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TOMÁŠ PAPRSTKA ZÍSKAL
STŘÍBRNOU MEDAILI

ZA TRVALÉHO A VYDATNÉHO DEŠTĚ se v sobotu 5. října uskutečnil druhý cyklokrosový závod
letošního ročníku Toi Toi Cupu. Na náročné rozbahněné trati v Hlinsku se vítězem v kategorii Elite muži
stal Belgičan Braam Merlier, mezi ženami kralovala Geerte Hoeke z Holandska. Nejlepším českým
závodníkem byl mezi muži Tomáš Paprstka (na fotografii), který dojel na druhém místě, v ženách pak
Pavla Havlíková, která vybojovala rovněž druhé místo. Foto: Lenka Vašková

Benefiční koncert
v Centru Jana XXIII.
pro dva těžce nemocné chlapce.
Více na str. 3

PŘÍŠTÍ ČÍSLO VYJDE:

5. prosince 2019

Slovo starosty
Bolavý zub.
Nepříjemnost, která
nepochybně už
někdy
potkala
drtivou
většinu z
nás. A že pravidelnými
preventivními
návštěvami
zubní ordinace
lze mnohým
problémům a bolesti předejít,
to víme také všichni. Ale…
Jak daleko budou muset za pár
let, anebo již nyní musí, lidé z
některých venkovských regionů
na takovou preventivní prohlídku dojíždět? A kolik lidí vůbec nemá svého zubního lékaře? Právě z oblastí, které zrovna
neobklopují nějaké z velkých
měst nebo dokonce Prahu,
zubní ordinace mizí. Silná generace lékařů odchází postupně
do penze a noví se zpravidla na
venkov a do menších měst nehrnou. Hlinecko není, bohužel,
v tomto směru výjimkou.
Preventivní prohlídky mnoho z
nás podceňuje. To je skutečnost. A výsledek je v podstatě
stejný jako podcenění problému s nedostatkem zubařů. Více
bolesti. Radnice obcí a měst
však nemají mnoho nástrojů,
jak tuto situaci řešit. Vlastně
jsou to možnosti velmi omezené a řekněme spíše symbolické.
Nicméně podle mého názoru i
takové je nutné za stávajícího
stavu vyzkoušet. Jsem proto rád,
že jsme se s kolegy radními
shodli a schválili jsme vypsání
dotačního programu, kterým
radnice našeho města finančně
podpoří příchod minimálně
dvou nových zubních lékařů do
Hlinska. Vyhlášen bude již příští
měsíc.
Mějte úspěšný listopad a děkuji
za podporu. Miroslav Krčil
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Na Betlémě v Hlinsku se opět strašilo
K podzimu a brzkému západu
slunce těchto dní patří neodmyslitelně tradiční akce pro
děti i dospělé „Strašení na Betlémě“, kterou pořádá každoročně Centrum Jana XXIII. Letošního ročníku se účastnilo podle
registrace přihlášek 297 dětí!
Společně s doprovodem dětí
prošlo odvážnou trasu mezi
betlémskými chaloupkami
nejméně 500 účastníků.
Pomyslná brána na trasu se
pro všechny otevřela v 18.30
hod. v pátek 4. října. Do prostoru s pohádkovými postavami
strašidel i strašidýlek se pouštělo po skupinkách tak, aby si
každý mohl setkání na stanovištích mezi chaloupkami náležitě užít. Na účastníky čekalo
celkem 14 strašidelných stanovišť. Na startu každé dítě dostalo vracenku, se kterou získalo
odměnu za svoji statečnost a
odvahu na strašidelné cestě.
Celý Betlém byl vyzdoben k tématu akce. Ohlasy veřejnosti po
skončení akce jsou velmi povzbuzující pro pořádání dalšího
ročníku. Nejen děti si celý večer
báječně užily. Na začátku
efektně světelně vyznačené
trasy velkým množstvím svíček

bylo také zajištěno občerstvení.
Čekající účastníci se tak mohli
na cestu strašidelným Betlémem posilnit dobrotami, které
připravily ochotné ženy a veřejnost obsluhovaly v kostýmech i v nalíčení odpovídající
celé akci. Zahřát se každý mohl
kávou či voňavým čajem. Při
procházení Betlémem si každý z
účastníků nejenže vyslechl tématické básničky, ale z jednotlivých rozhovorů vyplývalo i
poučení pro polepšení v případě

Nenechte si ujít

Křest knihy, 30 let
i derniéra výstavy

V neděli 17. listopadu se v
Městském muzeu a galerii v
Hlinsku uskuteční připomínka
30. výročí „Sametové revoluce“.
Při této příležitosti bude možné
zhlédnout například sestřih
některých událostí tak, jak je ve
městě zaznamenala kamera
studia AHP Hlinsko.

Součástí programu bude i
křest knihy fotografií „Hlinsko
včera a dnes“. Kniha nabídne
srovnání pohledů na více i méně známá místa ve městě stejně
jako v místních částech. Nabídne srovnání jejich současné
podoby s tím, jak vypadala před
mnoha desítkami let.
Odpolední program, který
začíná v 16 hodin, bude zároveň
i derniérou výstavy obrazů
Gustava Macouna.
Expozice, jíž můžete navštívit
v Hlinsku právě do 17. listopadu,
je dosud nejpočetnější a nejucelenější přehlídkou děl tohoto
autora.
Celým programem provede
návštěvníky slovem Michal
Musil a o hudební doprovod se
postará Robert Frei. (red)

přiznání se k nedostatkům.
V letošním roce jsme byli
opět vděční za významný podíl
na organizaci Sboru dobrovolných hasičů z Hlinska pod vedením pana Preislera. Vypomohli nejen s organizací, ale i se
zajištěním sladkých odměn pro
všechny zúčastněné děti. Za to
jim velmi děkujeme. Zároveň
děkujeme za poskytnutý prostor Betléma, ve kterém mohla
všechna pohádková strašidla
předvádět své „umění“, děkuje-

me i za poskytnuté zázemí v
TIC. Za vždy parádní ozvučení
prostoru děkujeme panu Petru
Pavlíkovi. Akce se konala za
podpory Města Hlinska a za
velké podpory všech přátel a
dobrovolníků, kteří byli do náročných příprav této velké akce
zapojeni. S velkými díky za organizaci celé akce paní Pejchlové i všem dalším, nezbývá než
dodat, že se celá akce velmi vydařila – od počasí, přes báječná
strašidla, rovněž radostné ženy
obsluhující u stánků, konče
přáteli, kteří vytvořili perfektní
technické zázemí. A že těch rukou bylo potřeba! Velké DÍKY za
fotodokumentaci Jeníku Komárkovi a Václavu Plíškovi. Za
trička k akci a jejich potisk děkujeme Lucii Donátové a Vojtovi Donátovi. Za namalování
všech strašidelných obličejů
velmi děkujeme paní Havlové.
DÍKY i všem skrytým pomocníkům! Smekám pomyslný klobouk přede všemi, kdo vytvořili
tento příjemně zábavný podvečer, večer, noc…
Tak snad za rok se opět setkáme, milá strašidla!
S vděčností Lída Pavlišová,
Centrum Jana XXIII., Hlinsko

Pardubický kraj vyhlásil dotační
tituly pro rok 2020
Pardubický kraj zveřejnil výzvy k předkládání žádostí o dotační
prostředky na rok 2020. Výzvy jsou vyhlášeny pro oblast kultury,
sportu, cestovního ruchu, životního prostředí atd. Kromě obcí mohou být žadateli také neziskové organizace, spolky, sportovní kluby, tělovýchovné jednoty atd. Žadatelé mohou své žádosti podávat
na předepsaných formulářích včetně povinných příloh od 1. 1. 2020
do 31. 1. 2020. Konkrétní podmínky a formuláře jednotlivých dotačních titulů jsou uvedeny na webových stránkách www.pardubickykraj.cz. Oddělení dotací MÚ

Commedia Finita
Další divadelní hra s názvem Commedia Finita v rámci abonentního cyklu podzim 2019 se uskuteční v pátek 8. listopadu od 19 hodin.
Čeká nás velice úsměvné povídání s autentickými ukázkami světových árií operní zpěvačky Emy Destinové. Tak trochu nastavené
zrcadlo české povahy.
Ema Destinová – mimořádně nadaná operní pěvkyně světového
formátu, která v Čechách neobstála. Viktorie Hradská mistrně vykreslila poslední léta života velké pěvkyně, které trávila v Čechách,
očima čtyř žen, učitelky hudby, uklízečky, placené společnice a komorné.
Vstupenky jsou k zakoupení na pokladnách TIC a Multifunkčního
centra v hodnotě 350 Kč. MKK Hlinečan
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Benefiční koncert pro těžce nemocné kamarády
Vážení a milí, čas od času, jak
kráčíme svými životy, potkáme
sem tam někoho, kdo právě
prožívá nějaké trápení, nemoc,
bolest, starost o své blízké…
Mnohdy si hodnotu takového
štěstí už ani neuvědomujeme a
považujeme za samozřejmé být
zdravý, mít dobrou práci, rodinu, žít v míru... Teprve když se
toto bohatství ztratí, bolestně si
každý z nás začne uvědomovat,
o jaké bohatství je připraven.
Pohled na životní hodnoty se
zcela změní, když se tváří v tvář
s těmito těžkými životními
údobími setkáme. Zvláště když
v rodině těžce onemocní dítě
nebo jiný člen rodiny, ale i blízký kamarád či dobrý kolega,
soused.
V této chvíli by nemělo být
pro okolí nic důležitějšího, než
pochopení a čas, který věnujeme těm, kteří čekají na náš
skutek lásky v jakémkoli druhu
konkrétní pomoci. Jsem velmi
vděčná, že mezi námi nejsou li-

dé lhostejní k osudu druhých,
že je stále mnoho těch, kteří
mají své srdce na dlani a svoji
myšlenku konkrétní pomoci
uskutečňují. Zvlášť potěšující
je a velmi si toho vážím, že toto
pochopení přichází od nastupující mladé umělecké
generace.
Právě z tohoto důvodu vás
všechny co nejsrdečněji zvu
v neděli 17. listopadu v 15 hodin
do Centra Jana XXIII. na benefiční koncert hlineckého rodáka
Petra Fořta, vítěze několika celostátních interpretačních soutěží. Jeho pozvání přijala herečka, členka souborů několika
pražských divadel včetně divadla Národního, skvělá šansoniérka, paní Eva Horká a dále geniální nevidomý multiinstrumentalista, absolvent pražské
konzervatoře Jana Deyla pro
nevidomé, pan Pavel Diblík.
Všichni účinkující vystupují bez
nároku na odměnu. V programu
koncertu zazní průřez domácí i

VZPOMÍNKA NA
KARLA GOTTA

V pátek 11. října v podvečer na Poděbradově náměstí při světle
svíček věnovali příznivci Karla Gotta tichou vzpomínku a poslední potlesk tam nahoru.
Za příznivce Karla Gotta Romana Pažitná

světovou populární hudbou
zcela napříč žánry. Výtěžek tohoto koncertu bude zcela věnován pro dva těžce nemocné
chlapce.
Prvním z nich je šestiletý
Matýsek z Hlinska, který se potýká s těžkým onkologickým
onemocněním. Náročná léčba
s pomocí rodiny v současné
době probíhá v Motolské nemocnici v Praze. Druhým je
patnáctiletý Matyáš z Pardubic,
milý a usměvavý chlapec, který
musí žít s následky dětské
mozkové obrny, který se přes
veškerou snahu neobejde bez
intenzivní pomoci celé své rodiny i okolí.
Podpořit smysluplný cíl této
akce můžete nejen svojí přítomností na koncertu s dobrovolným vstupným, ale i jakýmkoliv příspěvkem na transparentní účet Centra Jana XXIII.
z Hlinska: 274803134/0300,
variabilní symbol: 17112019.
Zodpovědnou osobou za pře-

hled i předání je Lída Pavlišová,
jednatel Centra Jana XXIII.,
č. tel. 734 435 485.
Děkuji vám všem za pochopení a pokud máme sílu zářit
radostí, dávejme ji kolem sebe,
dokud je čas. Můžeme rozdávat
tento poklad v podobě úsměvu
a můžeme ho dát všem bez rozdílu. Vždyť nás nestojí nic a přináší mnoho. Obohacuje toho,
kdo ho přijímá, aniž by ochuzoval toho, kdo ho daruje.
Úsměv vytváří v každém štěstí,
ve starostech je oporou a pro
každou bolest je přirozeným
lékem. Můžeme tak pomoci tomu, komu se právě zdá, že jeho
trápení je neřešitelné a nejtěžší.
Zpomalme tedy své kroky a
všímejme si života kolem nás.
Ať láska k druhým a úcta k životu kolem nás z našeho konání září. Opravdovými lidmi se
stáváme láskou, pochopením a
konkrétní pomocí.
Lída Pavlišová,
Centrum Jana XXIII.
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Máme mezi sebou mistra světa, Jirku Boušku

Jiný pohled na spolužáka Jirku Boušku se otevřel žákům 3.
tříd ZŠ Hlinsko, Resslova, když
po prázdninách přivezl ukázat
pohár za 1. místo ze světového
utkání šachistů v běloruském Minsku. Děti zajímalo, jak
to na takovém mistrovství světa
vypadá, proto jsme pozvali Jirkovu maminku, která nám
ochotně vyprávěla a vše doplnila i poutavou prezentací.
A co na to spolužáci?
„Teď už vím, proč Jirka tak
často chybí ve škole. Musí denně trénovat a věnovat šachům
spoustu hodin. Já bych to asi
nevydržel.“ Aleš
„Já bych se nedokázala takhle
soustředit, mě vyruší úplně cokoli. Já jsem ráda, když se zúčastním, a mám dobrý pocit,
když aspoň někoho porazím. A

ani tu cestu do ciziny bych nezvládla.“ Kačka
„Nezvládl bych to tam vyhrát,
byl bych v cizím prostředí.“
Kuba
„Budu ho podporovat, aby
vyhrával.“ Eliška
„Jirka je mistr světa a myslím
si, že toho dosáhl tím, že každý
den sedí u šachů celé hodiny a
někdy i celé dny. Jirkovi přeji
hodně štěstí a ať všechno vyhraje.“ Denisa
„I kdyby mně fandili a drželi
mi palce, tak bych to nedokázala. Nebavily by mě tréninky.
Ale kdybych vyhrála, začala
bych štěstím brečet. Znám ten
pocit, když se vyhraje, už jsem
vyhrála několik pohárů v tancování.“ Amálka
„Jirka je dobrý kamarád a po
šachách je strašně hyperaktivní.“ Alen
„Kdybych vyhrál jako Jirka,
tak bych úplně šílel! Hodně moc
bych šílel.“ Matyáš
„Jirka má hodně energie, a
proto je dobrý šachista.“ Michal
„Já bych na to neměla nervy.
Radši budu jezdit po výletech.“
Mia
„Nestíhala bych dodělávat
učení a ještě celý den přemýšlet,
to by mě nebavilo.“ Nela
Adéla Jůnová, ZŠ Resslova

Putovní výstava o předrevolučním
Československu byla k vidění i v Hlinsku
Venkovní výstavu s názvem
Než přišla svoboda si Hlinečtí
mohli prohlédnout na Poděbradově náměstí od 16. do 29.
října.
Jednalo se o venkovní panelovou výstavu, která měla přiblížit občanům život před rokem
1989 a změny, ke kterým mohlo

díky sametové revoluci dojít. Na
pěti čtyřbokých venkovních panelech byla představena různá
témata, jako například školství,
životní prostředí, doprava, nakupování za socialismu, cestování, kultura, rozmístění sovětských vojsk, zemědělství či
místní underground.

Součástí vernisáže byl doprovodný program, při kterém si
návštěvníci mohli připomenout
například to, jak se vázal pionýrský šátek, vyzkoušet si plynovou masku nebo vyplnit výjezdní doložku.
Zahájení výstavy se zúčastnil

rovněž Roman Línek, 1. náměstek hejtmana Pardubického
kraje, Pavel Šotola, radní Pardubického kraje, Zdeněk Eis, místostarosta Hlinska a Jiří Junek,
ředitel Regionálního muzea ve
Vysokém Mýtě a koordinátor
projektu Než přišla svoboda.
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Plánování sociálních služeb
na Hlinecku
Číslo projektu:
Z.03.2.63/0.0/0.0/16_063/0006501
Projekt realizuje Místní akční skupina Hlinecko, z.s., další informace najdete na webových stránkách
www.mashlinecko.cz
ROMODROM O.P.S. PARDUBICKÝ KRAJ
díl dvacátý druhý:

Zajišťuje po celém Pardubickém kraji odborné
sociální poradenství, registrovanou sociální
službu dle zákona o sociálních službách. Tato
služba dle výše uvedeného zákona zahrnuje:
zprostředkování kontaktu se společenským
prostředím (zprostředkování navazujících služeb),
sociálně terapeutické činnosti (poskytnutí
poradenství v oblastech orientace v sociálních
systémech, psychologie, práva a v oblasti
vzdělávání), pomoc při uplatňování práv,
oprávněných zájmů a při obstarávání osobních
záležitostí (pomoc při vyřizování běžných
záležitostí, pomoc při obnovení nebo upevnění
kontaktu s přirozeným prostředím).
Cílovou skupinou služby jsou osoby žijící
v sociálně vyloučených komunitách, osoby, které
vedou rizikový způsob života nebo jsou tímto
způsobem života ohroženy, pachatelé trestné
činnosti a etnické menšiny. Cílovou skupinu
zahrnují osoby opouštějící výkon trestu odnětí
svobody (dále jen VTOS), osoby ve VTOS i rodinní
příslušníci osob dotčených VTOS.
Věkovou kategorii klientů tvoří osoby starší 18 let.
Sociální služby jsou poskytovány ambulantní
i terénní formou, přičemž převažuje ambulantní
forma. Služba je poskytována i v přirozeném
prostředí uživatele sociální služby, popř. na
úřadech a jiných institucích, kam pracovník

v přímé péči může uživatele sociální služby
v rámci
naplňování
uživatelovy
zakázky
doprovázet.
Služba je poskytována bezplatně.
Klientům mohou být po domluvě poskytnuty
i fakultativní služby. Jedná se o zajištění
materiální pomoci v podobě oblečení, bot, dek,
povlečení apod.
Provozní doba ambulantní formy:
Po – Čt 8:00 - 16:00, Pá 8:00 – 12:00
Provozní doba terénní formy:
Po - Čt 13:00 – 15:00
Dluhová poradna a insolvence (osobní bankrot)
Nabízíme zdarma služby odborného dluhového
poradenství na území vaší obce. Jsme
akreditovanou dluhovou poradnou s oprávněním
ke zpracování, přípravě a podání insolvenčního
návrhu. Podpoříme vás v orientaci v insolvenčním
řízení a v případě, že na insolvenci dosáhnete,
zajistíme podání insolvenčního návrhu.
Kontakty:
Telefon: 774 792 310, 774 792 309
Adresa: Sukova třída 1556, Pardubice I – Zelené
Předměstí, 530 02 Pardubice 2
Email:bakes@romodrom.cz,
voriskova@romodrom.cz
Web: www.romodrom.cz

RYTMUS VÝCHODNÍ ČECHY, O.P.S.
Spolčenost se již 18 let zabývá podporou lidí se
znevýhodněním, zejména lidí s mentálním
postižením, ve všech oblastech jejich života.
v rámci sociální rehabilitace pomáhá svým
klientům s hledáním a udržením práce na volném

pracovním trhu, s realizací samostatného bydlení
v co nejvyšší možné míře a zvyšováním
dovedností
potřebných
k
co
největší
samostatnosti. Hlavním cílem organizace je
pomoct lidem se znevýhodněním žít běžný život.
Na Rytmus Východní Čechy se mohou obracet
lidé se zdravotním postižením z Pardubického
kraje, kteří potřebují dlouhodobou podporu při
rozvoji dovedností směřujících k získání a udržení
si zaměstnání. Lidé s mentálním postižením
z Pardubického kraje, kteří potřebují podporu při
rozvoji dovedností vedoucích k samostatnému
bydlení. Zájemce o kurzy, kteří chtějí zvyšovat své
dovednosti nebo se učit nové věci. Rodinní
příslušníci nebo lidi z nejbližšího okolí uživatelů
našich
služeb.
Zaměstnavatelé,
kteří
zaměstnávají nebo chtějí zaměstnat uživatele
našich služeb. Odborná i širší veřejnost, která se
zajímá o problematiku integrace lidí se
zdravotním znevýhodněním.
Služby jsou poskytovány v rámci sociální
rehabilitace dle zákona o sociálních službách.
Rytmus VČ působí v celém Pardubickém kraji.
Kontakty:
Pracoviště Chrudim Pracoviště Česká Třebová
Heydukova 392
Skalka 1692
Chrudim 573 01
Česká Třebová 560 02
Telefon: 777 222 139 Telefon: 730 518 511
Email:chrudim@rytmusvychod.cz
Email:trebova@rytmusvychod.cz
Web:www.rytmusvychod.cz
Dle
Dostupných
informací
zpracovala
Mgr. Lenka Sodomková,
odborná
garantka
plánování sociálních služeb v ORP Hlinsko.

Představujeme držitele regionální značky Kvalita z Hlinecka (díl druhý)
Držitel certifikátu: Zemědělská a.s. Vysočina
Certifikovány výrobek: Konzumní a sadbové brambory
Zemědělská a.s. Vysočina se sídlem Dřevíkov 58 byla založena v roce 1999 jako
nástupnická organizace Zemědělského družstva Vysočina. Společnost se zabývá
živočišnou i rostlinnou výrobou. Obhospodařuje cca 1500 hektarů půdy, převážná
část obhospodařovaných pozemků se nachází v CHKO Žďárské vrchy a CHKO
Železné hory. Pěstováním brambor v této oblasti společnost navazuje na letitou tradici, kdy na tomto
podnebně drsném území bývaly brambory jedním z hlavních druhů obživy pro místní obyvatele. Zemědělská
a.s. pěstuje konzumní brambory z ryze vlastních surovin a používá hnojiva šetrná k životnímu prostředí.
Celková výměra brambor se každoročně pohybuje okolo 100 ha.
Certifikované odrůdy konzumních brambor v nabídce jsou: Rosara AB, Princess AB, Marabel BA, Ditta A,
Adéla B.
Brambory typu AB, BA a A jsou kvalitní brambory používané pro přípravu salátů, k opékání, k vaření ve slupce i
bez slupky a k zapékání. Brambory typu B jsou vhodné pro přípravu téměř všech pokrmů z brambor, včetně
těst, kaší, polévek, bramborových gulášů a jsou využívány zejména jako brambory přílohové.
Certifikované odrůdy sadbových brambor v nabídce jsou: Rosara B, Adéla B, Ditta B, Anuschka B, Colomba
B, Princes B, Marabel B, Colette B, Carrera B, Lucinda A.
Konzumní i sadbové brambory lze zakoupit přímo v areálu společnosti, a to v pracovních dnech od pondělí do
pátku v době od 7 do 15 hodin. Konzumní brambory se prodávají v pytlích po 25kg, sadbové brambory jsou prodávány podle požadovaného množství.
Podrobné údaje o jednotlivých certifikovaných výrobcích, službách a zážitcích naleznete na www.mashlinecko.cz v záložce Kvalita z Hlinecka.
Kancelář MAS Hlinecko

listopad| 2019

Robert Křesťan přijede
s Druhou trávou
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AikiJuJutsu InYoRyu spolek
Každé úterý a čtvrtek od 18:30 h – Zdravotní cvičení ki-geiko
(ki-ko)
Japonská obdoba čínského qi-gongu. Cvičíme základní sestavu na
páteř a malou sestavu na krční páteř, mezilopatkové svaly a ramena. Vstupné pro členy spolku zdarma, pro nečleny 100 Kč, kapacita
omezena na 6 až 8 osob.
Středa 6.11. od 18 h – Večerní povídání na téma „Teorie tří sil a
vnitřní síla ki“.
Pro členy spolku vstupné zdarma, pro nečleny vstupné dobrovolné,
kapacita omezena maximálně na šestnáct osob.
Sobota 30.11. od 16 do 20 h – Seminář zaměřený na „Go tai“
(pět Tibeťanů).
Vstupné pro členy spolku zdarma, pro nečleny 100 Kč, kapacita
omezena na 6 až 8 osob.
Všechny akce, cvičení, semináře se konají na adrese Purkyňova
1316 v Hlinsku v 1. patře (budova bývalého Telecomu).
Pro více informací nás kontaktujte na tel. č. 776 798 337.

ZUŠ na návštěvě na Slovensku
Po vydařeném koncertu Romana Horkého a kapely Kamelot máme v nabídce pro vyznavače této hudby další skupinu
podobného žánru. Ve středu 5.
února od 19 hodin vystoupí Robert Křesťan a Druhá tráva,
která byla založena v roce 1991.
Druhou trávu charakterizují dva
výrazné znaky – autorská a interpretační výjimečnost zpěváka, textaře a překladatele Roberta Křesťana a mimořádná
instrumentální zdatnost ostatních členů skupiny.
Kapela Druhá tráva byla hned

od svého vzniku řazena mezi
špičku na folk & country scéně
nejen v České či Slovenské republice. Přestože bývá často
označována jako bluegrassová,
už od počátku existence mixuje
více stylů.
Vstupenky v hodnotě 330 Kč
do přízemí a 290 Kč na balkón
jsou již v prodeji na pokladnách
Multifunkčního a Turistického
informačního centra, nebo online rezervace či prodej na našich internetových stránkách
www.mfc-hlinsko.cz.
MKK Hlinečan

Vzpomínkový podvečer s Jarmilou
Doležalovou Šťulíkovou
Srdečně zveme 15. listopadu od 18. hod. širokou veřejnost do Centra
Jana XXIII. v Hlinsku na setkání s paní Jarmilou Doležalovou Šťulíkovou u příležitosti jejích 80. narozenin. Je jednou z dívek z ležáckého mlýna, která v r. 1942 přežila se svojí sestrou vyhlazení Ležáků. Navštíví nás společně se svojí dcerou paní Jarmilou Doležalovou, která s osobním nasazením hledá pravdu, sbírá fakta a zpracovává je. Ve svých vydaných knihách vše dokumentuje a snaží se,
aby se na tyto válečné hrůzy nezapomínalo. Setkání v Centru Jana
XXIII. bude časem vzpomínek, promítání a také hudebního doprovodu. Nenechte si, prosím, ujít toto jedinečné setkání.
Není to jen radost a štěstí, co utváří naše životy. Svět bývá mnohdy
nespravedlivý a krutý. Vždy je však surový k nevinným obětem jakékoli války. Tichým svědkem II. světové války jsou právě Ležáky.
Jsou tvrdým uvědoměním si, jak pohodlný je náš život a že nesmíme za žádnou cenu dopustit, aby se historie někdy opakovala.
Kvůli všem válečným obětem. A také kvůli sobě, našim dětem i
našim rodinám. Lída Pavlišová, Centrum Jana XXIII. Hlinsko

V sobotu 21. září se v
Púchově na Slovensku konal v pořadí 21. Púchovský
jarmok. Mezi slovenské
účastníky se letos zařadili i
hosté z Ukrajiny, Ruska,
Běloruska a Srbska, Českou
republiku a město Hlinsko
pak úspěšně reprezentovali žáci ZUŠ Hlinsko s dechovým orchestrem pod
uměleckým vedením pana
učitele Ondřeje Jehličky.
Mladí umělci sklidili bouřlivý potlesk a skvělá atmosféra se nesla po celý kulturní program púchovskou
dolinou.
Karel Novotný, ZUŠ
Hlinsko
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Křehký senior
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Vzpomínky
Dne 11. listopadu 2019 uplyne
20 let, co nás navždy opustil
milovaný tatínek, pradědeček
a prapradědeček,
pan Otto DVOŘÁK.
Stále vzpomínají
dcery s rodinami.

Dne 30. listopadu 2019 to už bude
5 smutných let, co nás náhle
navždy opustil náš starostlivý,
milovaný manžel, tatínek
a dědeček,
pan Stanislav ŽAMPACH.
Domov seniorů Drachtinka,
p.o. pořádal dne 8. 10. v prostorách Multifunkčního centra
v Hlinsku v pořadí již III. ročník
odborné konference určené
zejména pro pracovníky zdravotnických a sociálních zařízení. Konference se konala
v rámci vyhlášeného „Týdne
sociálních služeb“.
Účastníci konference s názvem „Křehký senior“ si vyslechli příspěvky odborníků, lékařů a zástupců společností,
které se zabývají geriatrií, nutriční péčí a farmacií.
Mezi přednášejícími jsme
přivítali MUDr. Daniela Prchala,
primáře oddělení ARO Nemocnice Pardubického kraje, a.s.,
MUDr. Zuzanu Kalu Grofovou,
vedoucí lékařku Nutričního a
dietologického oddělení, Pardubické nemocnice, NPK, a.s.,
MUDr. Hanu Polákovou, lékařku geriatrického oddělení Nemocnice Pardubického kraje,
a.s., specialistku zabývající se
léčbou dekubitů, PhDr. Tamaru

Starnovskou, předsedkyni Sekce výživy a nutriční péče, z.s.,
MUDr. Astrid Matějkovou, lékařku geriatrického oddělení
Nemocnice Pardubického kraje,
a.s., Mgr. Gabrielu Mencovou,
nutriční terapeutku DsD
Kokory.
Celý den přednášející
s účastníky hovořili na téma
správné výživy osob v období
sénia a problematiky léčby ran
(dekubitů, proleženin). Účastníci konference měli možnost
v rámci programu navštívit i
stánky společností, jejichž
portfoliem je výživa, léčba ran,
zdravotnická technika, speciální vybavení do kuchyní.
Konferenci Domov seniorů
Drachtinka mohl pořádat díky
podpoře sponzorů, za což jim
velmi děkujeme.
Věříme, že šíření vědomostí a
dobré praxe v oblastech zdravotnictví a sociálních služeb je
základem úspěšné a kvalitní
poskytované péče o potřebné.
Eva Kunátová Holečková

Kdo jste ho znali, věnujte mu
prosím tichou vzpomínku.
Stále vzpomínají a nikdy
nezapomenou manželka
Věra a děti s rodinami.

Dne 25. listopadu 2019 uplyne 15 let od úmrtí našeho
bratra, pana Václava KYSELY.
Vzpomínají sestry a ostatní příbuzní.
Před 5 lety nás dne 23. listopadu 2014 opustila naše
maminka, paní Marie KYSELOVÁ.

Poděkování
Chtěla bych touto cestu poděkovat vedoucí pracovnici
městské zeleně Lídě Dalecké a kolektivu pracovníků,
kteří odstraňovali nálet a dřeviny v zahradě za ZUŠ
v Hlinsku. Oceňuji, že výše jmenovaná nejen, že dodržela
slovo ohledně termínu, ale s pečlivostí a snahou se
i sama podílela na úpravě zahrady. Je to člověk na svém
místě. Děkuji.
Sylva Pilařová

Dcery s rodinami.
Kdo jste je měli rádi, vzpomeňte s námi.

Slza v oku, v srdci žal, co drahé bylo nám – to osud vzal…
Dne 27. listopadu 2019 uplynou 2 roky od úmrtí pana
Karla PEŠKA. Kdo jste ho znali, vzpomeňte s námi.
Vzpomíná dcera Stanislava s rodinou
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Líbí se vám naše náměstí?

Našim radním zřejmě ano. Už
druhé volební období se na náměstí nic nezměnilo, pominu-li
zrušený obchod (bývalá lékárna), nefungující kašnu, zabedněné výlohy v restauraci a
uschlý strom.
Vím, že naši předkové nevybrali pro náměstí nejideálnější
místo, je situováno do kopce a
protíná ho hlavní silnice. Přesto
bych měl několik návrhů, jak
vzhled náměstí změnit.

1. kašna
Již minulí radní chtěli s kašnou něco udělat. Jedním z návrhů tuším bylo, aby do kašny
tryskala voda z chrliče (snad v
podobě koně?). Těšil jsem se,
když kašnu stavěli. V novinách
psali, že to bude světový unikát
- takzvaná kaskádovitá kašna.
Zřejmě se ale v Hlinsku najde
málo lidí, kterým se kašna skutečně líbí. Stála miliony a už
druhý rok v ní z neznámých

Pozvánky na akce Českobratrské
církve evangelické
Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Hlinsku pořádá
v listopadu v modlitebně na Tvrzi ( U Tvrze 295) dvě zajímavé akce.
V sobotu 9. listopadu v 18 hodin zveme na přednášku a rozhovor
na téma Náboženské cítění české ateistické společnosti. Hostem
bude prof. PhDr. Zdeněk R. Nešpor, PhD., český vysokoškolský pedagog se zájmem o religionistiku, sociologii náboženství a antropologii. V současné době působí na Fakultě humanitních studií
Univerzity Karlovy a v Sociologickém ústavu AV ČR.
Ve středu 20. listopadu v 17 hodin zveme na přednášku a promítání
obrázků o pobytu v Nové Kaledonii. Hostem bude farář Českobratrské církve evangelické Mgr. Jan Mikschik z Krouny.

Poděkování hasičům
Chtěla bych poděkovat
Hasičskému sboru v Hlinsku,
který mi velice pomohl. Byla to
zvláštní situace, nešel mi sundat snubní prstýnek z chirurgické oceli.
Chodila jsem, jak se říká, „od
čerta k ďáblu“. Až tito záchranáři mi pomohli pomocí rozbrušovacího kotouče elektrické
pilky. Nebylo to nic příjemného,

ale prstýnek je dole, a to je
hlavní.
Tímto bych chtěla varovat
ostatní, kteří nosí také prstýnky
z chirurgické oceli, a jde jim
špatně přetáhnout přes kloub,
ať ho sundají, ať nemusí trpět
hodinovou akci hasičů jako já.
Ještě jednou vám, chlapci,
mnohokrát děkuji.
Dana Ročňáková

důvodů neprotéká voda. Pokud
se s kašnou nebude nic dít, navrhuji alespoň umístit zde cedulku “toto je kašna“, aby to
turisté vůbec poznali.
2. Tvrz
Město Hlinsko opravilo na
vlastní náklady fasádu na Tvrzi
v roce 1975. Od té doby krásné
malby vybledly a nejsou viditelné. Navrhuji tyto malby na Tvrzi
obnovit. Je to údajně nejstarší a
také nejhezčí stavba v Hlinsku,
postavená již roku 1413. Proto
bychom si ji měli vážit.
3. restaurace
Jak dlouho se ještě budeme
dívat na zabedněné výlohy?
Nový nebo stávající majitel by
měl tuto budovu co nejdříve
obnovit. Navrhuji zbudovat zde
hotel s venkovní zahrádkou,
jako tomu bylo dříve (v Hlinsku
není jediný hotel).
4. nejmenovaný krámek
na náměstí
Krásná fasáda, ale sokl katastrofa a ostuda Hlinska.
5. další návrhy
Zrušil bych některá parkovací
místa. Namísto nich by bylo
vhodné zasázet stromy nebo

umístit zde záhony. Před kašnou by mohla stát socha Jiřího
z Poděbrad na koni (jako je na
fasádě Tvrze). Také bych nechal
přes noc nasvítit radnici. Před
radnicí by mohla stále vlát
vlajka Hlinska.
Jsou to jen mé nápady. Samozřejmě by bylo třeba nechat zpracovat několik návrhů od architektů, jak přesně by mělo náměstí
vypadat. Ten nejlepší by poté vybralo zastupitelstvo a rada města.
Vím, že každá budova má
svého vlastníka. Je třeba s těmito lidmi jednat. Jelikož se
jedná o budovy na náměstí, čekal bych, že do toho může zasahovat i stavební odbor.
Projel jsem již mnoho měst a
městysů v ČR. Všude na náměstí to žije, jsou tam obchody,
cukrárny a restaurace se zahrádkami. Proč by to tak nemohlo být i v Hlinsku?
Říká se, že náměstí je vizitkou
města. To hlinecké tedy moc
dobrou vizitku nedělá. Doufám,
že se v rozpočtu města najdou
peníze i na naše náměstí a začne se s ním něco dělat.
Josef Leszkow

Gymnázium a Srdíčkový den
Ve dnech 23.-27. září pořádala nadace Život dětem Srdíčkový den.
Tato akce již probíhá řadu let a dostala se tak do povědomí veřejnosti. Studenti ze středních škol a učilišť chodí po městech, oslovují
kolemjdoucí a nabízejí jim produkty s motivem nadace. Letos to
byla propiska a oblíbené magnetky se zvířátky. I naše škola se již
řadu let do této akce zapojuje a ve středu 25. 9. studenti třídy 3.C
tuto akci s nadšením organizovali.
Peníze se vybíraly na Klárku a Michalku. Obě holčičky trpí mukopolysacharidózou. Děti trpící touto nevyléčitelnou nemocí postupně ztrácejí hybnost, nemohou mluvit, později ani přirozeně jíst.
Jsou tedy postupem času upoutány na lůžko a stávají se závislými
na pomoci rodičů.
Chtěly bychom tímto poděkovat všem lidem, kteří přispěli. Vybrali
jsme 21 957 Kč. Rodiče holčiček si díky vám budou moci dovolit
lepší vybavení, a tak si usnadní každodenní život.
Eliška Talácková a Tereza Stehnová, 3.C,
Gymnázium K. V. Raise a SOU
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Strážnická cimbálová muzika
Michala Miltáka s degustací vín

Po vydařené říjnové degustaci
v MKK kavárně jsme se rozhodli
uspořádat další večer s vínem.
Tentokrát nám k tanci a poslechu zahraje Strážnická cimbálová muzika Michala Miltáka,
která během své dosavadní
činnosti byla pozvána k účinkování do téměř všech států

Evropy a za vystoupení v České
republice i zahraničí obdržela
celou řadu uznání a ocenění.
V současné době hraje v základním obvyklém nástrojovém
obsazení – dvoje housle, klarinet, cimbál, violový kontr a
kontrabas. Kmenovým repertoárem muziky jsou lidové pís-

ně ze strážnického Dolňácka, je
však bohatě vybavena i repertoárem okolních regionů i
vzdálenějších oblastí –
Uhersko-hradišťska, Podluží,
Kopanic, Slovenska, Maďarska…
Těšit se můžete na vína jakostní a přívlastková. Vinařství
Habřina se řadí mezi menší firmy a vzniklo v roce 1991 Miroslavem Habřinou v jeho rodném domku v Bořeticích, kde se
postupně rozrůstalo až do
dnešní podoby.
Termín další degustace je
naplánovaný na sobotu 23. listopadu od 18 hodin ve foyer
Multifunkčního centra. Rezervace míst na tel. čísle 608 276
517 nebo na emailové adrese
linhartova@hlinsko.cz. Vstupné je 250 Kč/osobu.
MKK Hlinečan
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Centrum Jana Pavla 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; Výuka zpěvu s Monikou Maškovou
10 – 17.15 h (724 568 602); Modlitební setkání 18 – 19 h
Středa: Bohoslužba 7.30 – 8.15 h; Výtvarná dílna pro dospělé 14 – 17
h; Intervalový trénink – 18.45 – 20 h
Čtvrtek: Bohoslužba 7.30 – 8.15 h; Netradiční techniky skládání
papíru s Vojtou Brabencem 15 – 17 h; 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 15. listopadu od 18 h – beseda s paní Jarmilou Doležalovou
– Šťulíkovou
Neděle 17. listopadu od 15 h – benefiční koncert Petra Fořta
a hostů
18. – 24. 11. denně od 16 do 18 h – sbírka trvanlivých potravin
pro Azylový dům v Hamrech
Sobota 24. listopadu od 9 h – malování s Olgou Lazárkovou
Více informací na www.cj23.cz, FB: Centrum Jana XXIII.

listopad| 2019
Orlovna
11. – 17. listopadu
SAMETOVÝ TÝDEN
Výstava 30 let sametu.
Čtvrtek 14. listopadu od 19 h
Beseda se spisovatelkou a disidentkou Janou Červenkovou,
film
Vstupné 50 Kč.
Pátek 15. listopadu od 19 h
Sametový večer
Vystoupí: GT Hlinsko – Vaňkovky, Hudba Praha revival, Rollák
Vstupné 150 Kč.
Sobota 16. listopadu
Letná – Praha
Cena 300 Kč. Odjezd z Hlinska Pořádá GT Hlinsko a GKVR Hlinsko.
Více info na hlinsko.letna@seznam.cz

Městské muzeum a galerie
Galerie

Kino
10. neděle
19.00
Ženská na vrcholu
Romantická komedie ČR, 105 minut, P, vstupné 140 Kč.
11. pondělí
19.00 Poslední aristokratka
Komedie ČR, 110 minut, P, vstupné 140 Kč.
19. úterý
13.30
Román pro pokročilé (Bio Senior)
Komedie ČR, 95 minut, 12-N, vstupné 60 Kč.
19. úterý
19.00
Amnestie
Drama SK/ČR, 127 minut, 15-N, vstupné 130 Kč.
21. čtvrtek
19.00
Bitva u Midway
Historický film USA, české titulky, 138 minut, 12-N, vstupné 140 Kč.
25. pondělí
19.00
Vlastníci
Komedie ČR/SK, 96 minut, 12-N, vstupné 140 Kč.
Předprodej a rezervace vstupenek – TIC Hlinsko/Betlém 731
697 418, pokladna MFC nebo www.mfc-hlinsko.cz. Vstupenky lze
platit i kartou.

Oáza vnitřní harmonie
Středa 13. listopadu od 17.30 h – Cesta k vnitřnímu klidu – praktický zážitkový seminář. Jak mysl ovlivňuje náš život a pocit štěstí.
Jak zabránit dotěrným myšlenkám a hluku v hlavě a dosáhnout
vnitřního klidu. Ukážeme si konkrétní techniky, které fungují. Cena 599 Kč.
Středa 20. listopadu a 27. listopadu od 17.30 h – Malování obrazů na plátno. Výtvarné potřeby k dispozici. Plátno k zakoupení –
cena dle velikosti. Vstupné 150 Kč.
Úterý 26. listopadu od 17.30 h – Relaxační večer pro ženy – večer
plný pohody. Relaxační techniky, které si doma nedopřejete.
Vstupné 150 Kč.
Všechny programy probíhají na adrese Poděbradovo nám. 45. Rezervace míst na programy na tel. č. 731 944 407.

do 17. listopadu
GUSTAV MACOUN (1889-1934)
Dosud největší výstava krajináře Gustava Macouna přináší víc jak
sto obrazů tohoto významného umělce.
Otevřeno: Út – Ne 9 – 12, 13 – 16 h včetně svátků
Čtvrtek 7. listopadu v 18 h
DIALOG 4
Rozhovor s panem Vladimírem Přiklopilem o hudbě, sportu, o Finsku, o vztahu k Hlinsku, o životě ve Skandinávii a mnoho jiných
zajímavých témat. Vyprávění bude doplněno zajímavou hudební
produkcí. Moderuje Hynek Vojanec.
Neděle 17. listopadu v 16 h
VZPOMÍNKOVÝ VEČER K 30. VÝROČÍ „SAMETOVÉ REVOLUCE“
Promítání dobového filmu, křest knihy Hlinsko včera a dnes, hudba, občerstvení. Derniéra výstavy Gustava Macouna.
Muzeum
do 17. listopadu
GUSTAV MACOUN (1889-1934)
Další část dosud největší výstavy krajináře Gustava Macouna přináší víc jak sto obrazů tohoto významného umělce.
Otevřeno: Út – Ne 9 – 12, 13 – 16 h včetně svátků
Expozice: Nejstarší historie, školství, spolky, oděv a textilní výrobky, zaniklá a živá řemesla – hrnčířství, hračky, sklo,
rodina Adámkových.
Otevřeno: Út – Ne 9 – 12, 13 – 16 h
30. listopadu 2019 – 5. ledna 2020
BETLÉMY
Vánoční výstava ve velkém sále muzea nabídne opět po několika
letech to nejlepší z vlastní sbírky lidových betlémů.
Otevřeno: Út – Pá 9 – 12, 13 -16 ; So, Ne 10 – 12, 13 -16
24.12.,31.12., 2019 a 1.1.2020 zavřeno.
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
5. 11. 2019 -2. 1. 2020
Výstava Jiří Křiklava
Výstava je otevřena od pondělí do čtvrtka vždy od 8 do 16.30 mimo
svátků nebo při kulturních akcích podle programu MFC.
Čtvrtek 7. listopadu od 19 h
Co zažiješ ve Vietnamu?
Přijď si poslechnout, co zažiješ za 24 dní ve Vietnamu. Vyrazil jsem
pouze s krosnou a kámošem. Naprosto na blind. Navštívili největší
města. Ochutnali spoustu jídel. Nechali se oškubat vychytralými
prodejci.Vstupné 100 Kč.
Pátek 8. listopadu od 19 h
Commedia Finita
Divadelní společnost Karla Soukupa
Komedie o naší nejslavnější operní pěvkyni Emě Destinové.
Divadelní představení je v rámci abonentního cyklu podzim 2019.
Volné vstupenky v prodeji za 350 Kč.
Pátek 15. listopadu od 18 h
Hlinečanka
Podzimní koncert hlinecké dechové kapely. Hostem večera bude
charismatický tenor Karel Bláha. Vstupné 120 Kč.
17. a 18. listopadu od 19 h
Postel pro anděla
Hlinecký ochotnický spolek Duha pod vedením Stanislava Rytycha.
Komedie Petra Koloděje o tom, co všechno se může stát, když
myslivec postřelí svého anděla strážného. Vstupné 140 Kč.
21.- 24. listopadu
Hlinecké medové dny
Včelařská výstava o životě včel a jejich významu pro člověka. Možnost zakoupení různých druhů medů, medovin, svíček, kosmetiky,
perníčků apod. Otevřeno: Pá 8 – 17, So – Ne 9 -17 hodin.
Středa 27. listopadu od 18 h
Kurz tance a společenské výchovy 2019 – prodloužená
Veřejnosti vstup volný. Vstupné 60 Kč stání, 80 Kč sezení.
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Muzeum v přírodě Vysočina
VESELÝ KOPEC
30. listopadu až 8. prosince
VÁNOCE NA VESELÉM KOPCI
Výstava ve všech objektech přibližující štědrovečerní obyčeje.
Ukázky výroby předmětů provázející Vánoce v minulosti. O víkendech doprovodný kulturní program.
1.12. Mikulášská obchůzka od 10,30 do 14,30 hodin.
Návštěvní doba: Veselý Kopec je od 1. 11. do 29. 11. pro návštěvníky
uzavřen.
Od 30. 11. do 8. 12. otevřeno denně od 9 do 16 hodin.
****
BETLÉM HLINSKO
do 10. listopadu
VÝSTAVA FOTOGRAFIÍ
Výstava prací členů Fotoklubu Hlinsko. Pickův dům č. p. 178.
EXPOZICE MASOPUSTNÍCH OBCHŮZEK
A MASEK Z HLINECKA
V domku č. p. 362 jsou vystaveny dokumenty věnované zápisu
masopustních obchůzek z Hlinecka do světového nehmotného
dědictví UNESCO. Můžete si zde prohlédnout množství historických i současných fotografií masek, stejně jako originální masky
z Blatna, Hamrů, Studnice a Vortové. Součástí expozice jsou i promítané dokumenty, výtvarná dílna pro děti a speciální programy
pro školy.
ŽIVÁ HISTORIE, speciální program pro školy 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.

Připravujeme na prosinec
Úterý 3. prosince od 18 h
Kurz tance a společenské výchovy 2019 – prodloužená
Veřejnosti vstup volný. Vstupné 60 Kč stání, 80 Kč sezení.
Pátek 6. prosince od 19 h
Ani spolu, ani bez sebe
Divadlo Kalich Praha
Divadelní představení je v rámci abonentního cyklu podzim 2019.
Volné vstupenky v prodeji za 350 Kč.
Předprodej a rezervace vstupenek – TIC Hlinsko/Betlém 731
697 418, pokladna MFC nebo www.mfc-hlinsko.cz.

Knihovna
Oddělení pro dospělé
Oddělení pro děti
Po 8 – 12, 13 – 17
13 – 17
Út 8 – 12, 13 – 17
8 – 12, 13 – 17
St zavřeno
zavřeno
Čt 8 – 12, 13 – 17
8 – 12, 13 – 17
Pá 8 – 12, 13 – 17
13 – 15.30
So 8 – 11
zavřeno
do listopadu – Výstava fotografií Fotoklubu DUHA.
Tel. 469 311 263
Tel. 469 311 197

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

Studnice
Sobota 30. listopadu od 9 do
17 h
Neděle 1. prosince od 9 do 15 h
5. VÁNOČNÍ JARMARK
Srdečně zve spolek Studničáci.

Orlovna
Neděle 8. prosince od 14 h
ZAVŘELOVI MUZIKANTI
Předvánoční koncert. Příjemné
hodiny v kruhu Zavřelovy rodiny. Vstupné 120 Kč. Předprodej
v TIC Hlinsko.

Azylový dům Hamry
18. – 24. listopadu
SBÍRKA TRVANLIVÝCH POTRAVIN
Sbírka se uskuteční v Azylovém domě v Hamrech a v Centru Jana
XXIII., vždy od 16 do 18 hodin.
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Soukromá inzerce
Prodám palivové smrkové dřevo, řezané v 1 metru. Kubík za 600
Kč. Dále prodám smrkovou štěpku nařezanou na 10 cm špalíky.
Cena dohodou. Lokalita Svratka. Tel.: 721 876 816.
Koupím dům k trvalému bydlení. Tel.: 732 369 404.
Z důvodu stěhování hledám byt. Rekonstrukce nevadí. Tel.:
703 668 449.
Svobodný nekuřák, abstinent, štíhlé postavy, všestranných zájmů
hledá ženu ve věku 30-37 let. Zn. Spolu životem. Tel.: 775 314 047.
Dlouhodobě pronajmu řadovou podsklepenou garáž ve Vinohradské ulici (nad technolenským parkem). Cena 1 000 Kč/měs.
Tel.: 724 537 401.
Prodám dětský nánožník – hnědý, uvnitř bílý beránek. Cena dohodou. Tel.: 732 367 037.
Sháním pronájem, případně ke koupi, garáž v Hlinsku, nejlépe
poblíž sídliště. Tel.: 733 729 443.
Nabízím k pronájmu byt v Hlinsku o velikosti 4+1, s balkonem.
Lokalita sídliště. Tel.: 737 329 632.
72letý by se rád seznámil se ženou, která by s ním chtěla prožívat
hezké i zlé. Tel.: 606 808 734.
Ztratila jsem zlatý řetízkový náramek s destičkou. Prosím případného poctivého nálezce o vrácení – jedná se o dárek od syna. Odměna jistá. Tel.: 728 473 256.
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Hodnocení podzimní části házenkářské sezony
V neděli 13. 10. jsme odehrály
poslední utkání před nadcházející zimní přestávkou. V předehrávce jarní části letošní sezony jsme byly úspěšné, ze Staré Vsi nad Ondřejnicí si přivážíme 2 body. Od začátku zápasu
jsme byly ve vedení, které jsme
postupně navyšovaly, zejména
pak ve 2. poločase, a zvítězily
jsme v poměru 15:30 (poločas
8:14).
Naše družstvo v probíhající
sezoně 2019/2020 nastoupilo
na základě nového herního
systému národní házené po
dvouleté pauze opět k utkáním
v nejvyšší soutěži – 1. liga NH,
skupina B.
Našimi soupeřkami jsou týmy
z východních a severovýchodních Čech (Opatovice nad Labem, Dobruška, Krčín, Náchod)
a družstva z Moravy (Vracov,
Ostrava-Svinov, Pustějov, Stará
Ves nad Ondřejnicí, Studénka).
Podzimní část hodnotíme

kladně. Z 10 odehraných zápasů
jsme 7x zvítězily a 3x prohrály,
v tabulce přezimujeme na 4.
místě se 14 body a skóre
227:196.
Naše útočnice prokázaly, že
skutečně patří mezi nejlepší
v republikovém měřítku. Kromě jediného utkání s Dobruškou nastřílely soupeřkám vždy
minimálně 20 gólů. V celkovém
součtu pak nejvíce branek ze
všech týmů naší skupiny. Vysokou kvalitu naší ofenzívy dokazuje i fakt, že se prosazují
všechny útočnice, hrají týmově
a nemáme tak střelbu založenu
pouze na jedné kanonýrce.
Obranu nám tvoří převážně
děvčata dorosteneckého věku,
kterým ještě chybí větší zkušenosti. Doplněním starších hráček, které mají svou kvalitu, se
toto daří částečně korigovat. S
přibývajícím počtem zápasů se
kvalita obrany zlepšuje.
Postu brankářky se zdařile

ujala původně po mnoho let
hrající útočnice a vyřešila tak
komplikovanou situaci s obsazením brány.
Celkově jsme odehrály
všechna utkání tak, jak jsme si
předsevzaly, tj. v týmovém duchu, s maximální bojovností,
ale zároveň s respektem a fair
play vůči soupeřkám.
Ani zranění se nám v podzimní části bohužel nevyhýbala
(zvrtnutý kotník, obražené prsty, zhmožděná kolena, svalová
zranění).
Stále se potýkáme s problematikou úzkého kádru. Výpadek již jedné hráčky ze základní
sestavy pro nás znamená jistá
omezení jak v řadách útoku tak
v obraně. Proto jsme nuceni
povolat i hráčky, které již svou
aktivní činnost ukončily, avšak
stále disponují dobrou fyzickou
kondicí a jsou schopny i díky
svým zkušenostem přehrát
mladší hráčky. Vzhledem k vě-

ku za nás prozatím nemohou
nastoupit děvčata, která nedovršila 15 let věku.
Jarní část zahájíme dvěma
utkáními na domácí půdě, a to
v sobotu 18. 4. 2020 ve 14:30 h
s Opatovicemi nad Labem a
v neděli 19. 4. 2020 v 11:55 h
s Dobruškou.
Sestava, která stabilně
nastupuje:
brankářka: Petra Melounová
obrana: Dana Kejzlarová, Sabina Gregorová, Eliška Beranová, Jana Pilařová
útok: Nikola Kvapilová, Petra
Dostálová, Štěpánka Bonaventurová, Štěpánka Krčilová,
Veronika Hromádková (na mateřské)
Doplňující hráčky: Irena Slavíčková, Eliška Vrégrová, Jana
Horáčková, Ivana Volfová
trenérky: Eva Kadaníková a
Šárka Kvapilová.
HK Hlinsko

Nominace na cenu
Pohár talentů Vysočiny:
Sportovec roku můžete pěkné umístění
posílat již nyní
Ve středu 19. února 2020 od
18 hodin se v Divadle Karla
Pippicha v Chrudimi uskuteční
slavnostní předávání cen ankety Sportovec roku. Vyhlašovatelem ankety je Sportovní unie
Chrudimska ve spolupráci
s Městem Chrudim a agenturou
Sport Action s.r.o., přičemž
partnery jsou další města regionu – Hlinsko, Skuteč, Heřmanův Městec, Slatiňany, Chrast,
Luže, Ronov nad Doubravou,
Seč, Třemošnice a Nasavrky.
„Chrudimský region se může
pochlubit celou řadou talentovaných sportovců i sportovních
týmů. Letošní sezona byla pro
mnohé z nich mimořádně
úspěšná, za všechny mohu
jmenovat tradičně chrudimské
futsalisty FK Era-Pack a fotbalisty MFK. Náš region se ale
může pochlubit i mladými nadějemi, jejichž jména zatím
nejsou tolik známá, ale o mnohých z nich zcela jistě v budoucnu ještě uslyšíme,“ uvedl
předseda Sportovní unie Chrudimska Vojtěch Čižinský s tím,

že ocenění Sportovec roku jsou
poděkováním výjimečným
osobnostem, které chrudimský
region často zviditelňují v České
republice i za jejími hranicemi.
„Nejen sportovní organizace,
ale i široká veřejnost může posílat návrhy nominací v těchto
kategoriích: dospělí, mládež do
19 let, trenéři, družstva, handicapovaní sportovci, veteráni,
fair play, síň slávy, dále také v
kategorii krajánek a vesnická
TJ. Nominace bude zpracovávat
Sportovní unie Chrudimska,
která je pak předloží hodnotící
komisi. Věřím, že ocenění opět
zvýrazní společenský význam
sportu a zvýší zájem o aktivní
sportování,“ řekl Čižinský.
Nominace ve zmiňovaných
kategoriích mohou zájemci do
6. ledna 2020 zasílat jednoduše
přes webové stránky Sportovce
roku nebo listovní poštou na
adresu:
Sportovní unie Chrudimska,
V Průhonech 685, 537 03 Chrudim.
Sportovní unie Chrudimska

Turnaj proběhl 28. září za
účasti závodníků z Oddílu karate Hlinsko. Byl to Filip Pospíchal a Adélka Pospíchalová.
Ač to byla soutěž těch
nejmladších, tak byla velmi obsazená a děti se opravdu snažily.
V každé kategorii bylo velké
množství závodníků.

Pořadateli bylo zařazeno
mnoho nových disciplín. Našim
mladým talentům se podařil
zisk medaile v kategorii KUMITE BEGINER (zápas), kde vybojoval Filip Pospíchal (na fotografii vlevo) pěkné třetí místo.
Miloslav Zdražil,
Karate Hlinsko
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Kam za sportem
Fotbal
Ne 10. 11. Hl. – Trutnov
So 16. 11. Hl. – Letohrad
Ne 17. 11. Hl. – Chrudim B

14.00
9.30, 11.15
10.30

A muži
st. a ml. žáci
dorost

Lední hokej
St 6. 11. Hl. – Litomyšl
So 9. 11. Hl. – Pardubice
St 13. 11. Hl. – Choceň
Ne 17. 11. Hl. – Mor. Třebová
Ne 17. 11. Hl. B – Mor. Třebová B
St 20. 11. Hl. – Chrudim
Ne 24. 11. Hl. B – Chrudim B
St 27. 11. Hl. – Mor. Třebová
Ne 1. 12. Hl. – Pardubice

18.30
9.30
18.30
9.00
13.30
18.30
9.00
18.30
9.00

muži
žáci
muži
žáci
ročník 2010
muži
ročník 2010
muži
ročník 2009-10
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Hlinsko opět hostilo
cyklokrosovou špičku

Volejbal muži – Krajský přebor I. třídy – Gymnázium Hlinsko
Ne 17. 11. SKO Hl. A – SK Rybník
10.00 a 13.00
Ne 1. 12. SKO Hl. A – Sokol Pardubice I
10.00 a 13.00

Bazén
PROVOZNÍ DOBA PLAVECKÉHO BAZÉNU
Po
15.00 – 21.00
Út, St,
6.15 – 7.45
15.00 – 21.00
Čt
6.15 – 7.45
15.00 – 18.00
Pá
6.15 – 7.45
16.00 – 21.00
So, Ne
10.00 – 19.00
Ceny: dospělí 40 Kč/1 hod., děti do 15 let – 30 Kč/1 hod.
Tel.: 608 042 627.
Každý čtvrtek vždy od 18 a od 19 hodin probíhat cvičení ve vodě.
Cena 70 Kč/hod.
PLAVÁNÍ PRO SENIORY
– každé pondělí od 13 do 14 hodin
– cena 70 Kč/hod. – v ceně je zahrnuto 20 minut cvičení
+ 5 minut. whirlpool + volné plavání
PROVOZNÍ DOBA SAUNY
Po
zavřeno
Út
15.00 – 21.00 – ženy
St, Pá 15.00 – 21.00 – muži
Čt
15.00 – 20.00 – ženy
So
13.00 – 19.00 – společná
Ne
zavřeno
SQUASH
Po – Pá
8.00 – 20.00
So – Ne 10.00 – 19.00
Rezervace na telefonu 608 042 627.

V sobotu 5. října se v našem
městě konal 2. závod cyklokrosové série TOI TOI CUP.
V šesti kategoriích, od mládežnických až po kategorii muži
Elite, se v chladném počasí a za
vytrvalého deště postavilo na
start celkem 279 závodníků.
Kromě českých cyklokrosařů
Hlinsko hostilo jezdce ze Slovenska, Polska, Ruska, Německa, Belgie a Holandska.
Ve dvou hlavních kategoriích
tentokrát zvítězili závodníci ze
zahraničí. V kategorii ženy se po
startu na špici usadila Pavla
Havlíková a dlouho to vypadalo,
že obhájí loňské vítězství.
V předposledním okruhu se na
ní dotáhla Holanďanka Grete
Hoeke a uhájila prvenství až na
cílovou pásku. Havlíková se
musela spokojit s druhým místem a třetí skončila táborská
závodnice Tereza Švihálková.
Hlavní závod kategorie mužů
Elite měl opět dramatický průběh. Od startu se od startovního
pole odpoutal Jan Nesvadba, ale
po dvou okruzích měl defekt a
v cíli se musel spokojit s 6. místem. Podobný osud potkal i Michaela Boroše, který v průběhu
závodu vystřídal Nesvadbu na
špici, ale po dvou defektech se i
on musel spokojit s „brambo-

rovou medailí“, když cílem projel jako čtvrtý v pořadí.
Šanci perfektně využil Belgičan Braam Merlier, který se
v předposledním okruhu usadil
na čele závodu a s přehledem si
v Hlinsku dojel pro vítězství.
Druhý skončil kolínský Tomáš
Paprstka a na třetím místě se
umístil Polák Bartosz Mikler,
což bylo zřejmě největší překvapení závodu.
Hlinecký Daniel Mayer pro
nemoc nestartoval, a tak v elitní kategorii mužů mohli fanoušci povzbuzovat pouze hlineckého odchovance Jakuba
Kučeru, který závodí za EXPRES
CZ TUFO KOLÍN a na domácí
trati skončil 17.
Poděkování patří všem pořadatelům, kteří v extrémně deštivém počasí připravili trať, i
průběh celého závodu na výbornou.
Domácí Daniel Mayer startoval o týden později na 3. závodu
série TOI TOI CUP v Holých Vrších u Mladé Boleslavi. Jeho 16.
místo v cíli po prodělané nemoci tak rozhodně nebylo
zklamání. O poznání lépe se mu
dařilo 20. října v rakouském
Ternitzu, kde se umístil na solidním 7. místě.
Leoš Chvojka, KC Hlinsko
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