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TANEČNÍ KURZY ZAČALY

V POLOVINĚ ZÁŘÍ byly v Multifunkčním centru zahájeny kurzy tance a společenské výuky. Mladé tanečnice a mladí tanečníci mají za sebou již první nesmělé taneční krůčky. Doufejme, že nic nezabrání
tomu, aby kurzy mohly i nadále pokračovat a byly úspěšně zakončeny Věnečkem. Bohužel v současné
době už i účastníci tanečních musí mít při výuce tance na ústech roušku, což v době pořízení fotografie nebylo potřeba. Snad bude lépe a roušku budou moci tanečníci zase odložit.
Foto: Radek Pavlík

Prodej stavebních pozemků
v lokalitě Drachtiny
Více na straně 3
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Slovo starosty
Podělíte-li se
o starost,
stane se
poloviční.
Sdílíte-li
radost,
stává se
dvojnásobnou. Chci se
tedy s Vámi podělit o radost. I v
letošním roce se nám podařilo v
Hlinsku realizovat dosud více
než 15 důležitých investic a
oprav. Starost mne naopak neopouští, když myslím na zdraví
Vás, spoluobčanů z Hlinska a
sousedů z okolních obcí. Opět se
na nás valí denně desítky informací na téma koronavirus.
Osobně mi často přijdou zprávy
a čísla chaotická a stresující.
Orientovat se v nich je složité,
protože jsou mnohdy protichůdná. S rouškou, bez roušky, s
rouškou atd.
Že se neshodnou politici, to
chápu. Ale bohužel jsme svědky
i názorové války odborníků. Do
toho všeho média hledající
senzace – a teď čemu věřit?
Víte, pro začátek možná pomůže přepnout na jiný program a
třeba vyrazit do přírody. Vůbec
přitom situaci nechci zlehčovat
či podceňovat. V žádném případě!
Jedno vím ale jistě stejně jako
na jaře. Panika nám nepomůže.
A nepomůže nám ani samo o
sobě jakékoliv nařízení jakékoliv instituce. Pomůže hlavně
zdravý rozum a osobní odpovědnost každého z nás. To je
nejlepší ochrana. A ta začíná i
končí u každého jednotlivce.
Jako starosta Hlinska Vám mohu slíbit, že pro ochranu našich
obyvatel uděláme maximum a
jsme připraveni pomoci i sousedním obcím. NEBOJTE SE!
Jsme tady od toho. Prosím, teď
ale přestaňme sami sebe stresovat, jednejme s rozvahou a
odpovědně. Zase to zvládneme.
Mějte úspěšný říjen a děkuji za
podporu.
Miroslav Krčil

2| Hlinecké noviny

říjen| 2020

Hasičská zbrojnice v Blatně
prošla kompletní rekonstrukcí
V sobotu 12. září byla v rámci
oslav 125. výročí SDH Blatno
slavnostně otevřena a předána
do užívání zrekonstruovaná
hasičská zbrojnice v Blatně.

MAJETEK MĚSTA
Kompletní přestavbou vznikl
víceúčelový objekt, který bude
sloužit nejenom místnímu SDH
či výjezdové jednotce města, ale

i jako prostor pro společenská
setkávání obyvatel a využívat
jej bude i město Hlinsko. Je to
další majetek našeho města,
který byl zanedbaný, nám se jej
podařilo opravit a teď na něj
můžeme být hrdí. Navíc je to
investice, která bude sloužit i
našim dětem a vnukům.

20 MILIONŮ
Město Hlinsko do generální rekonstrukce objektu investovalo
necelých 20 milionů korun.
Projekt modernizace blatenské
zbrojnice byl ovšem zároveň
vybrán k financování z dotačního programu IROP. Výše dotace činí téměř 15 milionů korun.

MEDAILE ZA ZÁSLUHY
V rámci zmíněných oslav město
Hlinsko jako investor stavby
obdrželo od okresního Sdružení
hasičů Čech, Moravy a Slezska

Vítání občánků se ruší
Ani v letošním roce, kdy je
komplikované uspořádat v
uzavřených prostorách téměř
jakoukoliv společenskou akci, v
Hlinsku noví občánci nepřijdou
zkrátka.
Slavnostní vítání se sice, bohužel, neuskuteční – nechceme
zbytečně zvyšovat riziko, ale
město Hlinsko přesto svému
slibu dostojí.
Každý nový občánek i letos
obdrží finanční částku 3 tisíce
korun jako symbolické poděkování rodičům, jako vyjádření

podpory i skutečnosti, že si
město Hlinsko váží budoucí generace, která jednou nastoupí
na naše místa.
Vždyť přece naše děti nám na
tenhle svět přinášejí kromě jiného hodnotu, kterou lze
označit jako věčnost. V jejich
životech pokračují životy nás
samotných i našich předků.
Všem našim novým občánkům
i jejich rodičům přeji hodně
zdraví, pohodu a radost ze života.
Miroslav Krčil, starosta

za odvahu realizovat tento projekt „MEDAILI ZA ZÁSLUHY“.
Bylo to velké a především milé
překvapení. Je to ocenění celého
týmu lidí, kteří se na generální
rekonstrukci podíleli. Hlavně je
to ovšem ocenění těch zastupitelů, kteří vloni v prosinci hlasovali pro rozpočet města na

letošní rok a tím podpořili i
projekt přestavby blatenské
zbrojnice.
Děkuji nejenom všem, kteří se
podíleli na této konkrétní rekonstrukci, ale i všem, kteří
mají odvahu podporovat rozvoj
Hlinska a našeho regionu.
Miroslav Krčil, starosta

Modernizace veřejného osvětlení
stála dva miliony korun
Investice a větší opravy městského majetku, které jsme na letošek
naplánovali, jsou hotové. V září jsme dokončili rekonstrukci významné části veřejného osvětlení, která spočívá zejména ve výměně svítidel. Celkově jsme investovali zhruba 2 miliony korun,
50% nám ovšem pokrývá dotace od ministerstva průmyslu a obchodu. Důležité je, že tímto výrazně zefektivňujeme provoz celé
soustavy.
Z cca 20 investic letošního roku tedy ještě pokračuje stavba sportovní haly, rekonstrukce bývalého administrativního objektu firmy ETA a zahájeno je zasíťování parcel na Drachtinách. Dokončení
těchto akcí je však plánováno až na příští rok.
V současné době nás čeká jednak administrativní dokončení projektů a zároveň už pracujeme i na přípravě investic a rozpočtu
města pro příští rok. Miroslav Krčil, starosta

Domov seniorů Drachtinka má novou ředitelku
Ke konci srpna skončila ve
funkci ředitelky příspěvkové
organizace Domov seniorů
Drachtinka paní PhDr. Eva
Kunátová Holečková, MBA.
Chtěli bychom jí proto, i tímto
způsobem, veřejně poděkovat
za náročnou a poctivou práci,
kterou během svého pětiletého
působení v této organizaci odváděla. Zároveň bývalé paní ředitelce přejeme především

pevné zdraví a mnoho pracovních i osobních úspěchů.
Novou ředitelkou organizace
byla od 1. září Radou města
Hlinska jmenována Bc. Miroslava Kábelová z Hlinska. Bc.
Kábelová nejlépe obstála ve výběrovém řízení, v rámci něhož
předložila nejkomplexnější
koncepci řízení a rozvoje organizace a rovněž v rámci ústního
pohovoru před komisí prokázala

výborné znalosti problematiky
předmětných sociálních služeb
a jejich ekonomických souvislostí. Paní Kábelová v DsD pracovala již v období od října 2007
do ledna 2015 jako vedoucí
ekonomka a zástupkyně ředitele. V následujícím období působila po dobu 3 let na obdobné
pozici i v Centru sociálních služeb a pomoci Chrudim. Bc. Kábelová má, podle názoru vedení

města Hlinsko, veškeré předpoklady k tomu, aby v uvedené
pozici obstála, a přispěla tak k
dalšímu rozvoji organizace i
zkvalitnění služeb pro občany
města a jeho okolí. K tomuto cíli
jí přejeme hlavně stálé zdraví,
pevné nervy a podporu spolehlivých spolupracovníků.
Bc. Martin Vtípil,
vedoucí odboru soc. věcí,
školství a zdravotnictví

říjen| 2020

Hlinecké noviny| 3

Akordeonisté ze ZUŠ Hlinsko se
prosazují ve světovém měřítku
Ve dnech 6.-8. března 2020 se
žákyně akordeonové třídy ZUŠ
Hlinsko zúčastnily mimořádné
akce. Daniela Váňová a Lucie
Pudilová se v doprovodu své
paní učitelky Markéty Břízové
vypravily na akordeonové kurzy
do Dobřan u Plzně. Pozvání na
uspořádání akordeonových
kurzů v ČR poprvé v historii
přijal prezident Světové akordeonové asociace (CMA) a jedna
z největších osobností v tomto
oboru na světě, pan Frederic
Deschamps z Francie. Kurzy se
pro naše žákyně staly úžasnou
příležitostí, vidět při práci jednoho z nejlepších akordeonových pedagogů současnosti.
Během kurzů se konaly zajímavé semináře a koncerty, na kterých vystupovali studenti konzervatoří a nejlepší žáci ze „Zušek“ z celé republiky.
Součástí tohoto hudebního
víkendu byla také nominace na
světovou soutěž, pořádanou
organizací CMA, s názvem International Open Trophy, na

které se každoročně prezentují
nejlepší akordeonisté z celého
světa. Počet účastníků z jedné
země je na tuto soutěž určován
příslušnými delegáty CMA.
Většinou se vychází z velikosti
země a úrovně výuky. Za celou
Českou republiku mohl být vybrán pouze jeden kandidát. Tu-

to jedinečnou nominaci nakonec získala Lucie Pudilová, žákyně ZUŠ Hlinsko ze třídy paní
učitelky Markéty Břízové. Zde je
nutno podotknout, že zároveň
s nominovaným soutěžícím je
nominován i jeho učitel, tedy
paní učitelka Břízová, za člena
světové poroty, která výkony
soutěžících posuzuje. Soutěž
měla proběhnout v měsíci listopadu 2020 v portugalském
městě Algarve. Vzhledem k
současné situaci spojené s pandemií Covid-19 se organizátoři
soutěže rozhodli, že letošní jubilejní 70. ročník proběhne online formou.
Nyní se připravuje videonahrávka v předem daném formátu, která bude během měsíce
října odeslána organizátorům
soutěže. Záznam soutěže bude
možno sledovat přes Facebook.
Naší žákyni Lucii Pudilové
gratulujeme a držíme palce při
tomto akordeonovém mistrovství světa.
Petr Klas, ředitel ZUŠ

Setkání
s biblickými
příběhy
Sbor Českobratrské církve
evangelické v Hlinsku od října
opět pořádá pro členy i pro širokou veřejnost Setkání s biblí.
Tento rok se budeme věnovat
dalším příběhům z evangelia
podle Matouše. Zveme všechny,
kteří se zajímají o otázky spojené s biblickými příběhy a o to,
jak se týkají naší současnosti. K
rozhovorům se scházíme většinou v úterý na evangelické faře
v 18 hodin, den upřesňujeme
podle možností zájemců. Také
vás zveme na setkání, která se
konají zpravidla na faře ve
čtvrtek dopoledne v 9.30 hodin.
Sdílíme aktuální radosti a starosti a končíme společnou
modlitbou. Máte-li zájem, bez
obav se ozvěte a přijďte.
Kontakt: farářka Naděje Čejková, tel. 604 284 774, Straněnská
837 – pod poliklinikou.

Oznámení – prodej pozemků
v lokalitě Drachtiny
Ve smyslu ust. § 39 odst. 1 zákona č. 128/2000, o obcích,
v plat. znění, uveřejňujeme
záměr Města Hlinska převést
níže uvedené nemovitosti.
Podle citovaného ustanovení
se mohou k těmto záměrům
občané vyjádřit, případně podat
své připomínky a návrhy.
Prodej
Stavebních pozemků v lokalitě Drachtiny, Hlinsko, označených jako č. 32 až č. 53 a č. 57
až č. 65 (3. etapa), v katastrálním území Hlinsko v Čechách.
Pozemky jsou určeny výhradně k výstavbě rodinných
domů, které budou respektovat
Územní studii Hlinsko –
Drachtiny, která byla schválena
dne 16.10.2017.
Tato územní studie je vystavena na internetových stránkách města Hlinska:
http://www.hlinsko.cz/mestsky-urad/uzemniplanovani/platne-dokumenty-

up/mesto-hlinsko a její základní podmínky jsou uvedeny
v příloze k tomuto oznámení.
Regulativy územní studie –
podmínky prostorového
uspořádání a ochrana krajinného rázu:
– novostavby či přestavby
stávajících staveb budou respektovat stávající urbanistickou a architektonickou strukturu okolní zástavby
– RD budou izolované, jednotlivě stojící
– zástavba: podle stavební
čáry v hlavním výkresu územní
studie, před ní nesmí být umístěny vedlejší objekty
– výšková hladina zástavby: 1
nadzemní podlaží + podkroví
(2.NP)
– tvar střechy: sedlová, polovalbová
– výška hlavního hřebene:
7,5-8,5 m od stávajícího rostlého
terénu
– orientace hlavního hřebene:
podle hlavního výkresu územní

studie
– sklon střechy – sklon 32-45°
– nejsou dovoleny bungalovy
Kupní cena je stanovena ve
výši 550 Kč za 1 m². Kupující
hradí daň z nabytí nemovitých
věcí ve výši 4% kupní ceny (pokud nebude ke dni uzavření
kupní smlouvy zrušena).
Kupní smlouva musí být
uzavřena a úhrada kupní ceny
provedena do 2 měsíců od
schválení prodeje zastupitelstvem města.
Stavba rodinného domu musí
být dokončena a zkolaudována
(uvedena do trvalého užívání)
do 4 let od uzavření kupní
smlouvy, jinak bude stavebník
povinen uhradit smluvní pokutu ve výši kupní ceny.
K převáděnému pozemku
bude zřízeno předkupní právo
ve prospěch města Hlinska do
doby kolaudace (uvedení do trvalého užívání) stavby rodinného domu.

V případě, že dojde k souběhu
žádostí o stejný stavební pozemek, bude kupující vybrán (určen) na základě nabídkového
řízení o ceně, jehož účastníky
budou všichni zájemci o předmětný stavební pozemek.
Jednomu zájemci může být
prodán pouze jeden stavební
pozemek.
Zájemci mohou zasílat svoje
žádosti na adresu Městského
úřadu Hlinsko, Poděbradovo
nám. 1, 539 23 Hlinsko do 23. 10.
2020 do 12:00 hodin včetně. Situační výkres stavebních pozemků a formulář žádosti jsou
rovněž k dispozici na webových
stránkách města Hlinska
http://www.hlinsko.cz/mestsky-urad/projektyzamery/parcelydrachtiny

Ing. Jaroslav Dvořák,
vedoucí odboru investic
a městského majetku
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Budovaná sportovní hala – je nutná změna
projektu?
Město Hlinsko začalo na začátku prázdnin s velkou slávou
budovat novou sportovní halu,
která podle slov řečníků při poklepání na základní kámen, i
podle slov starosty města v Hlineckých novinách i na jeho facebooku dne 1. 7. je „plnohodnotnou halou s patřičnými parametry“, resp. slovy starosty na
facebooku „samozřejmostí jsou
odpovídající parametry sportovní plochy“.
Proto jsem byl velmi překvapen, když starosta města na
jednání zastupitelstva dne 7. 9.
dodatečně zařadil bod jednání
výstavba sportovní haly a v
rámci tohoto bodu informoval
zastupitele, že by bylo dobré,
kdyby se strop sportovní haly
zvýšil o 2 metry ze 7 m na 9 m, a
to z následujících důvodů.
Prvním důvodem je to, že se
podařilo vysoutěžit cenu cca 78
mil. Kč místo očekávaných 120
milionů, takže z „ušetřené“
částky by se mohla část použít
na zvýšení stropu. Druhým důvodem je to, že sice hala v současnosti splňuje výškou stropu
7 metrů výškové požadavky na
hrací plochu téměř všech sportů, a úplně všech sportů, které
jsou v současné době v Hlinsku
aktivně provozovány, ale Hlinsko by mělo být připraveno na
to, kdyby se v následujících 2030 letech měnily požadavky na
výšku hrací plochy některých

sportů, zejména volejbalu (zde
je stanovena minimální výška
stropu 7 metrů, pouze pro extraligu mužů je doporučená
výška 9 m a pro mezistátní
utkání je požadovaná výška 12,5
m). Podle informací podaných
na zastupitelstvu by cena za toto zvýšení byla někde na úrovni
8 – 10 milionů, v kuloárech se
mluví o ceně 12 – 15 milionů.
Diskuzi zastupitelstva nebudu v mém příspěvku popisovat,
můžete se na ni podívat na kabelové televizi KIS nebo na internetu. S řadou argumentů zastupitelů se musím ztotožnit –
takovou ne bezpodmínečně
nutnou investici nelze zdůvodnit tím, že „se podařilo ušetřit,
tak část utratíme“, nebo tím „co
kdyby v budoucnu…“
Město má postupovat „s péčí
řádného hospodáře“. V době,
kdy není jasné, jak se bude vyvíjet ekonomická situace ve
státě a z ní vyplývající příjmy
města, se mně osobně zdá tato
změna projektu nehospodárná.
Město plánuje zasíťování dalších stavebních parcel na
Drachtinách s rozpočtovanými
náklady cca 48 milionů Kč, některé městské komunikace jsou
v žalostném stavu (např. ulice
Kavánova, Erbenova, Taussigova, …), několik let se odkládá
vybudování chodníku v ulici
Rváčovská, loutkářům ve Společenském domě začíná pomalu

střechou pršet na hlavu, několik
let čeká na rekonstrukci objekt
bývalé mateřské školy Bytex v
ulici Karla Lidického (a to přesto, že na rekonstrukce komunitních center byly několikrát
vypsané dotace), je třeba řešit
situaci s parkovacími místy na
sídlišti i v centru města, … takže
určitě lze částku jistě vyšší než
10 milionů účelně využít jinde
ve prospěch všech občanů. Zastupitelé se shodli, že k této
problematice svolají seminář
zastupitelstva a poté bude záležitost projednána na veřejném jednání zastupitelstva
města.
Projekt sportovní haly se připravoval několik let, před 4 lety,
na začátku projektování, byl
konzultován se všemi sportovními oddíly a nikdo požadavek
na výšku stropu 9 metrů nevznesl. Co je tedy skutečným
důvodem změny navrhované
změny projektu? A to ve fázi,
kdy pravděpodobně bude
muset být stavba do rozhodnutí
zastupitelstva pozastavena, neboť pokud by změna projektu
byla schválena, znamenalo by
to zřejmě už změnu parametrů
základů stavby haly (rozhodovat o tom budou statici). Je to
snaha dodavatele, aby si vylepšil ekonomiku akce? Jsou tu jiné, „neveřejné“ důvody? Jisté je,
že už samotná příprava podkladů pro seminář zastupitelstva

bude stát několik desítek tisíc
korun, změna projektu s velkou
určitostí několik set tisíc korun,
což jsou další peníze, které by se
určitě daly účelně použít jinde.
A pravděpodobné je i prodloužení termínu pro dokončení
stavby haly.
Jak celá záležitost dopadne?
Dovolím se předjímat. Pokud se
zastupitelé budou řídit svou
„stranickou příslušností“, změna projektu s největší pravděpodobností projde, ať to stojí, co
to stojí. Pokud se budou řídit
obyčejným selským rozumem,
tak jistě přijdou se svými návrhy, kam oněch cca 10 milionů
investovat rozumněji (mluvím
o částce, která zazněla na zastupitelstvu).
P.S. Neoficiální informaci o
tom, že se bude měnit projekt,
protože nevyhovuje výška
stropu, jsem dostal od pracovníka na stavbě haly již 12. 8.
Ověřil jsem si v projektové dokumentaci (je na internetu v
dokumentaci k vypsání veřejné
zakázky), že výška stropu je 7 m
a vyhovuje pro většinu sportů, a
řekl jsem si, že je to nějaký šum.
Nebyl. Pak ale nechápu, proč
zastupitelé nedostali informace
předem, jak předepisuje zákon a
jednací řád zastupitelstva.
Vlastně chápu …
Ing. Karel Hudec

Naši sportovci i děti se zaslouží to nejlepší zázemí
Za posledních pět let jsme
v Hlinsku zvládli realizovat desítky investic. Tak široká investiční aktivita s sebou přináší
samozřejmě i spoustu různých
názorů. Cestou, jak věci zlepšovat, je o nich vzájemně mluvit –
diskutovat. A proto jsem velmi
rád, že do jedné z takových debat na téma sportovní haly se
zapojili sportovci, bývalý radní
města Ing. Hudec, zástupci školy a další. Chtěl bych všem poděkovat za podněty, kterými
přispěli.

PROČ PROSAZUJEME
ÚPRAVY?
Při posledním zasedání zastu-

pitelstva města jsme seznámili
zastupitele se záměrem vylepšit
projekt sportovní haly. Toto
vylepšení spočívá ve zvýšení
stropu nad hrací plochou ze 7 na
9 metrů a ve vybudování víceúčelové místnosti pro žáky i
kabinetu a sociálního zařízení
pro učitele ZŠ Resslova.
Celý projekt stavby haly se
nám podařilo vysoutěžit zhruba
o 40 milionů levněji oproti
předpokladům. Vysoutěžená
cena je cca 79 milionů Kč. Financování jsme zajistili pomocí
výhodného úvěru s úroky hluboko pod hranicí inflace a zažádáno máme i o dotaci. Zmíněné úpravy si vyžádají asi 11

milionů korun. Zbylé peníze
použijeme dle předchozí dohody zastupitelů na spolufinancování nových stavebních parcel na Drachtinách. Pro město
jde tedy jednoznačně o finančně zvládnutelnou záležitost bez
zásadního dopadu na ostatní
investice.

STAVBA NA 100 LET
Naším jediným cílem je postavit v Hlinsku co nejkvalitnější
halu s co nejlepšími parametry
pro sportovce a zároveň vybudovat co nejlepší zázemí pro
žáky ZŠ Resslova, pro naše děti.
A od toho se odradit nedáme!
Vždyť tahle stavba bude ve-

řejnosti sloužit – věřím, že dalších 100 let. A jestliže se ukázala
možnost, jak ještě vylepšit parametry celého objektu sportovní haly, bylo by obrovskou
chybou takovou šanci promarnit. 100 let – za to podle nás
zmíněná částka stojí.
Osobně zastávám názor, že
buď máme potřebnou odvahu
věci zlepšovat anebo nikdy ničeho nedosáhneme a zůstaneme někde v šedé průměrnosti.
Hlinsko si ale v šedé průměrnosti být nezaslouží, o tom jsem
přesvědčen.

Pokračování na protější
straně
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Naši sportovci i děti se zaslouží to nejlepší zázemí
Dokončení ze str.4
PROTI KOUPALIŠTI
I PROTI HALE
A že jsme napadáni za to, že
chceme pro naše děti a sportovce to nejlepší v rámci možností, které teď máme, to mne
mrzí. Zdá se, že někteří lidé
zkrátka neunášejí skutečnost,
že se Hlinsku daří. Používají
bohužel argumentaci, která je

účelová, za hranicí slušnosti a
možná i zákona. Proti takovému napadání našeho týmu se
proto co nejostřeji ohrazuji.
Moc dobře si přitom všichni
vzpomínáme, jak stejní lidé
bojovali například proti stavbě
koupaliště.
Samozřejmě, před námi je
stále ještě obrovský kus práce.
Nyní máme připravených či
aktivně chystáme na čtyřicet
projektů na období zhruba

příštích pěti let. Jde o opravy
dalších komunikací. Mimo jiné
Máchova, Kavánova, Erbenova
či Taussigova nebo Purkyňova.
Jde o nové stavby, investice do
místních částí i o rekonstrukce
majetku, na které jsme získali
dotace – například budova bývalé MŠ v Lidického ulici.

proto, že jsme právě s touto vizí
vstupovali do komunálních voleb. Ještě jednou děkuji za
všechny názory, s nimiž se setkávám. Mnohokrát děkuji i za
velkou podporu našich vizí, ale i
připomínky k nim a věřím, že se
je v maximální míře podaří naplnit.

NEUHNEME!
Milí sousedé, ze základního
směru rozhodně neuhneme! Už

Miroslav Krčil,
Váš starosta

Sportovní hala a Základní Velký den pro prvňáčky

škola Resslova Hlinsko na Resslovce
V době, kdy se všechny školy
v republice potýkaly s distanční
výukou a veškerým děním při
postupném návratu žáků do
školy, přišla pro naši školu radostná zpráva. Dne 8. června
2020 jsme se při zasedání Zastupitelstva města Hlinska dozvěděli, že záhy započne výstavba nové sportovní haly.
Chtěli bychom velmi ocenit
jednomyslné rozhodnutí všech
přítomných zastupitelů města,
že svým rozhodnutím učinili
zásadní a pro naši školu velmi
významné rozhodnutí. Rozhodnutí, které příznivě ovlivní
několik generací školní mládeže. Znali jsme sice plány stavby,
ke kterým jsme se měli možnost v souvislosti se školní částí
také vyjadřovat a připomínkovat je, ale najednou tyto plány
začaly mít reálné obrysy. Věděli
jsme, že škola získá nové sportovní, ale i další prostory pro
naše žáky. Kromě nového sportoviště také např. nové prostorné šatny, dvě nové učebny,
další hygienická zázemí nebo
skladové prostory. Výstavbou
sportovní haly a dalších prostor
určených pro školu si velmi polepšíme.
V současné době, kdy stavba
již probíhá a každý týden se
scházíme se stavebním dohledem, vedením města, stavební
firmou a zástupci odboru majetku města, vyvstala otázka i
další možné úpravy projektu ve
prospěch sportovní části, ale i
ve prospěch školy. V této úpravě by naše škola získala další
prostory, především jmenuji
velkou víceúčelovou místnost.

Kdo naši školu zná, ví, že vedle snahy kvalitního vzdělávání
klademe velký důraz na mezilidské vztahy a hodnoty, které
se možná trochu, ke škodě nás
všech, z našeho života vytrácejí.
Kdo naši školu zná, ví, že pořádáme aktivity, kde se lidé a celé
rodiny schází. Uvedu ty nejvýznamnější: Resslovský slavík,
Hlinecká nota (zkoušky), vánoční besídky s jarmarkem
(naše škola posílá výtěžek z této
akce v hodnotě řádově deseti
tisících korun každý rok na
charitu) a tematicky zaměřené
výstavy (na některé přišlo
téměř 2000 návštěvníků). Bez
této místnosti by byla veřejnost
a především naši žáci ochuzeni,
neboť na nové ploše haly již
podobné akce nebude možné
z pochopitelných důvodů pořádat.
Věříme, že i tato úprava bude
dovedena do úspěšného konce
a my budeme moci v našich
aktivitách pokračovat. Naše děti
si to určitě zaslouží.
Víme, že nás ve škole všechny
čeká náročný rok. Rok plný
omezení, organizačních změn a
zvýšeného úsilí všech našich
zaměstnanců. Věřím, že to
všichni zvládneme. Sám o tom
nepochybuji.
Děkuji všem, kteří nás jakkoliv podpoří a pomohou nám vše
zvládnout. Děkuji také všem
našim rodičům za pochopení a
vstřícnost.

Petr Culek,
ředitel ZŠ Resslova

Začátek letošního školního
roku byl na nejedné škole trochu ojedinělý. Nejinak tomu
bylo i u nás, na Resslovce. Do
lavic ve dvou třídách poprvé
usedlo 42 nových školáků, které
doprovodili rodiče. Po pěkném
přivítání paními učitelkami,
starostou města Hlinska, panem ředitelem a paní zástupkyní byly chlapcům a děvčatům
předány drobné dárečky nejen
v podobě školních pomůcek.
Domů si každý odnesl také malou fialku v květináči a obrovský kornout plný překvapení.
Protože se z důvodu pandemické situace nemohli dříve
naši nynější prvňáčci zúčastnit
ani Dne otevřených dveří, ani
oficiálního zápisu do školy,
rozhodli jsme se jim a jejich rodičům nabídnout prohlídku
učeben právě tento, pro ně tak
významný den, 1. září. Děti nahlédly do prostor několika

školních učeben např. jazykové
učebny, kde si vyzkoušely práci
se sluchátky, v nově vybavené
školní kuchyni se naučily prostřít stůl, v dílně si vlastnoručně
vyryly svá jména do hliněné
destičky, v jiné učebně se vyfotily s velkou sovou, která je
maskotem Resslovky.
Jediným místem, kam jsme
nové žáčky nemohli pozvat,
byla naše tělocvična, na jejímž
místě nyní probíhají práce spojené s výstavbou velké sportovní haly. Ta bude v příštím
školním roce sloužit nejen Resslovským školákům, ale i
sportovním oddílům a širší veřejnosti.
Závěrem bychom rádi popřáli
všem hlineckým žákům a zaměstnancům škol pohodový
školní rok s minimem komplikací. Buďte zdraví!
ZŠ Resslova
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Zatímco ostatní se „sítěmi“ končí, my začínáme
Na jaře vznikla facebooková
stránka pro informovanost o
sociální problematice a pomoci
na Hlinecku. Stránka s názvem
Síť sociálních služeb a souvisejících aktivit Hlinecka je určená
sociálním pracovníkům a dalším lidem, které zajímá, jak si
udržet kvalitu života i v obtížných situacích. Naleznou zde
aktuální informace od místních
služeb, užitečné odkazy, články
či videa.
Aby každý z občanů věděl, že
jakákoli obtížná situace má řešení a že vždy je tu někdo, kdo
je připraven pomoci. To je cíl,
kterého se snažíme dosáhnout
my, kteří zabezpečujeme sociální a související pomoc v našem regionu. A děláme proto
mnohé. Pořádáme osvětové
akce, publikujeme články, aktivně vyhledáváme lidi v nesnázích, poskytujeme základní
poradenství o dostupné pomoci,
vytvořili jsme katalog v regionu
působících sociálních služeb a
souvisejících aktivit, a chystáme se proškolovat zástupce
z obcí, kterak o dostupné pomoci informovat své sousedy.
Jarní vyhlášení nouzového stavu k tomu všemu uspíšilo i naše
rozhodnutí být vidět na sociálních sítích.

UŽITEČNÉ PRO OBČANY I
SOCIÁLNÍ PRACOVNÍKY
Dříve, než-li jsme facebookovou
stránku Síť sociálních služeb a
souvisejících aktivit Hlinecka
spustili, bylo nám jasné, že potřebujeme prostor pro výměnu
informací jak mezi odborníky a
širokou veřejností, tak pro vzájemné informování se mezi
místními poskytovateli služeb.
Právě facebook je tou komunikační sítí, kterou téměř výhradně používají organizace a
spolky působící v regionu.
Obecnou předností internetových sociálních sítí je, že
umožňují šířit potřebná sdělení
v krátkém čase mezi různé
skupiny společnosti, a to klidně
opakovaně, spolu s fotografiemi, odkazy na videa a zajímavými články. Navíc dovolují na
příspěvky reagovat, upřesňovat
je, opravovat. Tím se liší od tištěných a elektronických zpravodajů a novin, které jsou v řadě ohledů těžkopádné. Kupříkladu pro hlinecké Středisko

volného času Pohoda a Pohoda
Cool, které poskytuje služby i
dětem s různým sociálním
znevýhodněním, je zveřejňování příspěvků na facebooku o
připravovaných akcích a uskutečněných aktivitách nedílnou
součástí jeho práce s dětmi a
jejich rodiči. „Po aktivitě se
snažíme podat písemný i foto
report ještě týž den, aby se k
uživatelům dostaly informace
co nejrychleji. Nikoho přeci nezajímá, co se stalo před týdnem
i déle“, říká ředitel střediska Jiří
Hrabčuk, když si pochvaluje facebookový profil jako nejrychlejší komunikační kanál mezi
zařízením a jeho uživateli, kterých středisku mnoho přibylo
právě díky aktivitě na facebooku. Přibylo i lidí „jen“ sledujících jejich stránku. „Je to velmi
dobrá reklama naší práce“, pojmenovává Jiří Hrabčuk další
rozměr online aktivit.
Dobré zkušenosti s využitím
facebookového profilu má i TyfloCentrum Pardubice, organizace, která poskytuje komplexní sociální služby lidem se zrakovým postižením i na Hlinecku. TyfloCentrum Pardubice
rovněž zveřejňuje na profilu
informace, fotky a videa ze
svých akcí, ale i inzeráty na
dobrovolníky či nové zaměstnance. Organizaci jde i o osvětu.
Publikuje příběhy svých klientů
se zrakovým postižením i příběhy dobrovolníků. „Rozšiřujeme povědomí nejen o službách
TyfloCentra Pardubice, ale i
celkově o problematice zrakového postižení. Veřejnost tak ví,
kam se obrátit o radu a přes facebook nás s dotazy oslovuje“,
říká sociální pracovnice Milena
Prskavcová a dodává, že se centru díky profilu zvýšila i zpětná
vazba od spolupracujících organizací – škol, úřadů a nemocnic, kde pořádají zážitkové semináře.
Originálně pracuje se svým
facebookovým profilem hamerský Azylový dům pro těhotné ženy v tísni. Jeho vedoucí
Pavla Glogarová říká, že se zkušenostmi z online prostředí i
díky vzdělávání v oblasti sociálních sítí se podoba jimi zveřejňovaných příspěvků časem
proměnila. Dnes už mají jasno
v tom, jak má příspěvek vypadat, aby okolí zaujal. S velkým
ohlasem se tak setkávají pří-

spěvky ze života azylového domu, jako třeba aktuálně „Střípky povzbuzení“. A co pozitivního používání profilu Dlaň životu, stejnojmenné organizace,
která zřizuje azylový dům
v Hamrech, dle Pavly Glogarové
přineslo? „Rychleji se rozšířila
prosba o určitý věcný dar –
např. tlakoměr, věci pro děti na
tábor nebo také prosba o darování kočárků, to se ozývalo
mnoho maminek. V době koronavirové jsme se také snažili
skrze facebook 'vypouštět' pozitivnější informace právě ze
života organizace a podle zpětných vazeb se to lidem líbilo.“
Facebooková aktivita na Hlinecku působících sociálních
služeb a souvisejících aktérů je
však různá, co se týče způsobu i
četnosti komunikace s okolím.
Spuštěním zastřešujícího facebookového profilu jsme tak
chtěli podpořit i další místní
organizace k jejich větší aktivitě, sdílet jejich dobrou práci ve
prospěch ostatních, rychle rozšířit mezi lidi informace o novinkách v jejich činnosti, a zároveň všem ukázat na základě
příspěvků z jiných koutů republiky či ze zahraničí, že věci
lze řešit i jinými způsoby než
doposud. Pestrost zveřejňovaných příspěvků je natolik velká,
že osloví jak sociální pracovníky, tak i občany s běžným zájmem o celospolečenská témata
jako je třeba kvalita partnerských vztahů či udržení duševní
pohody.

DĚNÍ Z HLINECKA
I ZE SVĚTA
Zaměření našeho facebookového profilu kopíruje prioritní
oblasti komunitního plánování
sociálních služeb a souvisejících
aktivit na území Hlinecka. Snažíme se proto o to, aby i zveřejňované příspěvky vyváženě
obsahovaly témata rodin a dětí,
osob se zdravotním postižením,
seniorů, osob v krizi, lidí žijících
v chudobě nebo těch, kteří se
pro svůj způsob života či rizikové chování, dostávají na pomyslný okraj společnosti. Ti,
kdo nás sledují, se tak mohou
například dočíst o tom, kdo a za
jakých okolností má právo vyjednat si se zaměstnavatelem
práci na zkrácený úvazek, dozvědět se o příležitostech, jak
pomoci načerpat síly rodinám

vychovávajícím dítě s autismem nebo si uvědomit, že i lidé
s různými handicapy, včetně
mentálních, mají sexuální potřeby, s nimiž jim mohou pomoci vyškolení sexuální asistenti a asistentky.
I když primárně chceme sdílet s občany a pracovníky z pomáhajících profesí informace a
příspěvky z našeho regionu,
snažíme se je prokládat potřebnými a zajímavými informacemi nadregionálního charakteru. To se často dělo i v období jarního nouzového stavu,
kdy jsme přinášeli ověřené příspěvky o aktuálních opatřeních
včetně nařízení a doporučení
pro sociální služby, informace o
mimořádných dotačních titulech či praktické materiály, jak
hovořit s dětmi o této mimořádné situaci. Náš dosud nejsdílenější příspěvek se také týkal nouzového stavu. Jednalo se
o letáček s praktickými doporučeními pro seniory, osoby
s handicapem či chronickým
onemocněním. Ten jsme vytvořili v prvních dnech, kdy koronavirová opatření změnila
každodenní životní a pracovní
rytmus všech. Na svých profilech ho sdílela více jak stovka
občanů z Hlinska i okolních
obcí, ačkoliv naši stránku, starou tehdy pár dní, prakticky nikdo neznal.

VĚTŠÍ SLEDOVANOST,
VĚTŠÍ PROMĚNA
Z výše uvedeného je patrné, že
naše facebooková stránka nechce být jen zdrojem místních
aktualit, ale prostorem pro
vzdělávání, rozšiřování obzorů.
Věříme, že díky sdílení konkrétních příběhů, rozhovorů či
krátkých videí můžeme měnit
pohled lidí na témata jako je život s duševním onemocněním,
vyrovnávání životních i pracovních příležitostí pro lidi
s různými handicapy včetně
dětí při školním vzdělávání,
sdílená péče o starého a nemocného člena rodiny nebo
třeba respekt k lidem pracujícím v sexbyznysu.
Pokud nemáte svůj profil na
facebooku, určitě si ho nezakládejte jen kvůli sledování naší
stránky.

Pokračování na str. 7
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Centrum denních služeb Motýl:
„Letíme spolu už 10 let“
Dne 18. 9. 2020 oslavilo Centrum denních služeb Motýl 10 let
od svého založení. Oslava probíhala v kruhu rodinném, a to
především s ohledem na vývoj
koronavirové situace v ČR. Byli
jsme velice rádi i za tuto možnost oslavy. Pracovnice již několik dní před očekávanou
oslavou zdobily zahradu centra
podzimními motivy a všichni
doufali v přívětivé počasí. Na
zahradě se v tento den setkali
uživatelé, jejich rodiče nebo
opatrovníci.
Po vstupu na zahradu nás
všechny provázely vzpomínky
na dobu před deseti lety. …
Uživatele a jejich rodiny přivítal vedoucí zařízení Bc. Marek
Plachta, který při této příležitosti představil také novou ředitelku Domova seniorů
Drachtinka Bc. Miroslavu Kábelovou, která zná mnohé z
uživatelů z předchozího působení. Byla zde opravdu rodinná
atmosféra.
Rádi bychom v souvislosti se
vznikem Centra denních služeb
Motýl zmínili Mgr. Kláru Sodomkovou, která byla „onou“
pracovnicí, která uchopila
myšlenku vzniku Centra denních služeb Motýl pevně do
svých rukou a díky níž mohla
být služba rozvíjena. Vzpomínky se vracely nejen pracovníkům, ale také rodičům, kteří
připomněli první vaření, kdy si
pochutnávali na kančím guláši.
Vývoj CDS Motýl prošel lehčími
i těžšími kroky, všechny měly
svůj význam a dovedly CDS
Motýl do dnešní podoby.
Do sváteční atmosféry oslavy
vstoupil pan Josef Fidler, který
předal Cds Motýl dárkový poukaz v hodnotě 10 000 Kč. Pan
Fidler, v době nouzových vládních opatření na jaře letošního
roku, kdy bylo Cds Motýl uzavřeno, zrealizoval ve spolupráci
s PhDr. Magdou Křivanovou
dobročinnou akci pro Cds Motýl. Ve své tkalcovně na Betlémě
utkal a prodal hadráky (ručně
tkané koberce ze zbytku látek
po šití roušek). Výtěžek z prodeje poté věnoval na provoz
našeho Centra.
Příjemným překvapením byl
dort ve tvaru motýla a trička
pro uživatele, ale i pracovníky s
malým motýlem a mottem:

My se „sítěmi“
začínáme
Dnes spousta lidí se sociálními
sítěmi „sekla“, uvědomili si, že
než věnovat pozornost „vyretušovaným“ životům, které na
sebe prozrazují na svých profilech jejich blízcí, bude smysluplnější věnovat se aktivitám
reálného života. Proto, jestli
nemáte facebook, staňte se třeba dobrovolníky v některé,
z našich místních služeb, pokud
jste ale na síti, tak nás sledujte.
Možná pak dosáhnete i proměn
ve svém okolí. Jako se to děje
v TyfloCentru Pardubice, které
získalo několik nových dobrovolníků díky inzerátu na svém
facebookovém profilu. „Jeden
dobrovolník se nám ozval dokonce během jedné hodiny od
zveřejnění příspěvku“, stvrzuje
Milena Prskavcová jednoznačné
přínosy aktivní komunikace jejich služby na sociální síti.
Mgr. Jaroslav Marek,
koordinátor komunitního
plánování, MÚ Hlinsko,
rozvojsluzeb@hlinsko.cz

Občerstvení na
autobusovém
nádraží
“Letíme spolu už 10 let.“ Za
možnost věnovat uživatelům
upomínkové tričko vděčíme
nejen nápaditým pracovnicím,
ale také panu Ivu Šafránkovi a
jeho pohotovému tisku ve spolupráci s rodinou Potůčkových.
Děkujeme finančním dárcům,
a to panu Radku Černému, Milanu Boháčovi, Zdeňku Jeřábkovi, kteří společně sponzorovali celý nákup a potisk těchto
triček.
Občerstvení pro sváteční raut
zajistila kuchyně Domova seniorů Drachtinka v popředí s panem Tomášem Bíškem a paní
Monikou Hanusovou. Pracovníkům kuchyně patří velký dík i
za skvělou organizaci rautů,
které připravují na benefičních
plesech Cds Motýl již několik
let. Děkujeme také Pekařství
Vacek, které dodalo na tento
raut své vynikající pečivo.
Všechny tyto sváteční i méně
všední momenty společného
setkání zachytila na fotkách

paní Jana Malá a kamera hlineckého kabelového vysílání.
Vřelé díky.
Co bychom přáli Centru denních služeb Motýl do dalších
let? Aby nadále mohl pomáhat
všem, kdo ho potřebují, jenom
spokojené a radostné společné
zážitky v rodinné a přátelské
atmosféře, kterou zajišťují pracovníci Centra.
Za Centrum denních služeb
Motýl
Sociální pracovnice,
Bc. Martina Hejduková, DiS.

Městský kulturní klub zahájil
od pondělí 21. září na autobusovém nádraží provoz stánku s
občerstvením. Otevřeno je od
pondělí do pátku od 5 hodin ráno do 11 hodin dopoledne. V
nabídce máme kávu, nealko
nápoje, pečivo, bagety, párek v
rohlíku, cigarety, něco sladkého
ke kávě a od října plánujeme
prodej novin a časopisů. Těší se
na vás obsluha občerstvení Jindřiška Horáková.
MKK Hlinečan
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Hlinečánek láká pestrou nabídkou –
děti a jejich rodiče jsou vítáni!
Mateřské centrum Hlinečánek
je jedinou organizací, která v
Hlinsku zaměřuje svou činnost
na aktivity pro budoucí rodiče a
pro rodiny s nejmenšími dětmi.
Svým návštěvníkům (maminkám i tatínkům nebo třeba
prarodičům s malými dětmi)
nabízíme už osvědčené aktivity.
V příjemné atmosféře si můžete
přijít vypít kávu nebo čaj a vaše
děti budou spokojené.
Nabídka aktivit je nyní nebývale vysoká, za což všem našim
dobrovolníkům – vesměs zkušeným maminkám – velmi děkujeme!
Aktivity pro nejmenší děti
a jejich doprovod
Úterní dopoledne patří tradičně tematické herně s názvem „Tvoření s písničkou“
(výtvarná a hudební herna pro
děti v jednom), zatímco čtvrteční „Volná herna“ nabízí dětem podle libosti možnost pohrát si se širokou nabídkou
hraček. Odpoledne v podobném
duchu otevírá herna pro Setkání maminek s dětmi. Od září
nyní aktuálně přibyla pondělní

„Kreativní herna“ pro děti. Jsme
moc rádi i za naši podpůrnou
skupinu pro rodiče dvojčátek s
názvem „Setkání dvojčátek“,
probíhá jednou měsíčně, zpravidla 2. pátek v měsíci.
Můžeme se pochlubit i
kroužkem pro nejmenší. V
pondělí odpoledne nabízíme
výuku angličtiny se zkušenou
lektorkou rozdělenou do skupin
dle jazykových znalostí. Výuka
je určená dětem v předškolním
věku, základy jazyka si osvojují
hravou formou.
Aktivity pro rodiče a budoucí rodiče
Jednou měsíčně probíhá setkání „Dítě na srdci“ – zde si
například můžete vyzkoušet
ergonomické nošení dětí v nosítku nebo šátku. Pořádáme i
jednorázové akce – velmi žádané jsou např. kurzy první pomoci dětem, které částečně
proběhly a budou na podzim
opět pokračovat. Od října vítáme všechny nastávající maminy, pro které jsme připravili
„Předporodní kurz“ a už v září
začínáme ve středu v podvečer s

„Cvičením pro těhotné“ s porodní asistentkou. Babymasáže
nabízí rodičům naučit se masírovat svá miminka. Jedná se o
minikurz ve třech lekcích, jehož
součástí je i praktická „ochutnávka“ základů aromaterapie
pro děti. V říjnu nás čeká setkání s Handle terapií, která jemným způsobem pomáhá dětem
s oslabenými neurovývojovými
systémy.
Pokud byste rádi v Hlinečánku chtěli jinou akci na téma,
které vás zajímá, sami ji můžete
iniciovat. Budeme rádi, když o
sobě dáte vědět. Přednáška
„Balkán, baby“, která se přesouvá na podzim (termín bude
upřesněn) je na našem programu díky iniciativě jedné z maminek.
Od doby svého vzniku v roce
2004 se na chodu organizace
podílelo velké množství dobrovolníků, bez nichž by život v
Hlinečánku byl nemyslitelný.
Na dobrovolnické bázi fungovalo naše centrum až dosud, od
září díky podpoře města Hlinska je naše existence velmi
ulehčena a organizační věci už

neleží pouze na bedrech dobrovolníků. V budoucnu bychom
vedení centra rádi trvale profesionalizovali. Pokud bude v čele
stát koordinátor centra, napomůže to celkové stabilizaci organizace, usnadní její vedení i
zefektivní spolupráci dobrovolníků atd.
Hlinečánek se vyvíjí i co do
své vizáže – minulou sezonu
jsme naši hernu zkrášlili a
zútulnili. Prostory jsou nově
vymalovány a též přibyly nové
stolky a židličky z masivního
dřeva. Za oba tyto počiny velmi
děkujeme městu Hlinsku a
Pardubickému kraji.
Aktuální informace naleznete
vždy na našem facebookovém
profilu, nebo nás kontaktujte
na telefonním čísle 728 460 403
či prostřednictvím emailu
hlinecanek@email.cz.
Informace o nás naleznete i
na webových stránkách
www.hlinecanek.cz

Za MC Hlinečánek
Lenka Sodomková

Sbírka potravin bude v listopadu

Projekt Učíme se v Pohodě

Již několik let patří lidem z města
Hlinska i okolí vděčnost za štědrost
při každoroční potravinové sbírce.
Potraviny jsou využity pro děti a jejich maminky v azylovém domě v
Hamrech, ale i pro jiné potřebné rodiny s dětmi.
Chceme vyjádřit své díky všem, kdo
se zatím do sbírky zapojili. Při minulých sbírkách bylo dojemné vidět, jak
přicházejí starší lidé, rodiny s dětmi,
jednotlivci, ale třeba i paní učitelky a
vychovatelky s těmi, kdo jsou jim svěřeni, aby nabídli něco ze svého pro někoho jiného v nouzi. Sbírku potravin pro potřebné vnímáme nejen jako projev solidarity, ale i jako možnost učit této solidaritě i naše děti. Zvláště chceme vyjádřit obdiv těm, kdo se podílejí na této formaci budoucí generace. Děkujeme za všechny tyto
krásné iniciativy v rodinách, ve školách i v širších skupinách lidí.
Za spolupráci také děkujeme Centru Jana XXIII. v Hlinsku pod vedením Ludmily Pavlišové. Bez jejich zázemí a ochotných dobrovolníků bychom se při sbírce jen těžko obešli.
Ty z vás, kterým dobročinnost tohoto typu dává smysl, chceme
pozvat ke spolupráci. Letošní sbírka potravin se bude konat ve
dnech 16. – 21. 11. 2020. Bližší informace budou zveřejněny. Jménem všech, kdo v životě zatím neměli potřebné zázemí, vám srdečně děkujeme za spolupráci na dobré věci.
Pavla Glogarová

Středisko volného času Pohoda a Pohoda Cool v průběhu první poloviny
letošního roku realizovalo projekt s
názvem „Učíme se v Pohodě“. Projekt
byl podpořen v rámci Integrovaného
regionálního operačního programu s
vazbou na výzvu IROP č. 68 – Zvyšování kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání a celoživotní učení – pro zájmové a neformální vzdělávání. Jeho cílem bylo
zrekonstruovat a vybavit zázemí
střediska jak materiálem a výukovými prostředky (stoly, židle, notebooky, interaktivní tabule, keramická pec a výukový software),
tak i rozšířit aktivní způsob trávení volného času dětí na zahradě
SVČ, kde vyrostla krásná venkovní učebna, hřiště a naučná přírodovědná stezka. Vznikla tak možnost rozšířit nabídku nových zájmových volnočasových útvarů v oblasti podpory řemeslných, rukodělných a enviromentálních aktivit a zkvalitnit práci u těch již
fungujících.
Za velké finanční podpory města Hlinska bylo, jako součást této
aktivity, kompletně rekonstruováno sociální zařízení v jedné z
částí SVČ, kde vzniklo i bezbariérové WC.
Jedná se již o třetí „evropský“ projekt, který se v SVČ Pohoda a Pohoda Cool podařilo zrealizovat, souběžně s tímto běží ještě „Příměstské tábory SVČ“ a „Šablony II“.
Mgr. Jiří Hrabčuk, SVČ Pohoda a Pohoda Cool
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Dobrovolní hasiči volili v Hlinsku
nové okresní vedení
V sobotu 29. 8. proběhlo v MFC
Hlinsko shromáždění delegátů
na okresní konferenci, kde zástupci jednotlivých sborů dobrovolných hasičů volili své
představitele do vedení okresního sdružení Chrudim. Přítomno bylo na 140 delegátů
s platným hlasem, kteří z 25
kandidátů zvolili: do čela OSH
stávajícího starostu bratra Miroslava Kunharta ze Skutče. Jeho náměstky byli zvoleni sestra
Hana Stará, bratr Jan Chmelař a
bratr Milan Trpkoš. Do výkonného výboru byli z našeho regionu zvoleni br. Jiří Kosař
z SDH Kameničky, br. Ondřej

Dopita z SDH Studnice a br. Michal Preisler z SDH Hlinsko.
Toto jednání navštívili také
hosté, mezi nimiž nechyběli:
hejtman Pardubického kraje
Martin Netolický, jeho náměs-

tek Roman Línek, radní PK Pavel Šotola, starosta města Hlinska Miroslav Krčil, starostové
Chrudimi, Skutče a další.
Zmíněnou akci spolupořádal
místní Sbor dobrovolných
hasičů Hlinsko, kterému bylo
vyjádřeno velké poděkování za
vzornou přípravu a zajištění
volebního shromáždění. Další
poděkování patří vedení města
Hlinska a vedení MFC Hlinsko.
Na závěr snad jen mnoho
zdaru do další práce dobrovolných hasičů.

Výstava
indických
příběhů
v Hlinsku

Michal Preisler,
starosta SDH Hlinsko

Dagmar Pecková a mladí talenti –
tentokrát v Hlinsku
I ti nejmenší musí být slyšet!
Geniální děti, pro které je hra na
klavír, housle či violoncello nedílnou součástí života, usedají
ke svým nástrojům ve třech
čtyřech letech, aby v osmi letech již vystupovaly s velkými
orchestry nebo jezdily po světě
a získávaly v mezinárodní konkurenci ocenění. Tyto malé
Mozarty představí jedinečný
projekt Dagmar Peckové „Talentissimo“!
Hostitelem představení, ve
kterém společně s Dagmar Peckovou vystoupí nejtalentovanější instrumentalisté
nejmladší generace, bude Multifunkční centrum v Hlinsku.
V architektonicky i akusticky
vydařeném sále čeká na posluchače jedinečný hudební zážitek.
Vstupenky je možné si zakoupit již nyní, a to buď v elektronickém předprodeji na
www.zpfestival.cz nebo přímo
v Hlinsku, a to v Turistickém
informačním centru (tel.:
731 697 418), Čelakovského 561
nebo v Multifunkčním centru
Hlinsko (tel.: 731 151 74),
Adámkova ul. 341.

MKK Hlinečan

Od pondělí 7. září až do 30. října
je v Multifunkčním centru
Hlinsko k vidění putovní výstava příběhů z Indie „Za naše
úspěchy vděčíme Vám“. Výstava
již zdobila přízemí Filharmonie
Hradec Králové, sokolovnu
v Pardubicích nebo kostel Nanebevzetí Panny Marie v Chrudimi. Diecézní charita Hradec
Králové tímto způsobem vypráví příběhy osmi úspěšných
absolventů projektu Adopce na
dálku®.
Z příběhů vyzařuje vděčnost,
naděje a touha pomáhat dalším
lidem. Mnozí, z dnes již dospělých absolventů, prožívali
v dětství těžké chvíle kvůli nemoci nebo úmrtí jednoho z rodičů. Naštěstí se jich ujali indičtí
partneři projektu Adopce na
dálku®. Když se pak tito mladí
lidé postavili na vlastní nohy,
začali někteří sami finančně
podporovat chudé děti a další
jim ve svém volném čase pomáhají třeba s domácími úkoly.
Dárci Diecézní charity Hradec
Králové podpořili od roku 2000
více než 6 500 indických dětí na
cestě k lepšímu vzdělání. Dlouhodobá podpora dárců má
smysl. Z absolventů projektu se
v řadě případů stávají učitelé,
zdravotní sestry, účetní nebo
strojní inženýři. Dnes jsou
z nich sebevědomí lidé, kteří se
dokážou postarat o svoje rodiny
a jsou přínosem pro celou indickou společnost. Více informací najdete na webu adopce.hk.caritas.cz.
Vojtěch Homolka
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Zloděj růží
Vážení spoluobčané města
Hlinska a okolí, v červencovém
čísle Hlineckých novin jsme vás
jako občané Jungmannovy a
Husovy ulice pozvali na procházku a posezení do parku, o
který společně pečujeme. Odezva byla opravdu milá, zastavovali nás lidé a pochvalovali si,
jak park vzkvétá a sdíleli i naši
radost. Mnozí v parčíku poseděli a kochali se krásou a barevností květů. Bohužel, netušili jsme však, že se najdou i tací, kteří jsou schopni odcizit
nově zasazené velkokvěté růže.
Ten, kdo tento čin spáchal, byl
patrně velmi dobře připraven,
neboť po sobě své stopy důkladně zahladil. Záhon zel
prázdnotou.
Mnozí z vás netuší, že nové
růže pořizujeme většinou na
vlastní náklady pro potěšení
nás všech, nikoliv pro radost
jednotlivce ve vlastní zahrádce.
Speciálně vypěstované růže
nám obstarává z různých koutů
republiky zahradnice paní Lenka Vlčková, jí patří velký dík.
Některé růžičky nám do parku
věnovala zdarma. Naše vize má
další výhled. Chceme vybudovat
příjemné rozárium, které
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Příměstské tábory
jsou v kurzu

v Hlinsku nemáme. Od vedení
města máme přislíbenou ještě
přilehlou část parku, která je
rovněž v majetku města. Zatím
se zde pouze seká tráva. Pan
starosta Miroslav Krčil nám tuto
část přislíbil již při naší první
schůzce konané 17. 1. 2018 a
potvrdil na následné schůzce 31.
1. 2018. Pevně věříme v dodržení jeho slibu.
Těšíme se, že v našem projektu budeme moci pokračovat,
ale pouze tehdy, vyjde-li nám
město vstříc a nenechavé ruce
nebudou přesazovat to, co jsme
dosud zasadili. Rádi bychom i
přes některé nesnáze pečovali o
květiny v parku a celý park i
nadále. Přejeme vám všem příjemný podzim a až půjdete
okolo parku, zavítejte.
Sousedé z Jungmannovy
a Husovy ulice

Hned šest příměstských táborů
se v letošním roce uskutečnilo v
Domě dětí a mládeže Hlinsko
pro děti z Mikroregionu Hlinecko. Tento způsob péče a hlídání dětí je v dnešní době velmi
oblíben, a to především mezi
pracujícími rodiči, kteří nemají
svého potomka kam svěřit. Kapacita těchto táborů je vždy plná i díky pestrosti nabízených
aktivit.
Tři tábory proběhly v rámci
Operačního programu Zaměstnanost za spolufinancování
Evropské unie. Program byl
vždy nabitý. Děti tvořily v keramické dílně, navlékaly korálky,
dováděly venku, sportovaly,
hrály nejrůznější společenské a
deskové hry, ale i odpočívaly při
čtení knížky či si jen tak povídaly s kamarády. Navštívili jsme
nový biotop, kino a vyjeli i na
několik výletů. Mimo jiné jsme
dětem připravili zajímavou
přednášku s přírodovědcem a

nadšeným chovatelem exotických zvířat. Na závěr letních
prázdnin, v srpnovém příměstském táboře (24. – 28. 8.), jsme
se vypravili do záchranné stanice Pasíčka a odtud jsme se
vydali krásnou procházkou do
Toulovcových Maštalí (viz. foto).
Jsme rádi, že i v této době
příměstské tábory proběhly bez
problémů a všichni byli nadmíru spokojeni. Nyní se už těšíme
na příští rok!
DDM Hlinsko

Sluníčko i Pohoda ve filmu
Ve druhé polovině měsíce července se během 14 dnů ocitly
dvě velké party dětí ve světě
filmu a fantazie a letní tábořiště
na Wolkerově planině ve Svratouchu se stalo filmovým studiem až z dalekého Hollywoodu.
První partou byly děti navštěvující Pohybové studio Sluníčko, které dostály svému názvu a celý týden tančily a nacvičovaly filmové scénky a pohybové variace. Ve filmovém
duchu děti a samozřejmě i vedoucí nacvičili několik choreografií, které budou určitě k vidění na lednovém profilovém
pořadu. Mimo to táborníci navštívili obrovský zábavní park
Mirákulum v Milovicích, v táboře poté přivítali koně i samotného čerta z pohádky, absolvovali nespočet her a soutěží
a na závěr tábora si nechali
udělat drobné stříkané tetování. Skvělým zážitkem byla i návštěva lesní pedagožky Martiny,

která přijela mezi děti i se svou
fenkou Brie a sovou Bohoušem.
Po týdnu se děti vyměnily a
po nezbytné celotáborové desinfekci všech prostor se v táboře
ubytovali táborníci z Hlinska a
okolí, kteří pokračovali ve fil-

movém duchu tábora. Program
byl obdobný jako první týden,
pouze jsme zábavní park vyměnili za úžasný aquapark s
mnoha atrakcemi v Ústí nad
Orlicí. Oba tábory vždy zakončila oblíbená táborová pouť.

Celých 14 dnů provázelo táborníky velmi příjemné počasí a
když trochu sprchlo, tak to ničemu nevadilo, táborové letní
kino fungovalo na jedničku a
nikdo se ani na minutu nenudil.
Na závěr musíme konstatovat, že navzdory všem hygienickým opatřením, které museli
účastníci táborů dodržovat,
jsme nezaznamenali žádný
zdravotní problém a všech 100
dětí se vrátilo bez jakýchkoliv
problému ke svým rodičům.
Poděkování patří kuchařům,
kteří celou dobu vařili úžasné
dobroty a také partě skvělých
vedoucích, kteří nikdy nezkazili
žádnou legraci. Největší odměnou pro nás ale bylo, že se děti
hned hlásily na další tábory.
Pořadatelem obou táborů
bylo Středisko volného času
Pohoda a Pohoda Cool Hlinsko.
Mgr. Jiří Hrabčuk
a Bc. Michaela Sodomková DiS.
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Vzpomínky
Proč osud byl tak krutý a nenechal
Tě žít. Smutný je domov, prázdno
v něm, cestička k hrobu zůstala jen.
Dne 29. října 2020 tomu bude 10 let,
co nás opustila naše dcera Alenka
NOSÁLOVÁ z Vítanova.
Kdo jste ji znali a měli rádi, věnujte
jí tichou vzpomínku.
Děkují rodiče Bohouš a Alena,
bratři David a Michal s rodinami
a babička Alena Mrkvičková

Dne 17. září 2020 uplynulo 20 let,
kdy nás opustil milovaný manžel a
dědeček, pan Rudolf NEUWIRTH
z Vítanova.
V srdci Tě stále budou mít
manželka a dcery s rodinami.

Běžíme
pro Evičku
Úterý 6. října od 17 h
HRADIŠTĚ 2020
Délka trati 4 500 m
Úterý 20. října od 17 h
ALEJ 2020
Délka trati 4 200 m.
Seriál charitativních běhů v
okolí Hlinska. Celý výtěžek bude použit na nákup rehabilitační tříkolky.
Více info na:
www.behy-hlinsko.webnode.cz
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Centrum Jana XXIII.
Pondělí: Bohoslužba 7.30 – 8.15 h; Výuka zpěvu s Monikou Maškovou 10 – 17.15 h (724 568 602); Cvičení Pilates dospělí 18.45 – 20 h
(paní Semerádová)
Úterý: Bohoslužba 7.30 – 8.15 h; Modlitební setkání 18 – 19 h;
Intervalový trénink – 19.15 – 20.15 h
Středa: Bohoslužba 7.30 – 8.15 h; Výtvarná dílna pro dospělé 14 – 17 h;
Čtvrtek: Bohoslužba 7.30 – 8.15 h; Výuka zpěvu s Monikou Maškovou 10 – 17.15 h (724 568 602); Cvičení Pilates dospělí 18.45 – 20 h
Pátek: Bohoslužba 7.30 – 8.15 h; Intervalový trénink – 18.45 – 20 h
Sobota: Bohoslužba 7.30 – 8.15 h
Neděle: Bohoslužba 7.30 – 8.30 h
Aktivity mimo harmonogram
Pátek 9. října od 18 h – Putování po krásách Itálie – cestopisný
večer s Michalem Lošťákem
Neděle 18. října ve 14 h – vernisáž výstavy malíře Jana Čiháka
„Můj život v obrazech“
Více informací na www.cj23.cz, FB: Centrum Jana XXIII. Program je
odvislý od vládních nařízení.

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

Půjčovní doba v oddělení pro děti během podzimních prázdnin
Čt 29. října
9 – 12, 13 – 15 h
Pá 30. října 9 – 12, 13 – 15 h
Tel.: 469 311 263
www.knihovna.hlinsko.cz

Kino
9. pátek
19.00
Bábovky
Komedie ČR, 97 minut, 12-N, vstupné 140 Kč.
16. pátek
19.00
Karel
Životopisný dokument ČR, 127 minut, P, vstupné 140 Kč
17. sobota
19.00
Tenet
Akční drama USA/VB s čes. titulky, 150 minut, 12-N, vstupné 140
Kč.
18. neděle
17.00
Pinocchio
Rodinný dobrodružný film Itálie, dabing, P, vstupné 120 Kč děti,
140 Kč dospělí.
20. úterý
13.30
Příliš osobní známost (Bio Senior)
Romantická komedie ČR/SR, 107 minut, 15-N, vstupné 60 Kč.
24. sobota
17.00
Princezna zakletá v čase
Rodinná pohádka ČR, 112 minut, P, vstupné 120 Kč děti, 140 Kč dospělí.
27. úterý
19.00
Léto patří rebelům
Rodinný dobrodružný film Slovensko/Německo, dabing, 90 minut,
P, vstupné 120 Kč děti, 140 Kč dospělí.

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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Tel.: 469 311 197

MC Hlinečánek
Pondělí od 10 do 11 h – návštěva solné jeskyně
od 14 do 17 h – hrátky s angličtinou
Úterý od 9 do 11 h – herna s písničkou a tvořením
od 14.30 h – cvičení pro miminka 3-9 měsíců
od 15 h – cvičení s dětmi od 1 roku
od 16 h – cvičení pro maminky s dětmi
Středa od 18 do 19 h – cvičení pro těhotné s porodní asistentkou
Čtvrtek od 8 do 11 h – volná herna
od 15 do 17 h – setkání maminek s dětmi (volná herna)
Pátek od 8.30 h – cvičení s dětmi 9 – 12 měsíců
od 9.30 h – cvičení pro maminky a děti
od 9 do 11 h – setkání dvojčátek (koná se vždy 2. týden v měsíci)
Další aktivity
Středa 14. října od 10 do 13 h – výlet rodinný park Robinson Jihlava
Středa 21. října od 14 h – Dítě na srdci – ukázky úvazů, poradenství
Individuálně dle dohody – podpůrná skupina kojení a laktační
poradna
Dle dohody, až 4 rodiče s dětmi – masáže miminek
Bližší info na hlinecanek@email.cz, tel.: 728 460 403, www.hlinecanek.cz, nebo na facebooku. Změna vyhrazena.

Předprodej a rezervace vstupenek – TIC Hlinsko/Betlém 731
697 418, pokladna MFC nebo www.mfc-hlinsko.cz. Vstupenky lze
platit i kartou.

Městské muzeum a galerie
Galerie
do 6. prosince
ADAM KAŠPAR: HLINSKO
Výstava obrazů.
PROŠLI ZDEJŠÍ KRAJINOU
Stálá expozice krajinářů nejen Hlinecka
Otevřeno: Út – Pá 9 – 12, 13 – 16 h
So – Ne 10 – 12, 13 -16 h
Muzeum
Stálá expozice: Nejstarší historie, školství, spolky, oděv a textilní
výrobky, zaniklá a živá řemesla – hrnčířství, hračky, sklo,
rodina Adámkových.
Otevřeno: Út – Pá 9 – 12, 13 -16 h
Pátek 16. října od 19 h
MUZEJNÍ NOC 2020
Letos na téma VALERIE KAPLANOVÁ
vstup zdarma
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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Multifunkční centrum
do 29. 10.
Výstava fotografií Petra Bergera – ŽENY V PŘÍRODĚ
Galerie MFC
Otevřeno v době konání kulturního programu v MFC.
Čtvrtek 15. října od 19 h
Koncert Jakuba Smolíka s kapelou
Vstupné 380 Kč přízemí, 330 Kč balkón.
Čtvrtek 22. října od 17 h
Kouzelná školka – Michal na hraní
Přijďte si hrát! Přijďte se bavit a smát! Vstupné 200 Kč přízemí,
180 Kč balkón.
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Muzeum v přírodě Vysočina
VESELÝ KOPEC
do 31. října
VÍTE, ŽE ….
Výstava ve statku z Mokré Lhoty přibližující jevy zapsané na Seznam nemateriálních statků tradiční lidové kultury Pardubického
kraje.
do 31. října
MASOPUSTNÍ OBCHŮZKY Z HLINECKA ANEB DESET 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.

Připravujeme na listopad
Čtvrtek 5. listopadu od 18 h
Vojenské prostory
Přednáška Ladislava Lahody. Vstupné 100 Kč.

Návštěvní doba:
Od úterý do neděle v době od 9 do 17 h.

Pátek 6. listopadu od 18 h
Talentissimo – Dagmar Pecková a mladí talentovaní umělci
Koncert se uskuteční v rámci Hudebního festivalu Zlatá Pecka
2020. Vstupné 280 Kč do přízemí, 180 Kč na balkón a sleva na
vstupném pro děti do 18 let 50% z ceny vstupenky.

BETLÉM HLINSKO

Pátek 13. listopadu od 18 h
Dechová kapela Hlinečanka a Jiří Krampol
Podzimní koncert. Vstupné 130 Kč
Více informací na www.mfc-hlinsko.cz.
Předprodej a rezervace vstupenek – TIC Hlinsko/Betlém 731
697 418, pokladna MFC nebo www.mfc-hlinsko.cz.

Cenné medaile z Harrachova
V sobotu 19. září hostil
Harrachov osmý závod
seriálu Nova Cup 2020
a zároveň finálový závod Českého poháru
XCM (maraton horských kol).
Na start se postavili
také dva Hlinečáci Filip
Adel závodící za Superior Velsbike team a Vojta Bříza z CK MTB Maraton.
Oba závodníci měli jasný cíl, potvrdit svou výkonnost co nejlepším
výsledkem a obhájit průběžné vedení v celkovém hodnocení českého poháru. Filipa čekala nálož 128 kilometrů, s převýšením 4 050
metrů přes šest vrcholů západní části Krkonoš. Vojta je ještě mladší
kategorie, pro kterou byla připravená trať 22 kilometrů vedená z
velké části polským územím.
Oba borci se na závod dobře připravili a dokazovali svoje kvality už
od startovního výstřelu. Celý závod si hlídali čelní pozice a podíleli
se na režii celého závodu.
Filip nakonec i přes technické problémy s defektem zvítězil a potvrdil tak svou letošní nadvládu v závodech Českého poháru.
Vojta po náročných soubojích se staršími závodníky obsadil nakonec celkově druhé místo, čímž také potvrdil vítězství v celém seriálu ve své kategorii.
Oběma závodníkům touto cestou gratuluji a přeji stálé zdraví do
další části sezony.
Petr Svoboda, CK MTB Maraton z.s.

3. října až 29. listopadu
VÝSTAVA FOTOGRAFIÍ
Výstava členů Fotoklubu Hlinsko v Pickově domě č. p. 178 na Betlémě.
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 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: od úterý do neděle od 8.30 do 16 h. Polední přestávka od 12 do 12.30 h.
Muzeum v přírodě Vysočina, Příčná 350, 539 01 Hlinsko, tel. a fax
469 326 415 – správa; E-mail: muzeumvysocina@nmvp.cz
Betlém Hlinsko – 469 311 429 (průvodci), Veselý Kopec –
469 333 175 (průvodci).
Oficiální webové stránky: www.nmvp.cz

Městské muzeum a galerie chystá
výstavu o lyžování v Hlinsku
Městské muzeum a galerie
Hlinsko pátrá pro připravovanou výstavu o sto letech lyžování v Hlinsku po
zajímavých materiálech
souvisejících s lyžováním
na Hlinecku.
(tel. 469 311 267, mail:
muzeum@hlinsko.cz)
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Soukromá inzerce
Prodám komfortní vysoce kvalitní novou nepoužitou matraci,
rozměr 200 x 90 cm, výrazná sleva, cena dohodou.
Tel.: 722 528 509.
Prodám rozkládací křeslo světlebéžové barvy a rudlík.
Tel.: 605 031 735.
Prodám elektrotříkolku. Cena dohodou. Tel.: 721 761 330.
Prodám elektrický pařák na brambory 200l. Tel.: 469 313 025.
Hledám malý podnájem pro jednoho muže. Tel.: 702 634 839.
Prodám mladého beránka ovce kamerunské – srnčí.
Tel.: 469 313 025.
Koupím odznaky, řády a vyznamenání, případně celou sbírku.
Tel.: 720 192 351 nebo mail: askel@centrum.cz.
Hledám k seznámení ženu ve věku 50 – 60 let, pracující důchodce.
Tel.: 702 634 839.
Hledám pronájem bytu v Hlinsku. Tel.: 722 028 487.
Koupím gramofonové desky, mimo vážné hudby, dechovky a lidovky. Děkuji za nabídky na tel.: 724 22 92 92 nebo e-mail:
Fiat1955@seznam.cz.
Prodám český česnek – modrý paličák, cena 150 Kč/kg a cibuli na
uskladnění. Tel.: 720 102 472. (Sněžné)
Prodám letošní kohoutky k chovu. Tel.: 728 189 093. (Sněžné)
Prodám kysané zelí a dále mák modrý z letošní sklizně, cena 100
Kč/kg. Tel.: 720 102 472. (Sněžné)
Prodám psací stůl se židlí. Tel.: 775 280 559.
Prodám palivové dřevo. Tel.: 723 168 123.
Nabízím k prodeji izolační stěnové desky, korpus hliník, izolace
pur pěna, šíře 1 m, délky libovolné, min. 150 m, cena 400 Kč za
běžný metr. Tel.: 604 745 567.

Oslava 25 let
Svazu
postižených dětí
se vydařila
Dne 4. září oslavil Svaz postižených dětí 25 let od jeho založení. Na akci se sešli naše děti s
rodiči, mnoho našich přátel a
sponzorů, dále pak starosta
města Hlinska Miroslav Krčil,
radní Pardubického kraje Pavel
Šotola, starostka Trhové Kamenice Iva Dostálová, předseda
krajské organizace Pardubického kraje STP pan František
Švadlenka.
Děkuji dětem ze ZUŠ Hlinsko
pod vedením pana učitele Dostála za krásné vystoupení. O
občerstvení se postarali firma
PZP Merlin pana Pavla Jirmáska
pod vedením paní Mošnerové a
maminky postižených dětí.
Akce se nám velice vydařila a
ještě jednou touto cestou děkuji
všem, co nám pomáhají.
Renáta Plíšková
a Hana Pavlišová
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Kam za sportem

Karate

Fotbal
So 10. 10. Hl. – Česká Třebová
Ne 11. 10. Hl. – Náchod
So 17. 10. Hl. – Moravská Třebová
So 24. 10. Hl. – Litomyšl
Ne 25. 10. Hl. – Vysoké Mýto
Ne 1. 11. Hl. – Vysoké Mýto
Ne 8. 11. Hl. – Nymburk

9.30, 11.15
15.00
10.30
9.30, 11.15
14.30
10.30
14.00

st. a ml. žáci
A muži
dorost
st. a ml. žáci
A muži
dorost
A muži

Lední hokej
St 7. 10. Hl. – Světlá nad Sázavou
So 10. 10. Hl. – Chrudim
Pá 16. 10. Hl. – Moravská Třebová
So 17. 10. Hl. – Chotěboř
Ne 18. 10. Hl. – Choceň
Ne 18. 10. Hl. – Lanškroun
Pá 23. 10. Hl. – Hronov
Ne 25. 10. Hl. – Chrudim
Ne 25. 10. Hl. – Moravská Třebová
Ne 1. 11. Hl. – Lanškroun
Pá 6. 11. Hl. – Chotěboř

18.30
9.30
20.00
17.00
9.00, 10.30
17.30
20.00
9.00, 10.30
17.30
9.00, 11.00
20.00

muži
žáci
junioři
junioři
4. tř/5. tř.
muži
junioři
4. tř./5. tř.
muži
4. tř/5.tř.
junioři

Házená – 1. liga žen
So 10. 10. HK Hlinsko – TJ Pustějov

14.30

NA LETNÍM SOUSTŘEDĚNÍ v Horním Bradle se dařilo Oddílu karate
Hlinsko, z.s.

Bazén
PROVOZNÍ DOBA PLAVECKÉHO BAZÉNU
Po
15.00 – 21.00
Út, St 6.30 – 7.45 15.00 – 21.00
Čt
6.30 – 7.45 15.00 – 18.00
Pá
6.30 – 7.45 16.00 – 21.00
So, Ne
10.00 – 19.00
Pondělí – pravidelné cvičení ve vodě pro seniory vždy od 13:00 do
14:00 hodin.
Čtvrtek – cvičení ve vodě – aquaerobic – pravidelně vždy od 18:00 –
19:00 a od 19:00 – 20:00 hodin.
Ceny: dospělí 40 Kč/1 hod., děti do 15 let – 30 Kč/1 hod., cvičení ve
vodě 70 Kč/1 hod. Tel.: 608 042 627.
SAUNA
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
Vstupné sauna – dospělý 110,- Kč/hod.
PROVOZNÍ DOBA PLAVECKÉHO BAZÉNU BĚHEM PODZIMNÍCH
PRÁZDNIN
St 28.10.
10:00 – 19:00
Čt 29.10
10:00 – 18:00
Pá 30.10
10:00 – 21:00
SQUASH
Po – Pá
8.00 – 20.00
So – Ne 10.00 – 19.00
Rezervace na telefonu 608 042 627.

MARTIN STODOLA složil jednu z nejvyšších a nejobtížnějších zkoušek
v karate, zkoušku na černý pás v karate 1. DAN u zkušebního komisaře
Českého svazu karate Miloslava Zdražila 6. DAN v karate, který je zároveň šéf trenérem Oddílu karate Hlinsko z.s. Gratulujeme.

Šachy

Turnaj O pohár města Hlinska
Výsledky 21. ročníku, který
se uskutečnil na zahradě
DDM Hlinsko.
Vítězem se stal Josef Hospodka,
před Rudolfem Jůnem (oba TJ
CHS Chotěboř), třetí místo obsadil Jan Kolomazník z TJ
Sparta Kutná Hora. Z domácích
šachistů byli nejlepší Slavomil
Dvořák na šestém místě a Lubomír Janda na místě desátém.
Nejlepší z žen byla Gabriela
Králová z Polabin na 7. místě (v
jedné ze dvou kvalifikačních
skupin suverénně zvítězila se
ziskem 9 bodů z 9 možných!).
Děkuji všem hráčům za bezproblémový průběh turnaje,
paní Pšornové (ředitelce DDM)
za vstřícnost a její čas věnovaný tomuto turnaji, paní Vaškové za
občerstvení a zajištění cen a v neposlední řadě městu Hlinsku za
poskytnutý grant.
Těším za na vaši účast za rok snad už v květnovém termínu...
Ing. Slavomil Dvořák, ŠO Hlinsko z.s.
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Cyklokrosová elita
opět v Hlinsku

Sezona odstartovala a Hlinsko
bude 17. října opět hostit naše
nejlepší jezdce při 3. závodu seriálu TOI TOI CUP.
Závod se pojede tradičně na
trati v okolí sportovního areálu
v Olšinkách a přijet by měla
kompletní česká špička, včetně
zahraničních závodníků z Rakouska, Slovenska, Polska a
Německa.
Na náročné hlinecké trati
budou v hlavním závodě mužů
hájit domácí barvy Daniel Mayer a Vojtěch Vodrážka. Boj o
přední příčky v pořadí očekáváme od Dana Mayera, který je
v reprezentačním družstvu ČR
v kategorii ELITE. Vojta
Vodrážka je mladý závodník,
prvním rokem v kategorii do 23
let. V letošní sezoně bude teprve sbírat zkušenosti, proto od

něj hned na začátku sezony výrazné úspěchy očekávat nemůžeme. Přesto do něj vkládáme
naděje a věříme, že svůj talent
zúročí v pozdější době.
Zveme všechny fanoušky
cyklokrosu na sobotu 17. října
do parku v Olšinkách a přilehlého okolí zimního stadionu.
Závody začínají v 9:40 h startem mládežnických kategorií.
Ženy se na trať vydají ve 13:25 h
a start hlavního závodu mužů
ELITE a kategorie do 23 let odstartuje ve 14:30 hodin.
Z hlineckého závodu proběhne šot ve sportovním zpravodajství na ČT1 a v následujícím týdnu 3x půlhodinový
sestřih na ČT Sport.
Leoš Chvojka,
Klub cyklistiky Hlinsko
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Montes ferrei na kole
V pátek 14. srpna se uskutečnil
závod Montes ferrei (latinsky) –
Hory železné – závod – pro někoho ultramaraton pro někoho
bikepacking a pro někoho poznávací výlet.
Pořadatel Ondřej Semerád –
SEMI kola připravil trať o délce
240 km s převýšením 5 000 m
vedenou pohořím Železných
hor plnou přírodních krás,
technických a historických památek.
V regionálním měřítku se
jedná o unikátní akci, první
svého druhu v Hlinsku a okolí.
Časový limit byl stanoven na
34 h. Záleželo pouze na závodnících, zda-li pojedou nonstop
pouze s nutnými přestávkami
na doplnění vody či potravy,
nebo se zastavením na odpočinek. A to bez plánované podpory. Po trati byli vedeni navigačními přístroji. Na trati se
objevily gravely, hardtaily, ale i
celoodpružená kola. Každý měl
výhody v určité části trasy.
Trasa byla pro každého vytrvalostního cyklistu.
Z původně registrovaných 71
závodníků vyrazilo na trať 46
odvážných včetně jedné ženy a
čtyř koloběžkářů. Místem startu
byl dvůr hlineckého pivovaru
Rychtář. Na závod se dostavili i
závodníci ze Slovenska, Německa a Rakouska. Mezi účastníky byli borci, kteří se umísťují
v čele podobných akcí i v USA,
na Novém Zélandu a v jiných
koutech světa.
Závodníky přišel pozdravit na
start pan starosta Miroslav Krčil
a samotný závod odstartoval

výrobní ředitel pivovaru Milan
Morávek.
Po horkém dopoledni padla
na závodníky v oblasti Spálavy
průtrž mračen, která velmi
zkomplikovala průběh. Vítěz
Štěpán Aubrecht protrhl cílovou pásku umístěnou na louce
za pivovarem v čase 15h a 2 min.
První koloběžkář Martin Brož
dorazil za 24 h a 2 min.
Jediná žena Katka Ludvíková
zvládla trať za 25h a 19 min.
Ze zahraničních byl nejúspěšnější Uwe Mosig na 4. místě.
Poslední, sice po limitu, ale
s velkým uznáním dojel koloběžkář Jan Hromádko (ročník
1954) v čase 53h 5 min. Celkem
do cíle dojelo 26 závodníků.
Reakce účastníků byly jen
pozitivní: „to muselo trvat, natrasovat tak skvělou trať!“ –
„skvělá organizace a zázemí“ –
„vedro, bouřka, déšť, tma, zažili
jsme všechno!“
Tento závod nabízí množství
velmi intenzivních zážitků.
Závod podpořily cyklistické
firmy Rock Machine, Superior a
firmy z okolí – KovoHB, Kosek
transport, Prima Polička, Habra
a pivovar Rychtář. Svými produkty nejen pro cyklisty také
Metaxtrem.
Příští ročník je plánovaný na
květen 2021 a nabídne i kratší a
o něco lehčí cca 150 km trať pro
ty, kteří mají obavy z plné plánované distance 250 km. Kratší
trasa bude i více vyhovovat koloběžkám a i plánovaným běžcům. Děkuji všem účastníkům,
spolupořadatelům a sponzorům.
Ondřej Semerád

Výsledky Hlineckého půlmaratonu a osmičky
V sobotu 29. srpna se uskutečnil
již 41. ročník Hlineckého půlmaratonu a osmičky. Běžeckou akci
každoročně pořádá Maraton klub
Hlinsko. Letos se na trati sešlo
kolem čtyřicítky běžců. Za nižší
účast pravděpodobně může,
kromě aktuální epidemiologické
situace, přechod na nové webové
stránky http://mkhlinsko.wz.cz.

Na bývalých stránkách byla
uvedena informace, že se akce
nekoná, což zřejmě mnoho běžců odradilo. I přes to byl závod
vydařený.
Zataženo a 16 stupňů dalo
vzniknout krásným běžeckým
časům. V osmičce z mužů nejrychleji doběhl Pavel Tlustoš
z LVV Vysočina s časem 29:54

min. Z žen byla první v cíli Jana
Klinecká s časem 36:08 min. Na
trase půlmaratonu nejrychleji
prosvištěl Vladimír Makovský
s časem 1:29:55 hod. a z žen byla
první v cíli Gabriela Beranová
s časem 1:33:10 hod. Nejstarším
borcem na trati byl pan Jan Hamerník s krásným časem půlmaratonu 1:43:32 hod.

Za MK Hlinsko běželo 6 závodníků, na bedně se umístila
Veronika Tůmová a Pavel Peške. Kompletní výsledky najdete
na stránkách
http://mkhlinsko.wz.cz. Všem
běžcům děkujeme za účast a
těšíme se na viděnou na silvestrovském běhu.
Maraton klub Hlinsko
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