních škol.
V areálu zmodernizované bývalé administrativní budovy
podniku ETA je přivítalo pět
speciálních stanovišť, na kterých si zkoušeli své manuální
schopnosti. Protože učiliště aktuálně ještě nemá tolik žáků,
rolí průvodců jednotlivých
školních výprav či dalších organizačních pomocníků se skvěle
chopili studenti gymnázia.
„Nakonec se nám podařilo
zredukovat počet účastníků na
osmdesát, což byl přijatelný
počet, aby se na pracovištích
netísnili. Zastoupeny byly
všechny přihlášené školy, jen
jsme poněkud snížili počty
školáků. Ačkoliv se kvůli firem-

nímu auditu nemohla uskutečnit část TECHNOhrátek přímo
v Mlékárně Hlinsko, ta na děti
nezapomněla a odměnila je výbornou vanilkovou a citrónovou zmrzlinou nebo vzorky
svých mléčných výrobků,“ uvedl Vladimír Zemánek, manažer
projektu TECHNOhrátky.
Debut ZŠ Trhová Kamenice
Mladí aktéři se při plnění
jednotlivých úkolů opravdu činili. Na stanovišti nazvaném
Mléko museli například vyrobit
v hnětači z čerstvé smetany
máslo a většinu překvapilo, jak
náročné to je – nečekali rozhodně, že tím stráví víc než
čtvrt hodiny. U elektrikářů zapojovali jednoduchý obvod a
zkoušeli vodivost materiálů, u
truhlářů se zapojili do výroby
krabiček nebo dřevěného „téčka“ na urovnávání těsta a vyzkoušeli si i práci s akuvrtačkou,
kladivem či lepidlem.
„Při těchto TECHNOhrátkách
jsme zaznamenali ještě jeden
debut – vůbec poprvé se jich
totiž zúčastnila Základní škola
Trhová Kamenice a zaokrouhlila tak celkový počet spolupracujících škol na 120,“ doplnila
Helena Bártlová, manažerka
projektu TECHNOhrátky.
V soutěžích manuálních činností i vědomostním kvízu „Hej
Ty víš to?!“ zabodovali sedmáci
ze ZŠ a MŠ Prosetín, kteří
v obou kategoriích suverénně
porazili své, o rok starší soupeře
a získali obě hlavní trofeje
v podobě ovocných dortů!
Mgr. Vladimír Zemánek,
manažer projektu TECHNOhrátky

Volby do zastupitelstev obcí – základní informace
Rozhodnutím prezidenta republiky publikovaným ve Sbírce zákonů pod č. 81/2022 Sb.
byly 13. dubna 2022 vyhlášeny
volby do zastupitelstev obcí.
Volby se budou konat ve
dvou dnech, v pátek 23. září
2022 od 14 hodin do 22 hodin
a v sobotu 24. září 2022 od 8
hodin do 14 hodin.
V souladu s ustanovením § 12
zákona č. 491/2001 Sb. o volbách do zastupitelstev obcí a o

změně některých zákonů, ve
znění pozdějších předpisů, pověřený obecní úřad Hlinsko
projednává a registruje kandidátní listiny pro volby do zastupitelstev obcí náležejících do
jeho územního obvodu.
Městský úřad Hlinsko je tedy
registračním úřadem pro obce:
Dědová, Hamry, Hlinsko, Holetín, Jeníkov, Kameničky,
Kladno, Krouna, Miřetice,
Otradov, Pokřikov, Raná,

Studnice, Svratouch, Tisovec,
Trhová Kamenice, Včelákov,
Vítanov, Vojtěchov, Vortová,
Všeradov, Vysočina.
Volební strany, které chtějí v
těchto volbách ve výše uvedených obcích kandidovat, musí
podat kandidátní listinu Městskému úřadu Hlinsko.
Kandidátní listiny je možné
podat nejpozději 66 dnů před
volbami do zastupitelstva
obce, tj. do úterý 19. července

2022 do 16 hodin v budově
úřadu Adámkova třída 554 –
budova soudu, 3. patro – matrika (pí Fodorová).
Tuto lhůtu nelze prodloužit
ani prominout její zmeškání.
Další informace k volbám,
včetně vzoru kandidátní listiny,
najdete na městských webových
stránkách: https://www.hlinsko.cz/urad-1/volby/volby-dozastupitelstev-obci/
Odbor Kancelář tajemníka
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Půjčky z Fondu rozvoje Hlinecké slavnosti
bydlení
se vrací do města
Rada města vyhlásila termín pro II. kolo podávání žádostí o
půjčky z Fondu rozvoje bydlení na území města Hlinska, a to od 11.
do 29. července 2022. Žádosti se předávají na podatelnu, budova
MÚ, Adámkova třída 554, Hlinsko.
Informace najdete na webu města Hlinska www.hlinsko.cz v záložce Úřad – Dotace a granty – Fond rozvoje bydlení nebo telefonicky na čísle 469 315 360 – Mgr. Dita Breberová
Žádat lze na tyto účely:
1. Obnova střechy (krytina i konstrukce)
2. Obnova fasády domu, včetně případného zateplení a oplechování
3. Dodatečná izolace domu proti spodní vodě
4. Pořízení ekologického vytápění na obnovitelné zdroje (solární
panely, tepelná čerpadla, kotle na dřevo a pelety apod.)
5. Zřízení malé čistírny odpadních vod ke stávajícímu domu
6. Zřízení kanalizační, vodovodní a plynové přípojky nebo přípojky k centrálnímu zdroji tepla
7. Rekonstrukce osobního výtahu v bytovém domě dle ČSN
8. Výměna oken a vchodových dveří v domě za tepelně izolační
9. Rekonstrukce bytového jádra v bytovém domě u bytu v osobním
vlastnictví nebo sociálního zařízení (koupelna, WC) v rodinném domě
10. Vybudování bezbariérového vstupu
11. Vybudování schodové plošiny
12. Vybudování nebo rekonstrukce oplocení a zpevněných ploch
kolem domu na pozemku ve vlastnictví fyzické osoby
13. Rekonstrukce balkónu
14. Zasklení balkónu
15. Zateplení stropu ve sklepě bytového domu
16. Výměna elektroinstalace ve společných prostorách bytového
domu

17. Vybudování garážového stání nebo garáže na vlastním pozemku u rodinného domu (red)

Letošní léto přinese pro občany Hlinska a okolí několik
nových kulturních akcí. Jednou
z nich jsou Hlinecké slavnosti,
které se uskuteční 13. srpna na
Betlémě v Hlinsku. Celá akce je
postavena na vystoupení místních sdružení a hudebních
uskupení a jako bonus na večer
speciální host.
Děj se bude odehrávat na
dvou pódiích, přičemž to hlavní
bude vedle Orlovny. A druhé
vedle Turistického informačního centra.
Vše vypukne ve 13 hodin právě vedle TIC vystoupením taneční skupiny Ridendo. Hned
po ní předvedou své umění
mažoretky z DDM a tento blok
potom uzavře folklorní soubor
Vysočan.
Mezitím se na hlavním pódiu
bude připravovat dechovka Hlinečanka, která zpříjemní začínající odpoledne svojí hudbou.
Po ní již budou připraveni na
druhém pódiu loutkáři, kteří
zahrají dětem pohádku Perníková chaloupka.
Od 17 hodin už bude vše pro-

bíhat na hlavním pódiu u Orlovny. Nejdříve si vezme slovo
starosta města a poté vystoupí
Trnkovjanka, což je tak trochu
„akční“ dechová hudba z Kašavy od Vizovic.
A pak už hlavní hvězda večera
– Petr Kolář se svojí kapelou.
Myslím, že tohoto interpreta
není třeba více představovat.
Celý den zakončí kapela Sorry!
Celodenním programem nás
provede moderátor Pavel Kunc.
Program jsme postavili tak,
aby navazoval a nikdo o nic nepřišel. To znamená, že vystoupení se nekryjí a vždy bude čas
se přesunout od jednoho pódia
k druhému. A hlavně je pro
všechny věkové kategorie. Od
dětí až po seniory. K tomu všemu proběhnou trhy, které budou probíhat mezi chaloupkami
na Betlémě. O občerstvení nebude nouze a nápojů bude určitě taky dost.
Tak přijďte a naplánujte si už
teď příjemný den v Hlinsku na
Betlémě. Vstup na akci je samozřejmě zdarma.
MKK Hlinečan

Vynikající úspěchy žáků hlinecké ZUŠ
Na hlineckou radnici se přišli
podělit žáci ZUŠ Hlinsko se
svými úspěchy. Druhé místo
získal Smyčcový orchestr v celostátním kole soutěže MŠMT.
Dalším úspěchem bylo také 2.
místo v celostátním kole hlineckého kytarového tria. Starosta Krčil žákům poděkoval za
vynikající reprezentaci školy i
města Hlinska a všem předal
drobné dárky.
Hlinecký Smyčcový orchestr
vedený Ondřejem Kozderkou
zaznamenal úspěch na soutěži
MŠMT, kde získal v krajském
kole první cenu s titulem absolutní vítěz soutěže a zvláštní
cenu za nejlepší dirigentský výkon pro Ondřeje Kozderku. V
celostátním kole mezi silnou
konkurencí se pak umístil na
skvělém druhém místě. Dalším
velkým úspěchem ZUŠ Hlinsko
bylo umístění kytarového tria v
kytarové soutěži Hradecké Guitarreando. Jednalo se již o 19.

ročník jedné z nejprestižnějších
soutěží ve hře na kytaru v ČR.
Kytarové trio Josef Švec, Michaela Uhrová a Vojtěch Cupal
vzniklo pod vedením Roberta
Freie před pouhými několika

měsíci. To jim však nezabránilo
získat na této soutěži zcela mimořádný úspěch. Jako jedni z
nejmladších účastníků, s věkovým průměrem 11 a půl roku,
získali ve své kategorii 1. místo a

v pořadí všech zúčastněných
komorních sdružení (21 souborů a kategorií až do 23 let) obsadili místo druhé!
Zdroj: www.ihlinsko.cz; foto Petr Laštůvka
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Na týden stážistou: Byla to zajímavá zkušenost
Studenti tříd 3.C a 7.A Gymnázia K. V. Raise a SOU v Hlinsku měli možnost zúčastnit se
pětidenní stáže v rámci rozšíření obzorů v různých oblastech
pracovního světa, a hlavně pochopit problematiku „reálného“
života.
Stáž se konala v období 16. 5. –
20. 5. Zřizovatelem byla společnost Global Education Initiative, jejímž prostřednictvím
mohli žáci poznat prostředí
místních firem. Vybírali si mezi
Mlékárnou Hlinsko, a.s., Mias
OC, spol. s. r. o., Městským úřadem Hlinsko a Advokátní kanceláří JUDr. Martin Pavliš. Do

tohoto projektu se přihlásilo
celkem pět žáků. Tři z nich zavítali do Mlékárny Hlinsko, a.s. a
zbylí dva si zvolili Mias OC.
Všichni úspěšně prošli
vstupním pohovorem. Dostali
také drobné rady ohledně
správného vystupování, jak při
takovéto zkoušce zazářit a
„omotat si šéfa kolem prstu“. Na
každý den byl předem připravený program, nechyběly úkoly,
ve kterých mohli převést své
teoretické znalosti do praxe a
rozšířit svůj seznam dovedností
o nové položky.
V Mias OC prohloubili své
zkušenosti v práci s Microsoft

Cimbálová muzika
hrála pro Drachtinku
Domov seniorů Drachtinka
poskytuje pobytovou sociální
službu seniorům, kteří potřebují každodenní nepřetržitou
individuální podporu či pomoc
v oblastech péče o vlastní osobu. K péči o klienty jsou zaměstnanci domova zvyklí využívat speciálních pomůcek,
které jim usnadňují fyzicky náročnou manipulaci s klientem a
zároveň minimalizují riziko
poranění klienta.
Domov je vybaven dvěma
mobilními zvedáky, jež jsou určeny ke zvedání a přesun imobilních osob na toaletu, do
křesla, invalidního vozíku, do
vany nebo z místnosti do místnosti. Počet klientů, u nichž je
využití zvedáku při přesunu
mimo lůžko nezbytný, neustále
roste. Proto je nezbytné do Domova další takové zařízení pořídit. Pořizovací cena zvedacího
zařízení se pohybuje okolo 150
tisíc korun.
Vedení Domova se rozhodnulo využít již vypsané Veřejné
sbírky jako jednoho ze zdrojů
financování pro nákup zvedacího zařízení.
Na podporu Veřejné sbírky
využil Domov seniorů Drachtinka nabídky rodiny pana
Zdenka Beránka z Medkových
Kopců k uspořádání Benefičního večera s cimbálem, aneb
Morava v Čechách. Finanční
výtěžek z akce bude využit na
nákup zvedacího zařízení pro

imobilní klienty Domova seniorů Drachtinka.
Benefiční večer proběhl 4.
června v Trhové Kamenici. Zakoupením vstupenky na Benefiční večer získal host ochutnávku osmi vzorků vín od báječného vinaře pana Šomana
z Dolních Dunajovic. K večeři si
hosté pochutnali na guláši
z Drachtinky, po celý večer jim
byl rovněž k dispozici rozmanitý raut. Všichni, kteří se akce
zúčastnili, si mohli zazpívat a
zatančit s cimbálovou muzikou
MORAVA z Čejkovic. Atmosféru
moravského večera posílil
folklorní soubor VYSOČAN
z Hlinska.
Benefiční večer přinesl Domovu seniorů Drachtinka neuvěřitelný výtěžek 71 600 Kč.
Velice děkujeme za přízeň a
podporu naší sociální služby
nejen rodině Beránkových, ale
zároveň všem, kteří akci (nejen)
finančně podpořili.
Miroslava Kábelová, ředitelka DS Drachtinka

Excel. Zahráli si i na architekty,
když se pokoušeli vytvořit návrh přestavby interiéru dané
firmy tak, aby odpovídal zadaným požadavkům. A ve velkém
finále vytvořili prezentaci.
V mlékárně byl připraven
program, který žáky provedl
napříč jednotlivými sférami
důležitými pro chod celé firmy.
Jednalo se například o opravování základních chyb ve
smlouvě pod dohledem podnikového právníka či marketingové fungování, ekonomickou část trhu, logistiku. Nechyběla ani prohlídka celého areálu, včetně výrobní části.

Pro mě to byla zajímavá zkušenost a nelituji, že jsem se stala
součástí tohoto programu. V
budoucím studiu na vysoké
škole většinu nově načerpaných
dovedností sice přímo nevyužiji, ale určitě se mezi nimi najdou i takové, které mi pomohou proletět životem vysokoškoláka a poté i pracujícího občana s lehkostí kolibříka. To
nejdůležitější, co jsem si odnesla, je schopnost správného
jednání a komunikace, která je
základem harmonického soužití
v každé oblasti života.
Šárka Nováková,
studentka 3.C

Piráti na Smetance
Ve čtvrtek 2. června se na základní škole Smetanova konala
Noc na Smetance. Po dvouleté
pauze se tak škola vrátila k oslavě dne dětí, která zde má dlouhou tradici. Letošní ročník byl na
téma PIRÁTI.
Akce se zúčastnili třídy 1. stupně
a deváťáci, kteří si vzali na starosti program. Děti byly vtaženy
do pirátského příběhu, ve kterém nechybělo hledání pirátského pokladu. Nejdříve zhlédly
divadelní představení deváťáků
– pirátů, poté byly rozděleny do
dvanácti družstev a začaly putovat za pokladem po celé škole,
která se proměnila v ostrov. Čekalo na ně 12 úkolů, po jejichž splnění získaly poklad.
Opečené špekáčky přišly po putování za pokladem každému vhod.
Po setmění na děti čekala stezka odvahy. Poté si všichni ustlali ve
spacácích a plni dojmů ve svých třídách přespali do pátku.
Z nadšených komentářů dětí bylo poznat, že se akce opravdu vydařila. Škola děkuje hlavně devátým ročníkům za perfektní program a přípravu této akce. ZŠ Smetanova

Dětský den trochu jinak
V rámci našeho sdružení jsme se dlouho rozmýšleli, jak letošní Den
dětí našim členům udělat co nejhezčí. V současné době probíhá
rekonstrukce naší klubovny v ulici Lidického, a proto jsme nemohli uspořádat Den dětí s občerstvením a zábavnými soutěžemi.
Proto jsme zvolili netradiční způsob Dne dětí, a to výlet 9. června
na oživlé postavy do Babiččina údolí. Na zámku v Ratibořicích nás
přivítala komorná paní kněžny, která nás provedla po zámku a
představila nám paní kněžnu. Ve mlýně byl připraven bohatý program a nechyběla ani babička s Barunkou a dětmi. Počasí nám
přálo a výlet se nám vydařil. Tento výlet jsme mohli uskutečnit díky Nadačnímu fondu České pošty, PZP Merlin Hlinsko, panu Radku
Černému a Městu Hlinsko, za který jim touto cestou moc děkujeme. Renáta Plíšková, předseda STP dětí
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Webové stránky města Hlinska
mají novou podobu

Město Hlinsko změnilo vzhled i rozložení svých webových stránek
www.hlinsko.cz. Modernější stránky nabízí i některé nové technické funkce.
„Změnili jsme design i funkčnost stránek tak, aby byly přehlednější a lépe pochopitelné pro běžného občana. Myslím, že po obou
těchto stránkách jsme udělali krok dopředu. Naše stránky to už
rozhodně potřebovaly. Jednou z novinek je například funkce “Přečíst nahlas“ u článků, což se může hodit občanům, kteří hůře vidí.
Z mého pohledu je také velmi dobře, že se nám povedlo výrazně
posunout k lepšímu zobrazování například v mobilních telefonech,“ uvedl ke spuštění nových stránek starosta města Hlinska
Miroslav Krčil.
Původní stránky fungovaly řadu let a za tuto dobu prošly pouze
dílčími změny. Současná proměna je zásadní. Nové stránky již tedy
odpovídají dnešním internetovým standardům. Zdroj: ihlinsko.cz

Hlinsko investuje do snižování
energetické náročnosti budov
v majetku města
Další objekt ve vlastnictví města
prošel úspěšně rekonstrukcí.
Tentokrát se jedná o budovu „C“
městského úřadu, která se nachází za historickou budovou
radnice na Poděbradově náměstí.
Nová fasáda, zateplení, komplexní rekonstrukce střechy, renovace podkrovních prostor – to
vše přišlo na téměř 3,9 milionu
korun. „My se dlouhodobě snažíme snižovat energetickou náročnost budov ve vlastnictví města.
Jde nám samozřejmě o to, abychom se nejenom odpovědně starali
o majetek, ale abychom dokázali stále zlepšovat právě efektivitu
provozu. A také se nám daří na tyto projekty získávat dotační podporu. V tomto případě to bylo zhruba 1,6 milionu korun,“ uvedl
starosta Miroslav Krčil. Kromě této investice v současné době probíhá i další významná rekonstrukce, a tou prochází budova bývalé
MŠ Lidického, která nyní funguje jako víceúčelové komunitní centrum a sídlí zde hned několik organizací. „Tento projekt jsme
chystali poměrně dlouho. Osobně jsem moc rád, že jsme se do jeho
realizace pustili, protože všichni, kteří objekt využívají, si to už zasloužili. A je to také mimo jiné i vizitka města. Nově zde bude například výtah, takže celá budova se stane bezbariérovou,“ poznamenal starosta Krčil. (red)
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Vzpomínky
Dne 2. července 2022 uplynulo 15 let,
co nás navždy opustil náš tatínek,
pan František BARTOŠ.
Prosíme všechny, kdo ho znali a měli
rádi, o tichou vzpomínku. Děkuje syn
Jiří s rodinou, dcery Blanka a Marcela
s rodinami.

Dne 10. července 2022 uplyne 5 smutných
let, co nás opustila naše milovaná
maminka, sestra, babička a prababička,
paní Marie BŘÍZOVÁ ze Stanu.
Stále vzpomínají dcera, syn, bratr,
vnoučata, pravnoučata a všichni ostatní,
co ji měli rádi.

Dne 16. července 2022 uplyne 5 let, co nás
navždy opustil pan Zdeněk KLINECKÝ
z Hlinska.
Kdo jste ho znali, vzpomeňte s námi.
Zarmoucená rodina

Dne 18. července 2022 vzpomeneme na
nedožité 81. narozeniny milovaného manžela,
tatínka, skvělého dědečka a muzikanta, pana
Josefa SOCHŮRKA z Krouny. 29. března
2022 uplynuly 2 smutné roky, kdy nás navždy
opustil. Moc nám chybí. Kdo jste ho znali,
věnujte mu tichou vzpomínku.
S láskou manželka Zdeňka a dcery Zdena
a Monika s rodinami.

Opravy komunikací pokračují.
Ulicemi Erbenova a Holetínská
se už jezdí po novém povrchu
Nový povrch, chodníky i veřejné osvětlení. To vše bylo součástí rekonstrukce ulice Erbenova. Tato důležitá komunikace z pohledu
dopravní obslužnosti Hlinska byla po generální opravě znovu otevřena v první polovině června.
V loňském roce realizovala hlinecká radnice rekonstrukci ulice
Kavánova jako první etapu celkové opravy spojnice mezi křižovatkami u Oflendy a Drahý Růžek. Druhou etapou byla právě rekonstrukce ulice Erbenova. Celkově zde město Hlinsko investovalo
téměř 15 milionů korun. Více než 60 % těchto nákladů přitom pokryla dotace z ministerstva pro místní rozvoj. „Předchozí stav
těchto komunikací byl doslova tragický. Zvláště pak ulice Erbenova
po poslední zimě. Proto jsme se s dodavatelem dohodli, že začne co
nejdříve a teď jsme moc rádi, že už máme v Hlinsku opravenu další
dopravně důležitou komunikaci,“ poznamenal starosta Miroslav
Krčil. Rekonstrukcí zároveň prošla i ulice Holetínská, kde byl opraven nejenom povrch, ale byly zde realizovány i výrazné bezpečnostní prvky a především nové parkovací plochy pro potřeby návštěvníků koupacího biotopu. (red)

6| Hlinecké noviny

červenec| 2022

Centrum denních služeb pořádalo Letní benefici
Dne 10. června v odpoledních
hodinách vypukl dlouho očekávaný 9. ročník benefiční akce
Centra denních služeb Motýl ve
zcela jiném duchu. Dnes můžeme říct, že jsme vlastně rádi za
změnu, ke které nás donutila
„covidová doba“, a která nás
vedla také k samotnému tématu akce, a tou byly sociální sítě.
Prostřednictvím sociálních sítí
jsme mohli být stále s vámi.
Tradiční plesovou benefici se ctí
nahradila Letní benefice. Tentokrát motto neměla, ale čekala
na vaše vzkazy a motta do našich bublin.
Samotná akce se konala
v prostorách letního parketu
Cihelka – Blatno. Sundali jsme
saka, podpatky a všichni jsme si
dali za cíl dobře se pobavit.
Pozdním odpolednem a večerem nás provázeli již tradičně
moderátoři Michal Picek a Dagmar Horáčková, k tanci a poslechu hrála Wječná Žízeň.
Benefici zahájili ředitelka
Domova seniorů Drachtinka Bc.
Miroslava Kábelová, krajský
radní Ing. Pavel Šotola, který
benefici udělil svoji záštitu,
starosta města Hlinska Miroslav
Krčil, DiS. a koordinátorka Centra denních služeb Motýl Bc.
Martina Hejduková, DiS. Následoval kulturní příspěvek klientů CDS Motýl, kteří vystoupili
jako opravdoví ničím nevázaní
rappeři s písničkou „Cizí zeď“.
Svým vystoupením, písničkou,
která je provázela, a originálními tričky vykouzlili slzy štěstí a

radosti na tvářích svých blízkých a rodin.
Následovalo vystoupení
folklórního souboru Vysočan a
akrobata Daniela Fajmona na
„sedmimílových“ skákacích botách, který vtahoval na parket
celé publikum. Na svých botách
připravil překvapení nejen pro
ty, kterým se zastavoval dech
v momentě, kdy přes ně přeskakoval salta, ale i těm, kteří se
nesměli pohnout při dalších jeho kreativních kouscích.
Pohlazením pro každou duši
bylo několik písní s doprovodem kytary Lukáše Hejduka,
místního mladého umělce,
který již několik let sám skládá
písně a píše jejich texty.
Vystoupila také Simona Černá, mladá dáma, jejíž energie,
tanec, zpěv, nadšení pro celou
akci a klienty Centra denních

služeb Motýl pohltila a roztančila každého uvnitř davu. Tanec
na pódiu jí je vlastní, a proto se
vrhala do davu a roztančila
každého, kdo nestál opodál.
Atmosféru akce podpořil
soutěžní duch návštěvníků,
kteří si mohli zakoupit losy do
soutěže, ve kterých našli výhru
okamžitě nebo čekali na slosování velké soutěže. Ti šťastní
vyhráli například palačinkovač,
grilovací kámen, rychlovarnou
konvici a hlavní cenou byla koloběžka.
Na děti čekalo malování na
obličej s paní Havlovou a sladké
potěšení, které věnovala Mlékárna Hlinsko.
Velkou podporu při plánování, přípravách a samotné realizaci Letní slavnosti zajistil Sbor
dobrovolných hasičů Blatno,
zejména pan Milan Vaško.

Ochota a vstřícnost napomohla
hladké organizaci společenské
události. Bonusem pro klienty
CDS Motýl bylo také zapůjčení
hasičského auta, které zajistilo
zajímavou kulisu pro společné
focení klientů. Focení se nezhostil nikdo jiný než pan Radek Pavlík, který s Centrem
denních služeb Motýl dlouhodobě spolupracuje. Svými pohotovými nápady a vtipem vždy
vykouzlí pro naše klienty krásné fotografie.
Občerstvení zajišťoval PZM
Merlin se svými výbornými
klobásami a bramboráčky. Výtěžek z jejich prodeje byl věnován CDS Motýl.
Celý výtěžek z akce bude věnován na zkvalitnění péče o
uživatele Centra denních služeb
Motýl a vybavení relaxační
místnosti.
Společenská akce se velmi
zdařila, účastníci mohli prožít
nezapomenutelné okamžiky.
Velmi nás těší, že se nám společně daří propojovat svět lidí se
zdravotním postižením s jejich
okolím, ve kterém žijí. Naše
společná práce tak „odráží“
mylné předsudky.
Děkujeme všem, bez kterých
bychom akci nemohli pořádat –
sponzorům, podporovatelům,
dobrovolníkům, účinkujícím a
v neposlední řadě hostům, kteří
si našli čas podpořit dobrou věc.
Bc. Martina Hejduková,
DiS., koordinátorka Centra
denních služeb Motýl

Folklorní dění v Hlinsku: Přijedou hosté z Afriky
Po dvouletém období různých omezení a restrikcí se jeví,
že společenský i kulturní život
opět ožívá a nejinak je tomu i
v oblasti folkloru.
DFS Vysočánek i SPT Vysočan
mají za sebou již několik vystoupení na festivalech v Pardubicích, Mělníku i společný
zájezd do Rakovníka. Taktéž
v Hlinsku se účastnili několika
akcí, ze kterých můžeme jmenovat „Kroužkování“ DDM a
benefice pro DS Drachtinka či
CDS Motýl.
Dospělý Vysočan se bude
v průběhu prázdninových měsíců objevovat především na

Betlémě, kdy se představil 2.7.
na oslavě 50. výročí od založení
Muzea v přírodě Vysočina, vystoupí 13.8. na Hlineckých slavnostech a závěrem na tradičních Adámkových folklorních
slavnostech, jejichž 26. ročník
bude opět třídenní. Návštěvníci
se mohou těšit ve dnech 26.28.8. na vystoupení souborů
z blízka i z daleka.
Zahraničním hostem bude
letos africký soubor „Bawtuquinhas PBS“ z Kapverdských
ostrovů.
Budeme se těšit na setkávání
s vámi a s folklorem.
SPT Vysočan
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Mimořádné úspěchy ZUŠ Hlinsko
Závěr školního roku jako vždy
tak trochu vybízí k bilancování.
Při ohlédnutí se zpět za právě
uplynulým rokem nám nabídne
pohled na zcela mimořádné
úspěchy žáků naší školy. Velmi
nás těší, že se tentokrát jedná o
kvalitní výsledky práce ne jednotlivce, ale celé plejády pedagogů v různých oborech. Zde je
tedy přehled toho nejdůležitějšího.
Hned na začátku školního
roku skvěle zabodovaly žákyně
Daniela Váňová a Eliška Mikulová z akordeonové třídy paní
učitelky Markéty Břízové. Při
účasti na Mezinárodních akordeonových dnech v Praze obě
vybojovaly zlaté pásmo. Účast
na Mezinárodní akordeonové
soutěži v italském Castelfidardu
jim vynesla 3. respektive 4.
místo. Světové soutěže akordeonistů ve Velké Británii se před
několika týdny zúčastnil Mikuláš Bříza se svou učitelkou paní
Markétou Břízovou. Soutěž při
Mezinárodním festivalu 2022,
pořádaná organizací British
college of accordionists, proběhla on-line. V kategorii Eclassical devítiletých a mladších
dětí získal Mikuláš skvělé stříbrné pásmo. Ještě významnějšího úspěchu dosáhl Mikuláš
Bříza v Mezinárodní akordeonové soutěži tentokrát přímo
naživo v chorvatské Pule, kde v
těžké mezinárodní konkurenci
a jako nejmladší v kategorii do
11 let získal zlaté pásmo.
Po dvouleté odmlce se letos
uskutečnily soutěže, které pra-

videlně vyhlašuje MŠMT pro
základní umělecké školy. Krásného úspěchu dosáhla žákyně
Antonie Jírů se svým učitelem
Jaromírem Dostálem. S nejvyšším počtem bodů a titulem absolutní vítěz okresního kola
získala 1. cenu, jejíž zisk po výborném výkonu zopakovala i v
kole krajském.
Rovněž v soutěži MŠMT přidal další úspěch Smyčcový orchestr, vedený panem učitelem
Ondřejem Kozderkou. 1. cenu
s titulem absolutní vítěz soutěže a zvláštní cenu za nejlepší
dirigentský výkon pro Ondřeje
Kozderku získali v krajském
kole. V kole celostátním v silné
celorepublikové konkurenci
pak získali skvělou 2. cenu.
Kytarová soutěž Hradecké
Guitarreando je po devatenácti
ročnících jednou z nejprestižnějších soutěží ve hře na kytaru
v České republice. Naše kytarové trio Josef Švec, Michaela
Uhrová a Vojtěch Cupal vzniklo
pod vedením pana učitele Roberta Freie před pouhými několika měsíci. To jim však nezabránilo získat na této soutěži
zcela mimořádný úspěch. Jako
jedni z nejmladších účastníků,
s věkovým průměrem 11 a půl
roku, získali ve své kategorii 1.
místo a v pořadí všech zúčastněných komorních sdružení (21
souborů a kategorií až do 23 let)
obsadili místo druhé!
Skutečský slavík je název
další soutěže, kde se v celostátním měřítku utkávají mladí
adepti sólového zpěvu. Pod ve-

dením paní učitelky Lenky Dostálové se soutěže zúčastnili a
ve svých kategoriích získali 1.
místa žáci Anna Vomelová,
Vojtěch Cupal, Petr Kyncl a Kateřina Cupalová. Anna Vomelová, Vojtěch Cupal a Petr Kyncl
byli navíc zařazeni mezi 20
nejlepších, aby se zúčastnili
podzimního finálového kola.
O klavírním oddělení naší
školy jsme nějakou dobu nepsali. Nyní s velkou radostí přinášíme zprávy o úspěších našich mladých klavíristů. V dubnu se v Karlových Varech uskutečnila soutěž Karlovarská růžička. Naše reprezentantky
Eliška a Zuzana Chaloupkovy,
pod vedením paní učitelky Evy
Ptáčkové, získaly ve své kategorii stříbrné, respektive bronzové pásmo. Květnová celostátní soutěž klavírního komorního hraní Svitavské Komoření, stejně jako pražská
soutěž ve čtyřruční hře Per
Quatro Mani, přinesly vynikající
úspěchy naší škole, když dvojice
Marie Kalitová a Jáchym Krampera získala v obou soutěžích
stříbrné pásmo.
Také výtvarný obor ZUŠ
Hlinsko nezůstává stranou a
výsledky jeho žáků jsou viditelné na celorepublikové úrovni.
Jan Hauptman se zúčastnil
stipendijního projektu MenART, zřizovaného již po několik let Nadačním fondem Magdaleny Kožené. V loňském roce,
pod vedením Tomáše Císařovského, vytvořil Jan několik
krátkých animovaných filmů,

které byly vybrány na závěrečnou prezentaci MenARTu v Litomyšli.
Helena Hauptmanová byla do
tohoto celostátního projektu
pro tento školní rok vybrána do
tvůrčí skupiny Martina Velíška.
Pod jeho vedením vytvořila
cyklus portrétů v barvách ročních období a další menší práce.
Výsledky účastníků projektu si
můžete prohlédnout do 10. 7.
2022 v Litomyšli na právě probíhající výstavě “Na cestě“.
Účast v projektu MenART je
pro naše žáky obrovskou zkušeností a tvořivým uměleckým
zážitkem, který je pozitivně
ovlivňuje v jejich umělecké
tvorbě. Za vše mluví slogany
projektu: “Inspirativní setkání
jsou v životě zásadní.“ a “Za
každým úspěšným umělcem
stojí osvícený pedagog.“ Již několik let na účast v projektu
MenART připravuje naše žáky
paní učitelka Jana Kramperová.
Na základě výše zmíněných
úspěchů byli nominováni někteří naši žáci do soutěže Talent
Hlinecka, a to Antonie Jírů, Daniela Váňová a Eliška Mikulová.
Za tímto bohatým výčtem
úspěchů naší školy stojí především poctivá práce našich pedagogů, kteří se plně a mnohdy
i ve svém volném čase věnují
svým svěřencům.
Žákům i pedagogům velmi
děkuji za vynikající reprezentaci školy, města Hlinska i celého hlineckého regionu.
Petr Klas, ředitel
ZUŠ Hlinsko

Přírodovědný kroužek v Domě dětí a mládeže
Hlinsko absolvoval pěší poznávací výlet
V sobotu 14. května se členové přírodovědného kroužku
DDM vypravili na další výlet,
tentokrát pěší.
Sraz všech účastníků byl ve 13
hodin u zimního stadionu. Odtud se přírodovědci vydali přes
park nad stadionem k urnovému háji a dále na Skalku. Ze
Skalky pokračovali Lázeňskou
oddychovou stezkou na rozcestí
turistických tras nad Studnicemi, tady odbočili k Přednímu
Hradišti, odkud se po zdolání

vrcholu skály prošli k Zadnímu
Hradišti, kde také vylezli na
jednu ze skalek. Do Hlinska se
vrátili přes Svatojánské Lázně.
Počasí se opět vydařilo, byl
téměř letní den. Po cestě si povídali nejen o přírodě. Také pozorovali živočichy a určovali
rostliny, které našli. S několika
přestávkami na svačinu a odpočinkem s krásnými výhledy
z vrcholů skal trval výlet 4 hodiny.
DDM Hlinsko
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Jaroslav Panuška (1872 – 1958)
Od světa pohádek ke slovanskému dávnověku
Dne 3. března letošního roku
uplynulo 150 let od narození
jedné z výrazných osobností
českého umění první poloviny
20. století, malíře, kreslíře, ilustrátora a grafika Jaroslava Panušky. Počátky Panuškovy
tvorby spadají do období převratných změn přelomu 19. a
20. století, kdy se v rychlém
sledu střídaly různé výtvarné
směry a proudy, které jeho dílo
ovlivňovaly. Tématické rozpětí
Panuškovy malířské tvorby bylo velmi široké a sahalo od figurální práce až ke krajinomalbě v nejrůznějších polohách.
Narodil se v Hořovicích u Berouna. V letech 1876 – 1880 žila
rodina v Proseči u Skutče. Poté
se Panuškovi přestěhovali do
Prahy. Během studií na smíchovském gymnáziu vznikaly
první kresby podle časopisů a
knih.
V letech 1889 – 1890 studoval
na pražské Akademii v ateliéru
Maxmiliána Pirnera. Následně
přerušil studium a odjel s rodiči
do Bosny (otec byl kartograf),

kde maminka umřela na tyfus.
Po návratu pokračoval ve studiu
v ateliéru Julia Mařáka. Stal se
členem Spolku výtvarných
umělců Mánes a začal pravidelně vystavovat.
Roku 1898 se oženil s Marií
Sukovou a téhož roku se jim
narodil syn Jaroslav, pak syn
Vladislav, dcera Jarmila a syn
Jiří, který zemřel v dětském věku. V té době tvořil ilustrace
k českým pohádkám Karla Jaromíra Erbena a Václava Říhy.
Roku 1906 vytvořil první obrazovou rekonstrukci hradu
Děvín, později se jeho zájem
rozšířil i na další hrady a zříceniny. Od roku 1907 tvořil barevně výrazné impresionismem
ovlivněné krajiny. Po roce 1910
se zajímal o prehistorii, která ho
inspirovala k řadě obrazových
prehistorických a slovanských
sídlišť, hradů a tvrzí, ale i k pohledu na život v pravěku. V roce
1923 zakoupil v Kochánově pozemky, na kterých si nechal
postavit srub s ateliérem v prvním patře.

V letech 1929 – 1939 vystavoval s Jednotou umělců výtvarných v Oslu, Bergenu a Kodani.
Společnou výstavu s Otou
Bubeníčkem a Františkem Kavánem měl roku 1932 v Obecním domě v Praze. Samostatné
výstavy pak v Hradci Králové a
Německém (Havlíčkově) Brodu.
Nijak neprožíval jmenování
zasloužilým umělcem roku
1955. Delegaci, která mu později
přijela do Kochánova sdělit
jmenování národním umělcem,
údajně vyhodil. Zemřel roku
1958 v Kochánově, pochován je
ve Světlé nad Sázavou.
Autorkou výstavy a katalogu
je tradičně PhDr. Šárka Leubnerová. V obou podlažích hlinecké galerie bude návštěvníkům představeno více než 120
děl tvořících průřez autorovou
celoživotní tvorbou. Výstavu
jako vždy doplní katalog obsahující všechny vystavené malby
a kresby. Návštěvníci se mohou
těšit i na komentovanou prohlídku s autorkou výstavy a večerní čtení pohádek pro děti i

dospělé.
Vážení čtenáři, letošní 63.
Výtvarné Hlinecko věnujeme
památce Martina Horáka, který
nás 4. května letošního roku
náhle opustil. Martin dlouhé
dva roky výstavu připravoval. V
jednotlivých galeriích a u soukromých sběratelů zajišťoval
přednostní výpůjčky obrazů. I
díky jeho obětavé a časově náročné práci hlinecká galerie
představí návštěvníkům unikátní soubor Panuškových prací. Martine, děkujeme. Chybíš.
Kolektiv pracovnic MMG
Hlinsko a PhDr. Šárka Leubnerová, kurátorka výstavy

Hlinečtí loutkáři se představili v Přerově
Loutkářské letnice, tak se
jmenuje celostátní nesoutěžní
přehlídka loutkových divadel,
která se letos uskutečnila
v přerovském loutkovém divadle od pátku 13. do neděle
15. května. Setkání nabídlo
představení šesti loutkových
divadel, prohlídku divadla
pro veřejnost i seminář věnovaný technice vodění loutek,
zejména pak loutek Spejbla
a Hurvínka. Mezi těmito soubory byl i náš hlinecký. Deset
členů jelo do Přerova a čekal
nás opravdu pestrý program.
Po slavnostním zahájení jako
první odehrál přerovský soubor
pohádku O zakleté labuti a poté
s maňáskovým divadlem vystoupilo LD Praha Hostivař s
Příběhy kohoutka a slepičky.
Odpoledne nás čekali s Perníkovou chaloupkou loutkáři z
Vysokého Mýta. Největším zážitkem bylo setkání s Hurvínkem a Spejblem v podání dlouholetého člena Divadla S+H pa-

na Martina Kláska. Ukázky práce s loutkou a možnosti vodění
byly opravdu zajímavé.
V neděli dopoledne přišla řada na nás. Jeli jsme do Přerova s
oblíbenou pohádkou Kašpárek
v pekle. Sklidili jsme velký potlesk, i odezvy od diváků nás
potěšily a povzbudily. Byl to
opravdu hezký výlet mezi jiná
loutková divadla. Přesvědčili
jsme se, že každé loutkové divadlo je originál, žádná dvě divadla nejsou stejná, ať už v
konstrukci lešení nebo délky
vodících nití.
To naše hlinecké v letošním
roce slaví 60 let od svého vzniku, a proto jsme se rozhodli
přiblížit našim malým i velkým
divákům zázemí divadla. V říjnu
proběhne ve Společenském domě Den otevřených dveří. Diváci si budou moci projít naše
prostory, podívat se, jak vlastně
hrajeme a některé loutky si vyzkoušet. Přesný termín ještě
upřesníme. Olina Marková
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Tisková zpráva MAP ORP Hlinsko II

Místní akční plán (MAP) rozvoje
vzdělávání je projekt, který se
zaměřuje na spolupráci partnerů v území, stanovuje priority a
jednotlivé kroky nutné k dosažení obecných cílů vzdělávací
politiky České republiky, a to
formou konkrétních místních
potřeb a naléhavosti. Realizátorem tohoto projektu na území 22 obcí Hlinecka (celé území
obce s rozšířenou působností) je
Místní akční skupina, z. s.
Celý projekt je vytvářen na
základě reálných dat a analýz.
Obecná úloha MAP spočívá ve
vytváření prostoru pro sdílení a
výměnu zkušeností mezi pedagogickými a dalšími pracovníky
jednotlivých sektorů vzdělávání. Součástí projektu je také
metodická pomoc při přípravě
nových impulzů a investičních
záměrů pro zlepšení vzdělávání
v jednotlivých školách i celém
regionu. Velkým benefitem realizace projektu je budování a
rozvoj udržitelného systému
komunikace a spolupráce mezi
školami a dalšími subjekty,
které ovlivňují vzdělávání v
území. To vše se na Hlinecku
odehrává primárně v 11 základních školách, 9 mateřských
školách, jedné základní umělecké škole a dvou střediscích
volného času.
Místní akční plán ORP Hlinsko II (MAP II) navazuje na
předchozí projekt, který byl zahájen již v roce 2016 a trval do
konce listopadu 2018. Hlavním
cílem MAP I bylo vytvořit a
„uvést do života“ funkční systém spolupráce v území v oblasti předškolního a základního
vzdělávání, za účasti všech relevantních subjektů, tj. zřizovatelů, škol, dalších vzdělávacích zařízení a dotčené veřejnosti.
Aktuální MAP II probíhá od
začátku prosince 2018 do konce
listopadu 2022. V rámci projektu se konkrétně věnujeme společnému plánování, různým
setkáváním nebo sdílení zkušeností i pomůcek, a to pomocí
metodické a dotační pomoci.
Velkou roli v celém procesu
hraje další vzdělávání různých

cílových skupin a aktivity, které
jsou začleněny přímo do výuky
– tzv. implementační aktivity. V
rámci projektu vytváříme strategické a analytické podklady
pro území. Ptáme se nejen zřizovatelů, ředitelů, učitelů, ale
také rodičů, žáků i široké veřejnosti na silné a slabé stránky ve
vzdělávání na Hlinecku, zjišťujeme potřeby škol, sledujeme a
vypracováváme regionální statistiky, setkáváme se v pracovních skupinách.

PĚT PRACOVNÍCH SKUPIN
V rámci projektů máme celkem
5 pracovních skupin a každá
skupina má svoje hlavní téma:
jedna se zabývá čtenářskou
gramotností, další zase matematickou gramotností a jiná je
zaměřena na regionální povědomí. Poslední dvě pracovní
skupinky jsou zaměřeny na financování škol a hodnocení
rovných příležitostí pro každého žáka. Na celý proces dohlíží
tzv. Řídicí výbor, který byl
ustaven na začátku projektu a
schvaluje všechny vytvořené
dokumenty a zprávy.
Podstatnou částí našeho projektu jsou aktivity, které jsou
zaměřeny přímo na samotnou
výuku. Od roku 2018 jsme například zorganizovali celkem 61
jednorázových vzdělávacích
akcí pro celkem 1720 dospělých
a 1545 žáků a dětí. Největší
ohlas vzbudil pan psycholog Jan
Svoboda. Jeho dvou seminářů se
účastnilo dohromady 117 lidí.
Úspěšná série besed proběhla i s
uznávanou psycholožkou Lidmilou Pekařovou.

IMPLEMENTAČNÍ AKTIVITY
Přímo ve výuce jsou pak dále
aplikovány tzv. implementační
aktivity. Ty probíhají tak, že do
školy dochází s určitou pravidelností odborný lektor, který
provádí s místními pedagogy a
žáky edukační lekci, která má za
cíl je naučit používat nové pomůcky ve výuce. Mezi implementační aktivity řadíme například sdílené 3D tiskárny, robotické stavebnice, kurzy přírodních věd – Science Kids,

konverzace v angličtině a ruštině s rodilými mluvčími, robotické kroužky pro 2. stupně, QR
kódy do škol, Včelař pro MŠ,
Sdílené Klokanovy kufry, Malý
zahradníček nebo Polytechnika
s paní Makovskou.

ZAJÍMAVÉ POMŮCKY
Dále se snažíme školám průběžně představovat a případně i
nakoupit pomůcky, o kterých
doposud nevědí nebo nemají
prostředky na jejich pořízení,
pokud budeme konkrétnější,
tak si můžeme uvést: Klokanovy kufry a 3D tiskárny, dřevěné
stavebnice Universum a Topaz,
cihličkové stavebnice Teifoc,
mikroskopy, robotické sady od
firmy VEX, oboustranné lupy.
Zakoupené pomůcky jsou využívány v rámci přímé výuky
nebo při realizaci různých soutěží. Těch jsme během projektu
připravili celkem 15.
Zároveň pomáháme školám
čerpat peníze také z jiných systémových projektů. Např. z
projektů zjednodušeného vykazování tzv. Šablon. Každého
půl roku sbíráme investiční zá-

měry, které následně zpracováváme do tzv. Strategického
rámce, čímž naplňujeme základní podmínku pro budoucí
čerpání investičních prostředků
na fyzické úpravy škol. Na začátku školního roku pořádáme
setkávání ředitelů všech škol a
několikrát ročně se scházíme s
řediteli škol malotřídek a mateřinek. Moc nás těší spolupráce
se všemi zapojenými aktéry a
jsme rádi, že na sklonku našeho
MAP II, můžeme říct, že máme
vytvořené vhodné kreativní
prostředí pro navazující MAP
III.
Více informací lze dohledat
zde: http://www.mashlinecko.cz/__2019/map
Financování aktivit je v rámci
projektu OP VVV s názvem
Místní akční plán rozvoje vzdělávání ORP Hlinsko II s registračním číslem
CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/000
9503. Doba trvání je od 1. 12.
2018 do 30. 11. 2022. Nositelem
projektu je Místní akční skupina Hlinecko, z. s.
MAS Hlinecko
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Kameničky
do 28. srpna
PAMĚTNÍ SÍŇ ANTONÍNA SLAVÍČKA
Otevřeno: Út – Ne 10 – 12, 13 – 17 h
– budova bývalé fary –
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Nápadité žákovské
výrobky ze dřeva

do 18. září
KAMENIČKY NA PLÁTNECH ZNÁMÝCH
I MÉNĚ ZNÁMÝCH MISTRŮ
Otevřeno: Út – Ne 10 – 12, 13 – 17 h
– výstavní síň obecního úřadu –
Sobota 9. července
OSLAVY 65 LET FK KAMENIČKY

Areál Rataje
Sobota 30. července od 14 h
RIDLEY GRAVEL TOUR 2022
První mistrovství ČR v této nové cyklistické disciplíně.
Sobota 30. července
od 14.20 h
HLINECKÝ HŘEBEC MTB
11. ročník závodu horských kol

Dřevíkov
Úterý 5. července od 14 h
XII. SETKÁNÍ
HARMONIKÁŘŮ
Sobota 23. července
od 20 h
KLONDIKE
Country bál
-areál letního parketu-

VÝKUP
AUTOVRAKŮ

od

3000,-

ZA AUTOVRAK !!!
- odvoz zdarma
- doklad o eko likvidaci

+420 731 04 04 05
www.vyvrak.cz

V naší škole se již dlouho klade důraz na řemeslnou dovednost našich žáků. Vedle výuky
tzv. dílen je u nás ve škole velmi
oblíben řemeslný kroužek, který dvakrát týdně navštěvují
naši žáci. Upřednostňujeme
vlastní kreativitu žáků, nechceme, aby pouze kompletovali
výrobky ze zakoupených polotovarů. Na pile nakupujeme řezivo a díky výbornému vybavení naší školní dílny vznikají
opravdu zajímavé výrobky. Vedle krmítek, ptačích budek, židlí
a bytových doplňků si žáci mohou sami vybrat, co chtějí vyrábět. Hotový výrobek si také
mohou odnést domů a pochlubit se rodičům, co dokázali.
V poslední době žáci vyrobili

OBUV TEXEVO

nevšední výrobky např. i z parket a jiného odpadu uschovaného před demolicí staré tělocvičny. Jako ukázku jednoho z
těchto výrobků jsme vybrali
model České republiky, který
navrhl a zhotovil Dominik Brož,
žák 9.B (viz foto). Model je vytvořen ze špalíčků, jejichž výška
je v poměru nadmořské výšky
jednotlivých částí naší republiky.
Pochvalu si zaslouží všichni
žáci, kteří se snaží zdokonalovat
v řemeslné zručnosti, jež se jim
bude v životě hodit. Školní dílnu nadále vybavujeme i díky
sponzorským darům a věříme,
že tato činnost žáky motivuje
ke smysluplnému trávení jejich
volného času. ZŠ Resslova

Poličská 342,
Hlinsko
www.texevo.cz

KOLEKCE LÉTO 2022
- zdravotní obuv certifikovaná IQC Zlín
- trekking + softshell shoes
- moto fashion shoes
- steel excentric young styles
- oděvy brandit
- sportovní obuv
- kabelky,peněženky, batohy
výhodné ceny!!!

DĚKUJEME ZA VAŠI NÁVŠTĚVU
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Získejte atraktivní plat,
nadstandardní pracovní podmínky
a 30 000 Kč za nástup
Hledáte novou práci v příjemném prostředí moderní výrobní haly s nejnovějšími
technologiemi? Voní Vám dřevo a rádi byste pracovali pro mezinárodní firmu,
kde jsou zaměstnanci na prvním místě?
Připojte se tedy k přátelskému týmu finské dřevozpracující společnosti Stora Enso,
která zastává filozofii „více stromů zasazených než pokácených“, a která v České
republice vyrábí produkty ze dřeva pro stavební průmysl. V nově budovaném provozu
ve Ždírci nad Doubravou právě obsazujeme řadu výrobních pozic jako například:
OPERÁTOR/-KA VE VÝROBĚ ● OBSLUHA OBRÁBĚCÍHO CENTRA
Stora Enso, jakožto stabilní zaměstnavatel s nadnárodní působností, nabízí novým
kolegům nadstandardní platové ohodnocení, řadu výhodných benefitů a výjimečnou
firemní kulturu s důrazem na kvalitní mezilidské vztahy.
Těšíme se na Vás přímo ve Ždírci nad Doubravou, Nádražní 66
nebo na storaenso.com/cs-cz/careers.
julia.zigmund.ext@storaenso.com, tel.: +420 720 749 201

Foto: Fabian Björnstjerna

Využití našich produktů. Foto: Christian Stummer

Foto: Stora Enso

Využití našich produktů. Foto: Christian Stummer
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Svratouch
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Letní kino – zahrada za DDM

Sobota 16. července od 9 h
7. SETKÁNÍ HISTORICKÝCH VOZIDEL
Program:
Registrace vozidel, vystoupení žáků ZUŠ Litomyšl – melodie saxofonu, vyhlášení soutěže o cenu elegance, spanilá jízda traktorů po
obci, spanilá jízda historických vozidel po obci a okolí.
www.muzeumsvratouch.cz
-u muzea historických motocyklů-

12. 7. Příšerákovi 2
14. 7. Srdce na dlani
19. 7. Gump: Pes, který naučil lidi žít
21. 7. Zbožňovaný
2. 8. Tajemství staré bambitky 2
4. 8. Po čem muži touží 2
9. 8. Moje krásná příšerka
16. 8. Dračí země
18. 8. Vyšehrad: Fylm
Začátky promítání od 21:30 h, poslední film od 20.30 h. Vstupné
80/100 Kč. V případě špatného počasí se projekce přesouvá do
vnitřních prostor MFC.

Zahrada za DDM
Středa 13. července od 17 h
KUDY CESTA DO POHÁDKY?
Liduščino divadlo
Středa 20. července od 17 h
NEZBEDNÍCI A ZPÍVAJÍCÍ LEV
Hoffmannovo divadlo Uherské Hradiště
Středa 3. srpna od 17 h
NEŠŤASTNÝ ŠAFÁŘŮV DVOREČEK
Divadlo KAPSA Andělská hora

Nasavrky
do 11. září
50. NASAVRCKÁ PALETA
Jaroslav Koreček – obrazy
Otevřeno: Út – Ne 9 – 12,
13 – 17 h.
-zámek Nasavrky-

extra

Vstupné: děti do 12 let zdarma, dospělí 100 Kč, prodej vstupenek na
místě.
V případě nepřízně počasí se představení přesouvá do kinosálu
Multifunkčního centra. Informace na webových stránkách
www.mfc-hlisko.cz, Facebooku Multifunkčního centra a tel. čísle
731 151 774.

Nové stránky města Hlinska:
www.hlinsko.cz

Knihovna

Koupací biotop
Otevírací doba od 1. 7. do 31. 8.
v případě příznivého počasí:
PO 14:00 – 20:00
ÚT – NE 10:00 – 20:00
Vstupné – celodenní – dospělý –
70 Kč/ dítě do 15 let – 40 Kč/
dítě do 115 cm – zdarma
po 17 h – dospělý – 35 Kč/
dítě do 15 let – 20 Kč
Tel.: 608 042 627.

Olšinky
Sobota 9. července od 8.30 h
MEMORIÁL F. AKRMANA A J. KUDLÁČKA
25. ročník turnaje neregistrovaných tenistů
ve čtyřhře.

Městské muzeum a galerie

Prázdninová půjčovní doba od 1.7. do 31.8.
Galerie
Oddělení pro dospělé
Po 8 – 12, 13 – 17
Út 8 – 12,13 – 15
St 8 – 12, 13 – 15
Čt 8 – 12, 13 – 17
Pá ZAVŘENO
So ZAVŘENO
Tel. 469 311 263
www.knihovna.hlinsko.cz

Oddělení pro děti
9 – 12, 13 – 17
9 – 12, 13 – 15
9 – 12, 13 – 15
9 – 12, 13 – 15
ZAVŘENO
ZAVŘENO
Tel. 469 311 197

Rváčov
do 28. srpna
VÝSTAVA OBRAZŮ MALÍŘŮ VYSOČINY
K. Červenka, P. Dalecký, L. Frýdl, J. Gojná, B. Jirka a další
a klienti Domova sociálních služeb Slatiňany.
Otevřeno: Út – Ne 9 – 12, 13 – 17 h
-velký sál hostince-

do 18. září
63. VÝTVARNÉ HLINECKO
JAROSLAV PANUŠKA (1872 – 1958) – Od světa pohádek
k slovanskému dávnověku
Otevřeno: Út – Ne 9 – 12, 13 -17 h
Čtvrtek 21. 7. od 18 do 21 h večerní čtení pro děti na půdě galerie.
Muzeum
do 30. září
HLINECKÁ STOPA KARLA LIEBSCHERA
Výstava souboru prací na papíře ze sbírky MMG Hlinsko.
Stálá expozice: Nejstarší historie, školství, spolky, oděv a textilní
výrobky, zaniklá a živá řemesla – hrnčířství, hračky, sklo,
rodina Adámkových.
Otevřeno: Út – Ne 9 – 12, 13 -17 h
Městské muzeum a galerie, Havlíčkova 614, 539 01 Hlinsko
Tel.: 469 311 267, 731 151 777, e-mail: muzeum@hlinsko.cz;
www.mmghlinsko.cz, Facebook Městské muzeum a galerie
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Centrum Jana Pavla XXIII.

Muzeum v přírodě Vysočina

Pondělí: Cvičení Pilates dospělí 17.15 – 19.30 h (paní Semerádová)
Úterý: Bohoslužba 8 – 9 h; Modlitební setkání 18 – 19 h;
Intervalový trénink – 19.15 – 20.15 h
Středa: Výtvarná dílna pro dospělé 13.45 – 16.30 h;
Intervalový trénink – 19.15 – 20.15 h
Čtvrtek: Cvičení Pilates dospělí 17.15 – 19.30 h
Pátek: Bohoslužba 8 – 9 h
Sobota: Bohoslužba 16.30 – 17.30 h
Neděle: Bohoslužba 8 – 9 h
Více informací na www.cj23.cz, FB: Centrum Jana XXIII.

KULTURNÍ AKCE
V CHOTĚBOŘI 7 a 8/2022
14.7.

18:00

Chotěbořské námko

náměstí T.G. Masaryka
18:00 hod. SHE LEFT, blues
20:00 DIA, pop

28.7.

18:00

11.8.

18:00

12.8.

17:30

Vstup volný

18:00

Vstup volný

KRADEKRADEMOR

31.8.

18:00

Vstup volný

Chotěbořské námko

náměstí T.G. Masaryka
18:00 hod. THE CYCLE, rock
20:00 hod. ZA NOTOU, country-big-beat

do 30. října
MASOPUSTNÍ OBCHŮZKY Z HLINECKA
aneb Dvanáct let světovým kulturním dědictvím
Výstava ve statku z Mokré Lhoty věnovaná významnému fenoménu lidové kultury Hlinecka, který byl v roce 2010 zapsán na seznam
světového dědictví UNESCO.

do 31. října
KRÁSNÁ PRÁCE
Výstava plakátů na téma lidových řemesel, které vytvořili studenti
Ateliéru designu VOŠ Scholastika Praha. V Pickově domě připraveno ve spolupráci s projektem Krásná práce.

Vstup volný

zámecký park
17:30 hod. KRADEKRADEMOR, pouliční komedie, NOTDIS

25.8.

do 30. října
PŮLSTOLETÍ S VÁMI
Výstava ve statku z Mokré Lhoty přibližující padesátiletou historii
muzea.

BETLÉM HLINSKO

Chotěbořské námko

18:00 hod. PARANOIA, rock
20:00 hod. SORRY BAND, rock

16. a 17. července od 9 do 17 h
VESELOKOPECKÝ JARMARK
Svoje výrobky představí pozvaní lidoví výrobci z celé České republiky. Ukázky výroby, dílničky pro děti a doprovodný kulturní program.16. 7. FS Groš z Dolní Rožínky a 17. 7. dechová hudba Hlinečanka z Hlinska.

Návštěvní doba: Od úterý do neděle v době od 9 do 18 h. Každý
první čtvrtek v měsíci vstup zdarma.

Chotěbořské námko

náměstí T.G. Masaryka
18:00 hod. MARCEL KŘÍŽ, folk blues
20:00 hod. BROUMBAND, rock

VESELÝ KOPEC

Vstup volný

Chotěbořské námko

náměstí T.G. Masaryka
17:00 hod. PRINC JAROMIL, pohádka, divadlo Studna
18:00 hod. DETTO, folk country
20:00 hod. ČÁRO GYPSY, folk jazz
Vstup volný

Od 15.7. je opět zahájen provoz kina.
Program si můžete prohlédnout na www.cekus.eu
V průběhu prázdnin proběhne před židovským hřbitovem výstava
Tobiáše Smolíka Veselé putování židovskou historií.

EXPOZICE MASOPUSTNÍCH OBCHŮZEK A MASEK Z HLINECKA
V domku č. p. 362 jsou vystaveny dokumenty věnované zápisu
masopustních obchůzek z Hlinecka do světového nehmotného
dědictví UNESCO. Můžete si zde prohlédnout množství historických i současných fotografií masek, stejně jako originální masky z
Blatna, Hamrů, Studnice a Vortové. Součástí expozice jsou i promítané dokumenty, výtvarná dílna pro děti a speciální programy pro
školy.
ŽIVÁ HISTORIE, speciální programy pro školy a veřejnost
Podrobnosti k bohaté nabídce programů naleznete na
www.betlem-hlinsko.cz v oddíle Živá historie. Na programy je nutné objednat se předem. Návštěvní doba: Úterý až neděle
od 9 do 17 h; polední přestávka od 12 h do 12.30 h.
Každý první čtvrtek v měsíci vstup zdarma.
Muzeum v přírodě Vysočina, Příčná 350, 539 01 Hlinsko, tel. 469
326 415 – správa; E-mail: muzeumvysocina@nmvp.cz
Betlém Hlinsko – 469 311 429 (průvodci), Veselý Kopec –
469 333 175 (průvodci). Podrobnější informace na www.nmvp.cz;
www.facebook.com/ Muzeum v přírodě Vysočina.

Trhová Kamenice
do 31. července
VÝSTAVA OBRAZŮ VÝTVARNÉ SKUPINY X-ART
Otevřeno: Ú – Ne 10 – 12,
13 – 16 h
–muzeumÚterý 5. července
HASIČSKÁ SOUTĚŽ
-fotbalové hřiště-

Areál pivovaru Rychtář
Sobota 16. července od 14 h
DYMYTRY, HARLEJ, ALKEHOL, ARAKAIN
Sobota 6. srpna od 16 h
TRAKTOR, WALDA GANG, HORKÝŽE SLÍŽE
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Soukromá inzerce
Prodám naštípané jasanové dřevo v délce 30 cm. Tel.: 721 876 816.
Vykoupím a ocením vaše šperky, mince, obrazy, porcelán a jiné
poklady z půdy. Přijedu po dohodě i do bydliště. Josef Novák, emeritní soudní znalec. Tel.: 606 953 652.
Hledám mladší paní na výpomoc v domácnosti – mytí oken, luxování atd. Práce dle domluvy. 100 Kč na hodinu.
Svratouch. Tel.: 736 767 744.
Prodám levně cca 2 m³ (asi 640 ks) plných použitých cihel z bouračky na dozdívky. Tel.: 606 623 673.
Prodám hrnec na zelí 50 l, cena dohodou. Tel.: 721 038 790.
Poptávám sekání trávy u rodinného domu ve Vortové, který je
využíván jako chalupa. Jedná se o plochu cca 700 m² včetně příkopu a cesty. Doba sekání cca 4-5 hodin. Termín by byl vždy upřesněn. Požadavkem je používání vlastní sekačky a křovinořezu.
Cena: 1 500 Kč za jedno posekání.
èištìní Tel.: 724 062 334.
kobercù Koupím pianino, i zánovní.
a èalounìného Tel: 724 357 476.

nábytku

pro domácnosti i firmy
Kontakt: 777 13 16 13
vivere@hlinecko.cz
www.vivere.cz

*NGF¾OGRQ\GOGM
UGX\TQUVNÚOUCFGOPCMNKFPÆOOÊUV÷
FQVąKEGVKOKPWVQF*NKPUMC
MVTXCNÆOWD[FNGPÊ<P2TQ\XÊą¾VMC
&CPKGNC,KVMC

www.lineafoto.cz

6GN
Prodejna: Taussigova 1768, Hlinsko
E-shop: www.reprof.cz
Tel.: 722 715 635

ZRENOVUJTE SI BALKON ČI TERASU
JEDNODUŠE A RYCHLE
HYDROIZOLAČNÍ STĚRKY

Užijte si léto v nových
slunečních brýlích
Měříme zrak
i pro kontaktní čočky.
Optika Petříkovi
Dvořákovo nábř. 269, Hlinsko
Tel.: 736 535 055

www.optika-petrikovi.cz

jednoduchá aplikace, kterou zvládne
každý
vysoká kvalita prověřená po celém
světě
dlouhá životnost
na bázi polyuretanu - vysoká pružnost
terasy, balkony, střechy
TRANSPARENTNÍ HYDROIZOLACE
ideální pro dodatečnou izolaci
prosakující dlažby
bez nutnosti vybourání

BAZÉNOVÉ NÁTĚRY, ZEMNÍ IZOLACE A MNOHO DALŠÍHO
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TKG Hlinsko tančilo
na Slovensku

49. Rallye Český
Krumlov 2022

Byla sobota 11. června a taneční klub TKG Hlinsko odjíždí
na Mistrovství Slovenské republiky v plesových choreografiích, exhibicích a showdance
do Žiaru nad Hronom. Otevřeného mistrovství se účastní
tento klub již asi 20 let. Tentokrát byl termín z důvodu covidu
přesunut na červen, a tak si tanečníci nejprve zatančili na
Mistrovství ČR v Chrudimi, kde
si vytančili krásné finálové
umístění se standardní formací
a titul 1. vicemistra s polkovou
formací.
I na Slovensku představili své
nové choreografie. Předtančení
„Holubí kantáta“ soubor připravil ve spolupráci s československým choreografem Petrem Horáčkem. Choreograf
chtěl tak vzdát hold výjimečnému hlasu Jiřího Schelingera a
jeho nejslavnější písni, kterou

Mistrovství ČR rallye historických automobilů (MČR HA)
pokračovalo dalším dílem společně s velkým mistrákem soutěží Rallye Český Krumlov 20. –
21.5.2022.
Tato tradiční soutěž je vyhlášená krásnými ale těžkými
rychlostními zkouškami (RZ),
jako například Kohout, Ján a
nebo Malonty. Lesní kopcovité
asfaltové cesty s mnoha zatáčkami prověřilo nejednu posádku. Servis byl na výstavišti České Budějovice, kde se zároveň
také třikrát jela divácká okruhová zkouška. Zahajovala páteční etapu šesti RZ, aby se následně jelo na slavnostní startovní rampu v Českém Krumlově. Na startu bylo 67 soudobých
a 34 historických vozů.
Hlinecko – holetínská posádka
Miloslav Zavřel – Martin Vtípil
na voze Škoda 130 L/A po
půlroční pauze začala na okruhu dobře a držela s konkurencí
krok. V následujících RZ se již
projevila rozježděnost ostatních
posádek a znalost tratí, a tak se
hlinečtí museli spoléhat na
jízdu bez chyb a riskování a postupně se dostávali do tempa.
Technika byla po zimní repasi
motoru a zásadních úpravách
na podvozku spolehlivá a výrazně se zlepšili jízdní vlastnosti
na rozbitém asfaltu. Do posledních dvou nočních RZ hlásil radar bouřku, a tak na poslední
chvíli padlo v servisu rozhodnutí neriskovat a přezout na
mokré gumy. Následná RZ byla
kvůli nehodě zrušena a na poslední RZ okolo půlnoci začalo

pro něj pánové Svěrák a Uhlíř
napsali před rovnými 50 lety.
Toto vystoupení přineslo tanečnímu klubu 2. místo.
Další novou choreografií je
česká polka „Kapitánská“, kterou pod vedením Jany Malinové
natrénovali nejenom zkušení
tanečníci, ale i úplní nováčci a
vyplatilo se. Soubor získal další
medaili, tentokráte bronzovou.
Vedoucí celého týmu oceňuje
nasazení všech tanečníků,
skvělou atmosféru, podporu diváků, a především vzájemnou
souhru celého týmu, tj. těch,
kteří tančí několik let, s těmi,
kteří stáli na soutěžním parketu
poprvé nebo podruhé.
Po koronavirové tříleté pauze
to byl osvěžující zážitek a zároveň skvělý úspěch pro všechny.
Dr. Jana Malinová,
TKG Hlinsko

lehce pršet. Páteční etapu uzavřel Miloslav Zavřel a Martin
Vtípil na 18. místě absolutně v
MČR HA.
V sobotní sekci sedmi RZ
(Kohout, Malonty a Rožmberk
se dvěma průjezdy a jedenkrát
okruh výstaviště) po nočním
dešti uklouzané lesní cestičky
prověřili odvahu posádek. Posádka Miloslav Zavřel – Martin
Vtípil jela bez větších chyb a
zejména v lese na kluzkém povrchu s opatrností – ostatně
mimo trať bylo vidět mnoho
havarovaných posádek. RZ Malonty s délkou 28 km prověřila
výdrž posádek i techniky a následující těžká RZ Rožmberk na
rozbité zatáčkovité lesní cestě
do kopce a z kopce prověřila
podvozky aut i odvahu posádek.
Po třech sezonách trápení s
technikou i karamboly se podařilo posádce Miloslav Zavřel –
Martin Vtípil zajet v mistrovství
České republiky HA zatím nejlepší výsledek a konečné 13.
místo absolutně a 3. ve třídě
znamenalo konečně první
umístění „na bedně“ a také
cenné body do Mistrovství České republiky HA.
Velké poděkování patří
sponzorům, bez kterých by
tento finančně náročný sport
nešel provozovat – ABREX, Autoprodej Radek Černý, Autoopravna VM, a poděkování také
patří mechaniku Martinu Vyčichlovi a také za podporu v rodinách.
Miloslav Zavřel
a Martin Vtípil
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Hlinecký kilometr zaznamenal rekord
8. ročník běžeckého závodu
Hlinecký kilometr skončil v
úterý 14. června osmým závodem. Celkem startovalo 56 dětí,
což je rekord. Nejvíce ve věku
5-10let (45). Všichni závodníci
dostali pěkné medaile a věcné
ceny.
Celkové výsledky:
Dívky 100 m
1. Ema Žaloudková 120 b,
2. Ivana Terpaj 114 b,
3. Marie Nádvorníková 107 b
Dívky 200 m
1. Josefína Mrkvičková 120 b,
2. Jaroslava Terpaj 110 b,
3. Adéla Krejčí 109 b

1. Karolína Příhodová 119 b,
2. Stela Odehnalová 115 b,
3. Anna Sodomková 105 b
Dívky 600 m
1. Adéla Krupičková 120 b,
2. Anna Kostelecká 57 b
Dívky 1 000 m
1. Lucie Kopecká 120 b,
2. Simona Kopecká 115 b,
3. Vanesa Urbánková 110 b
Chlapci 100 m
1. Nikolas Chlebný 119 b,
2. Štěpán Uj 113 b,
3. Tomáš Bis 40 b

Chlapci 300 m
1. Antonín Kostelecký 118 b,
2. Tomáš Pilný 116 b,
3. Adam Veselý 111 b

Chlapci 200 m
1. Matyáš Žaloudek 120 b,
2. Radek Nádvorník 95 b

Chlapci 600 m
1. Tomáš Holeček 80 b,
2. Ondřej Poslušný
Chlapci 1 000 m

Dívky 300 m

Pozvánka na nohejbalový turnaj
neregistrovaných
Místo konání: antukové
kurty v přírodním areálu
Doupnice v Radčicích u Skutče
Kdy: v sobotu 10. září 2022 –
prezentace do 9:00 hod. (trojice
/ 3 dopady)
– startovné 360 Kč, připraveny hodnotné ceny, občer-

1. Martin Hudeček 40 b
Pořadatelé závodu Zdeněk
Kasal a Jan Pilný děkují touto
cestou všem dětem a rodičům
za účast a J+P Sport, TIC Hlinsko, Mlékárně Hlinsko a radnímu za Pardubický kraj Pavlu
Šotolovi za věcné dary.
Zdeněk Kasal

Podpořte strom, který vás nejvíce
zaujme. Hlasujte o Strom roku

stvení a večerní pobavení zajištěno – závazné i nezávazné přihlášky, či jiné dotazy: nohejbal.doupnice@seznam.cz,
tel.: 775 303 160 Mojmír Habart,
tel.: 777 550 708 Jaroslav Švanda

Karate
Mezinárodní soutěž v karate s
názvem Vamberecký lvíček
proběhla 7. května. Této akce
se zúčastnili Jiří Bouška,
František Remeš a David Vokál.
Proběhly velice pěkné zápasy,
kde naši závodníci bojovali s
maximálním nasazením. Jiřímu Bouškovi se podařil postup do druhého kola. Ale
další zápas se J. Bouškovi a F. Remešovi vyhrát nepodařilo. Lépe se
dařilo Davidu Vokálovi, který vybojoval v kategorii mladší žáci
první místo a tím zlatou medaili a pohár.
Dále se David Vokál ještě zúčastnil 15. května Národního poháru v
Pardubicích, kde obsadil pěkné páté místo.
Za Oddíl karate Hlinsko z.s. trenér Miloslav Zdražil

Dvanáct stromů z osmi krajů se utká v anketě Strom roku. Tu pořádá brněnská Nadace Partnerství letos již po jednadvacáté. Vítězný strom získá odborné arboristické ošetření zdarma a postoupí do
celoevropského kola soutěže. Stromové velikány můžete podpořit
online na www.stromroku.cz anebo pomocí dárcovské SMSky do
11. září.
Od vzniku ankety se do hlasování zapojilo více než 736 tisíc lidí a
vybralo se přes 3 miliony korun, které putovaly na výsadby a ošetření stromů. Nadace Partnerství
Foto: Lucie Mojžíšová
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