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VÁNOČNÍ STROM SVÍTÍ

ADVENTNÍ ČAS byl v Hlinsku zahájen již tradičním Mikulášsko-vánočním jarmarkem, jehož vyvrcholením bylo slavnostní rozsvěcení vánočního stromu na Betlémě. Strom byl věnován rodinou z Hudče u
Podmoklan a jedná se o vzácný druh smrku – smrk Omorika.
Děkujeme dárcům stromu za jeho poskytnutí.

Nabídka abonentního
předplatného na jaro 2020.
Těšit se mimo jiné můžete
na Divadlo Ungelt Praha. Více na str. 7

PŘÍŠTÍ ČÍSLO VYJDE:

6. ledna 2020

Slovo starosty

„Uteklo to jako voda…“ Tohle
rčení používáme snad všichni,
chceme-li vyjádřit náš často
povzdech nad něčím, co končí a
co se nám zdá, že uběhlo příliš
rychle.
I letošní rok utekl jako voda.
Zase! Není to tentokrát povzdech, jen prosté konstatování. Ještě je před námi přeci poslední měsíc roku a ten je spojen neodmyslitelně s mnoha
tradičními rituály. A dovolím si
tvrdit, že pro většinu jsou to
chvíle příjemné… Vánoce! Okamžiky, které nám dávají příležitost přibrzdit, zastavit a nadechnout se.
Vzpomenete si ještě, jaké to
bylo, když jste se jako děti těšili? A když čas, který do té doby
ulétl jako splašený, začal zpomalovat? Čím vyšší bylo prosincové datum, tím se dny
vlekly pomaleji a pomaleji. Nebylo by fajn, stát se tak trochu
zase alespoň na chvíli dětmi a
užít si hezké chvíle adventního
času, který se vleče a zpomaluje? Vím, že můžete namítnout,
že stát se dětmi znamená třeba
přestat chodit do práce, přestat
se starat o rodinu a tak podobně. Namísto toho začít chodit
sáňkovat, bruslit a hrát si. No,
zaměstnání ani tu starost o rodinu, když máme štěstí, nám
nikdo samozřejmě neodpáře.
Nicméně, trochu si pohrát a
zpomalit, to by se podařit mohlo. Co myslíte?
Přeji Vám krásné Vánoce,
úspěšný prosinec a děkuji za
podporu. Miroslav Krčil
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Hlinsko pokračuje v investicích: autobusové nádraží,
hřbitov, koupaliště, chodníky, silnice, parkoviště

JEDNA Z HLAVNÍCH INVESTIC MĚSTA za několik posledních let – dopravní terminál. Dokončen byl letos v červnu.

Více než 130 milionů korun
jsme v Hlinsku vložili v letošním roce do investic a oprav
městského majetku. Cílem je
nejenom zlepšování infrastruktury, ale také snižování
provozních nákladů.
Dokončili jsme dopravní terminál s autobusovým nádražím
a parkovištěm. Zvládli jsme
další etapu rekonstrukce městského hřbitova i renovaci budovy „B“ Základní školy Resslova a objektu bývalé MŠ Kara.
Zahájili jsme přestavbu koupaliště na koupací biotop. Podařilo
se nám opravit chodník na
Adámkově třídě včetně zpevněných ploch u podchodu. Dále
zrekonstruovat první část Ratajské ulice a naopak druhou
etapu ulice Palackého.

NOVÝ CHODNÍK V SRNÍ
Zcela nový chodník jsme po-

stavili v městské části Srní, čímž
došlo k výraznému zvýšení
bezpečnosti chodců – hlavně
dětí. Chlum má další opravené
komunikace i nový park kolem
kostela. V Blatně jsme zrekonstruovali chodník podél silnice
II. třídy, vybudovali jsme další
část kanalizace a opravili povrchy dvou místních komunikací. Podél areálu teplárny na
sídlišti vzniklo úplně nové parkoviště pro více než 40 automobilů. Další nová parkovací
místa přibyla v areálu teplárny
a k nim jsme zrekonstruovali
místní komunikaci.

PŘECHOD PRO CHODCE
Vodovod, kanalizaci i první část
spravené silnice už dnes mají
také obyvatelé lokality Za Drahou. Z dopravních staveb se
podařilo realizovat ještě výstavbu přechodu pro chodce ve

Wilsonově ulici a při té příležitosti opravit povrch ulice Pod
Rybníčkem. V Základní škole
Ležáků jsme renovovali první
část toalet, stejně jako v sousední Školní jídelně Ležáků.
Před ubytovnou v Máchově ulici
jsou nové zpevněné plochy. Na
sportovištích jsme investovali
například do zcela nového
osvětlení fotbalového hřiště.

INVESTUJE I PARDUBICKÝ
KRAJ
Za důkaz velmi dobré spolupráce s Pardubickým krajem
považuji kromě jiného realizaci
několika významných dopravních investic právě ze strany
kraje. Jde především o rekonstrukci silnice III. třídy v Chlumu, opravu silnice v Srní, pokračování prací směrem na
Včelákov a realizaci projekčních
prací na úseku Hlinsko-Srní.

Za výrazného přispění Pardubického kraje má pak v regionu hned několik hasičských
jednotek nová vozidla. Jen v
Hlinsku a Blatně jsou to dva
dopravní automobily. Osobně si
přeji a věřím, že dobrá spolupráce se současným vedením
Pardubického kraje bude pokračovat i v následujícím období. Kromě samotných investic
má totiž Hlinecko nyní v kraji
velkou podporu i při restartu
středního odborného školství.
Z pohledu investiční činnosti
byl tedy letošní rok pro celý tým
hlinecké radnice opět velmi
náročný. Bez dobré spolupráce
zaměstnanců města a podpory
v radě i většiny zastupitelstva
by takto náročný plán ale nebylo možné realizovat. Poděkování patří všem, kteří se na
zvládnutí mnoha akcí podíleli.
Miroslav Krčil, starosta
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ZŠ RESSLOVA, budova B.

BUDOVA bývalé MŠ Kara.

CHODNÍK ADÁMKOVA.

CHODNÍK SRNÍ.

HŘBITOV listopad 2019.

PŘECHOD Wilsonova.

NOVÉ PARKOVIŠTĚ pro více než 40 vozidel na sídlišti.

RATAJSKÁ ULICE – nový chodník, parkovací místa, komunikace i veřejné osvětlení.
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REKONSTRUOVANÝ CHODNÍK v Blatně i část nové kanalizace podél
silnice II. třídy.

KOUPACÍ BIOTOP už dostává konkrétní obrysy.

DALŠÍ MÍSTNÍ KOMUNIKACE v Blatně dostaly nové povrchy.

PALACKÉHO ULICE už má kompletní nový „kabát“.

CHLUM, nové povrchy komunikací i park u kostela.
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Akce pro žáky podpořené MAP II
MAS Hlinecko se v rámci
projektu Místní akční plán ORP
Hlinsko II podílí na pořádání
akcí pro žáky základních škol. V
pondělí 4. listopadu proběhl ve
spolupráci se společností MINDOK v Multifunkčním centru již
pátý ročník Dne deskových her
MASkohraní určený pro první
stupeň základních škol. Letošního ročníku se zúčastnilo 285
žáků ze Základní školy Smetanova, Resslova, Kameničky, Raná, Svratouch, Holetín a Miřetice. Žáci si mohli zahrát moderní
deskové a společenské hry a
zástupci jednotlivých škol mezi
sebou soutěžili ve hře Kingdomino, kterou jim dopředu dodala MAS Hlinecko.
Z důvodu velkého počtu hráčů proběhly dva turnaje. V prvním byl nejúspěšnější Pavel
Oliver Dufek ze Základní školy
Smetanova, na druhém a třetím
místě skočili Matěj Miksa a Jaroslav Kyncl oba ze Základní

školy Raná. Ve druhém turnaji
zvítězila Veronika Plíšková ze
Základní školy Smetanova, na
druhém místě skončil Adrián
Škroch ze Základní školy Resslova a třetí místo vybojoval
Adam Daniel ze Základní školy
Smetanova. Výherci byli odměněni hrami od společnosti
MINDOK.
Dále se MAS Hlinecko podílela spolu se studenty gymnázia
a Divadelním spolkem GT
Hlinsko na organizování akce
30 LET SAMETU. 13. a 14. listopadu výstavu a doprovodný
program k 30. výročí od 17. listopadu 1989 navštívilo téměř
250 žáků z osmých a devátých
tříd ze základní školy Kameničky, Krouna, Včelákov, Resslova,
Smetanova a Ležáků. Účastníkům byl promítán dokumentární film o dobových událostech pohledem dospívající dívky, poté proběhla diskuse o životě před revolucí, kterou mo-

derovala paní profesorka Lada
Leszkowová. Ve čtvrtek měli
účastníci tu čest setkat se i s
paní spisovatelkou Janou Červenkovou, disidentkou a blízkou spolupracovnicí Václava
Havla. Studenti gymnázia pod
vedením paní profesorky Lenky
Krupičkové připravili výstavu
přibližující události před a během Sametové revoluce v České
republice a v Hlinsku i dění v
tehdejší Evropě. Na závěr byla
pro žáky připravena soutěž, kdy

dostali listy s otázkami, na které
mohli najít odpovědi ve výstavě. Správně vyplněné listy byly
zařazeny do losování o ceny, jež
proběhlo v pátek 22. listopadu v
budově gymnázia.
Projektu Místní akční plán
ORP Hlinsko II (r. č.
CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/000
9503) je financován z Operačního programu Výzkum, vývoj
a vzdělávání.
Kancelář MAS Hlinecko

Student gymnázia
v Europarlamentu

Poděkování Základní
škole Smetanova

Ve dnech 31. října a 1. listopadu se odehrála v Brně simulace
Evropského parlamentu pro
žáky středních a vysokých škol.
Jednalo se o simulaci vedenou
spolkem Mladých demokratů za
podpory nadace Hannese Seidela. Celá akce se odehrávala v
budově Nového zemského domu, hlavním bodem byla simulace Evropského parlamentu, mimo jiné byly náplní akce i
body jako diskuze s europoslancem Tomášem Zdechovským (KDU-ČSL) či seznámení s
diskuzním a hlasovacím řádem
Evropského parlamentu. Celá
akce se odehrávala v klidném a
demokratickém duchu.
Jednotliví účastníci ze středních či vysokých škol se stali na
dva dny europoslanci za různé
frakce. Představitelem za Pardubický kraj byl Ladislav Vašek

Chtěla bych poděkovat ZŠ
Smetanova Hlinsko za naprosto
úžasnou výstavu k 60. výročí
založení. Z našeho ročníku
(1964-1972) se nás zúčastnilo 25
a byli jsme naprosto nadšeni.
Vlídné přijetí, nádherná výzdoba, možnost občerstvení. Nad-

z Gymnázia
K.V Raise v
Hllinsku,
který byl ve
frakci ECR
(Evropští
konzervativci
a reformisté).
Jednotliví
mladí poslanci byli
rozmístěni
do evropských výborů AFET, JURI, ENVI,
kde projednávali tři různá
usnesení, která jsou aktuálně
na pořadu dne.
Jako bonus byl Láďa vybrán k
další exkurzi, a to do Europarlamentu v Bruselu jako reprezentace našeho kraje.
Ladislav Vašek, Dr. Dagmar
Kantůrková, Gymnázium K.
V. Raise a SOU Hlinsko

šeně jsme běhali po škole, obdivovali její vybavení, žasli nad
vystavenými exponáty a s nostalgií prohlíželi vystavené fotografie. Děkujeme za možnost
vrátit se na chvíli do dětství a
zavzpomínat.
Za všechny Anna Plíšková
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Skauting před třiceti lety a dnes
Skauti a skautky loni oslavili
výročí 100 let od založení prvního oddílu v Hlinsku. Skoro
polovinu této doby se však nemohli svobodně scházet ani
pořádat letní tábory. V průběhu
20. století totiž byla jejich činnost třikrát násilně přerušena
autoritářskými režimy – naposledy v roce 1970, tedy dva roky
po sovětské okupaci Československa. K poslednímu obnovení hlineckého skautského střediska mohlo dojít až po pádu
režimu komunistické strany na
konci roku 1989. Letošní výročí
přináší možnost jedinečného
srovnání. Jak se skautovalo po
poslední obnově Junáka a jak
dnes? Porovnejme vzpomínky
pamětníka Tomáše Jírů a postřehy dnešního skauta Martina
Bíška.
„Táta měl doma foglarovky z
šedesátých let, například Pod
junáckou vlajkou,“ vybavuje si
Tomáš období, kdy pro něj byli
skauti jen románové postavy.
Až necelý rok po sametové revoluci se stal členem skautského střediska v Hlinsku a mohl
začít zažívat vlastní dobrodružství s partou kamarádů. „Byli
jsme nadšení, že můžeme dělat
něco, o čem jsme dřív jenom
četli. Na první schůzce jsme
třeba v parku uzlovali se zavázanýma očima,“ popisuje atmosféru prvních schůzek. Po
materiální stránce na tom středisko nebylo nejlépe. První porevoluční schůzky se odehrávaly v provizorních podmínkách, protože skautský domov
byl v dezolátním stavu.
Tomáš skautské středisko
v polovině devadesátých let

opustil a aktivním skautem se
znovu stal až jako dospělý asi po
osmileté pauze. „Když jsem se
vrátil, byl to úplně jiný skautský
svět, než jsem si pamatoval.
Mladší vedoucí odchovaní
skautingem měli víc zkušeností
než ti ze začátku devadesátých
let. Bylo vidět, že se na vedení
dětí systematicky připravovali.“
Projevil se také technický pokrok. Například stavba tábora se
zjednodušila. „Dříve se podsady
někdy stloukaly až na místě.
Bylo to pracnější než dnes. Na
dřevo na topení v kuchyni jsme

chodili do lesa, zatímco dnes se
topí dřevěnými odštěpky, které
se vozí z nedalekého města.“
V životě skautského střediska
se pochopitelně projevil nástup
nových technologií. Změnila se
například komunikace s rodiči.
„Vedoucí nám před akcemi posílají SMS,“ říká Tomáš a
s úsměvem dodává, že jako
čtyřnásobný otec už je ve středisku jen dodavatelem nových
členů. „Ve skautu nejde jen o
romantickou nostalgii po táboření v přírodě. Děti by dnes
měly umět používat obojí – GPS

Foto: Hana Homolková

V pátek 11. října 2019 se konal řádný volební sjezd
skautského střediska Skála Hlinsko. Novým
střediskovým vedoucím byl zvolen Roman Hampejs a
jeho zástupkyní Martina Lukášková. Ti po pěti letech
vystřídali Ludmilu Daleckou a Pavla Adámka.
Dosavadním vedoucím děkujeme za jejich obětavou
práci a nastupujícímu tandemu přejeme hodně sil
a nadšení.
Vojtěch Homolka

Adventní trh na sídlišti 14. prosince
V letošním roce se opět objeví
vánoční trhy i na sídlišti v
Hlinsku. V prostoru před OD
Růže se bude konat o třetí adventní sobotě trh s vánočním i
dárkovým zbožím. Zajištěn je i
prodej vánočních stromků.
Teplá medovina, dětský punč
nebo svařák jistě udělají radost
v tento předvánoční a zimní čas
každému, kdo zavítá na tuto
akci. Malý adventní trh přináší
vánoční atmosféru obyvatelům
Hlinska i jeho návštěvníkům.
Sídlištěm zazní vánoční koledy

i buzolu, papírové jízdní řády i
IDOS. Skaut je zkrátka musí
připravovat na život v aktuální
době,“ je přesvědčen skautský
táta Tomáš.
Co Junák nabízí podle dnešního skauta? „Na táboře jsem
poprvé v životě spal pod širákem,“ vyzdvihuje Martin jeden
ze svých největších skautských
zážitků. „Taky jsme tam luštili
zprávu v morseovce, rozdělávali
oheň a připravovali pstruha
v Setonově hrnci.“ Na skautingu
oceňuje, že se naučil lépe pracovat v týmu a být otevřenější
k novým lidem. Také má nyní
více kamarádů než dřív.
A jaké jsou vyhlídky do budoucna? „Doufám, že skauting
bude i nadále pomáhat dětem
vytvářet kvalitní mezilidské
vztahy, které přetrvají až do
dospělosti. A že se díky němu
budou lépe orientovat v tom, co
je správné,“ přeje si Tomáš.
„Myslím, že za dalších třicet let
budou skauti stále trávit hodně
času v přírodě a budou se snažit
odpojit se od online světa,“
snaží se dívat naopak o třicet let
dopředu Martin.
Vojtěch Homolka

UZAVŘENÍ PARKOVIŠTĚ

a trh se může stát i místem setkání a inspirací pro nadcházející dny. Adventní trh se bude
konat v sobotu 14. prosince a to
od 9 do 14 hodin.

Aby se mohl trh uskutečnit,
bude nutné uzavřít parkoviště
před OD Růže na dobu přípravy
a konání trhu, a to již v pátek
13.12. v 17 hodin až do soboty
14.12. do 16 hodin.
Rádi bychom poprosili o trpělivost, ale přípravy tohoto trhu si nutně žádají tuto malou
změnu a omezení.
Děkujeme všem za pochopení
a omlouváme se za vzniklé
komplikace. TIC Hlinsko

Upozornění
Úřad práce v Hlinsku bude
dne 31.12. uzavřen.

Redakce
Hlineckých
novin přeje
krásné svátky a
šťastný nový
rok 2020.
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Nabídka na abonentní předplatné – jaro 2020
Pro jarní sezonu jsme si pro
vás připravili 4 divadelní představení únor – květen. Systém
výměny a prodeje vstupenek
zůstane stejný jako v jiných sezonách. Výměna a prodej se
uskuteční v úterý 10. prosince
od 13 do 17 hodin a ve středu 11.
prosince od 15 do 17 hodin v 1.
patře Multifunkčního centra u
Lenky Linhartové.
Ve čtvrtek 12. prosince od 14
hodin uvolníme do internetového prodeje zbylé abonentky.
Rezervované vstupenky si vyzvednete již pouze v Turistickém informačním centru na
Betlémě. Možnost prodeje abonentek bude pouze do středy 18.
prosince.
Od 19. prosince od 14 hodin
uvolníme do našeho rezervačního systému volné vstupenky
na každé divadlo. Poté si vstupenky budete moci zakoupit na
pokladnách Multifunkčního a
Turistického informačního
centra.
Cena jedné abonentky na 4
divadla (únor-květen) bude
1 200 Kč do přízemí, 1 150 Kč na
balkón a cena za jednotlivé
představení zůstane na stejné
částce jako v minulé sezoně 350
Kč.
Čtvrtek 20. února
od 19 hodin

TANEČNÍ HODINY

Divadlo Ungelt Praha
Hrají: Petra Nesvačilová a
Miroslav Táborský
Romantická komedie o sblížení dvou samotářů, jejichž silná vůle možná překoná i nepřekonatelné.
Jak naučit tančit autistického
profesora, který nemá rád doteky? Stačí ho poslat k profesionální tanečnici. Co na tom, že
má nohu v ortéze.
Čtvrtek 5. března
od 19 hodin
MIKVE
Východočeské divadlo
Pardubice
Příběhy osmi žen a odhalování jejich tajemství, která vedou k neodvratnému konci.
Hra současné izraelské dramatičky otevírá na pozadí tradičního židovského rituálu téma postavení žen ve společnosti a vztahu ortodoxní ko-

munity k běžnému životu. Hra
má i přes svou silnou
emocionálně-etickou apelaci
velkou dávku odlehčujícího
nadhledu a humoru a v závěru
poskytne hlubokou katarzi.
„Žena je v ortodoxním židovském pojetí v podřadné roli,
nemá skoro žádná práva,“ říká
autorka Hadar Galron, která z
ortodoxní židovské rodiny pochází, ale vzbouřila se. Proti vůli
rodičů nastoupila do armády a
vystudovala divadlo.
Úterý 28. dubna od 19 hodin
V PAŘÍŽI BYCH TĚ
NEČEKALA, TATÍNKU

Agentura HARLEKÝN Praha
Hrají: Petr Nárožný, Jarmila
Švehlová, Simona
Postlerová/Miroslava Pleštilová, Jan Šťastný/Jan Čenský
Pařížská dobrodružství sympatického venkovana.
Komedie Jeana Barbiera o
pařížském dobrodružství sym-

Projekt finanční gramotnosti
„ABECEDA PENĚZ“ na Ležákovce
MILION V RUCE

Třída IV. A ze Základní školy
Ležáků se zapojila do projektu
České spořitelny, a.s. „Abeceda
peněz“, který byl zaměřen na
podporu finanční gramotnosti
žáků 1. stupně základní školy.

Žáci se v září vypravili na návštěvu pobočky České spořitelny v Hlinsku, kde se dozvěděli
mnoho zajímavých a nových
informací o penězích a činnostech peněžních ústavů. Rozdělili se na menší skupinky, ve
kterých v doprovodu manažerky projektu a zaměstnanců pobočky prošli důležitá a pro veřejnost přístupná, ale i běžně
nepřístupná místa. Prohlédli si
trezor, v rukách obtěžkali milion korun, zhlédli v akci stroj na
počítání peněz a vyzkoušeli si
sami výběr peněz z bankomatu.

JMÉNO FIRMY
Následně bylo společným úko-

lem třídy založit třídní firmu,
čemuž předcházelo vymyšlení
jejího názvu.
Firma LežákFest si následně
v bance převzala půjčku ve výši
3 000 Kč na nákup materiálu.
Dalším úkolem projektu byla
výroba zboží na blížící se jarmark v prostorách České spořitelny. Děti vyrobily spoustu
krásných předmětů. Maminky a
babičky napekly sladké a slané
překvapení.
Žáky přišli na jarmark podpořit nejen rodiče a příbuzní,
ale i pracovníci České spořitelny
a běžní občané města. Za vydělané peníze si děti užijí výlet a
přispějí si na pobyt v přírodě.
Mgr. Iveta Pekařová,
ZŠ Ležáků

patického venkovana ze Spáleného Poříčí nad Seinou nabízí
dvě hodiny emocí a smíchu. V
současné době nejznámější autor konverzačních komedií ve
Francii je pokračovatelem tradice bulvárního divadla ve stylu
Feydeaua a Labiche.
Úterý 12. května
od 19 hodin
MOJE HRA
Divadlo Kalich Praha
Hrají: Jiří Bartoška, Zuzana
Bydžovská, Nina
Divíšková/Radana Hermanová,
Vlasta Peterková a jiní.
Moje hra je komedií o životě,
jakkoli hlavnímu hrdinovi jeho
život právě protekl mezi prsty.
Slavný spisovatel Josef Jankulovski opustil tento svět nečekaně a s poměrně starosvětským přáním: chtěl po své
partnerce, aby uspořádala soukromou smuteční slavnost na
jeho počest. V obývacím pokoji
se proto u vystaveného Mistra
schází šest žen různého věku,
postavení i světonázoru, z nichž
každá sehrála v životě vyhlášeného bonvivána osudovou roli…
V den konání divadelního
představení je vám naše MKK
kavárna k dispozici nejenom
před začátkem, ale i po skončení. MKK Hlinečan

Adventní zpěv
na Resslovce
Rádi
bychom vás
pozvali na
předvánoční
vystoupení,
které si připravili žáci
z 1. stupně
naší školy.
Vystoupení
se uskuteční
v tělocvičně v úterý 11. prosince
v 15 hod.
Poté vás rádi přivítáme na Resslovském vánočním jarmarku
a nabídneme vám malé občerstvení.
Dobrovolný příspěvek zašleme,
jako tradičně, na konto adventních koncertů České televize.
Žáci a zaměstnanci
ZŠ Resslova Hlinsko
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7. ročník Burzy
středních škol
na Ležákovce
Ve čtvrtek dne 7. listopadu
2019 proběhl v prostorách tělocvičny Základní školy Ležáků
v pořadí již 7. ročník „Prezentace středních škol“.
Žáci 9. tříd základních škol
zanedlouho opustí pomyslnou
bránu dětství a zpravidla již začínají řešit důležitou otázku
„Kam po základní škole“. Tato
již tradiční akce byla připravena
pro žáky 8. a 9. ročníků všech
základních škol z Hlinska a jeho
okolí, tedy nejen pro žáky z Ležákovky.
Od 15 hodin se mohli žáci
společně se svými rodiči seznamovat se středními školami
Pardubického a Královéhradeckého kraje i kraje Vysočina.
Prezentace studijních oborů
se v letošním školním roce zúčastnilo 28 středních škol. Žáci i
jejich rodiče měli také možnost
využít služeb Informačně poradenského střediska pro volbu

povolání Chrudim poskytující
zájemcům služby v oblasti kariérového poradenství.
Cílem této akce bylo usnadnit
žákům 9. ročníků jejich rozhodování při volbě střední školy a
žákům 8. ročníků přiblížit situaci, která je čeká příští rok. Velkým přínosem je rovněž příležitost pro rodiče zjistit si pro ně
podstatné informace o nabízených studijních oborech jednotlivých škol přímo v Hlinsku.
V letošním roce přijel tuto
akci podpořit radní Pardubického kraje zodpovědný za oblast školství pan Ing. Bohumil
Bernášek. Jeho účast přítomné
zástupce škol i vedení Ležákovky mile překvapila.
V příštím roce budeme v této
tradici i nadále pokračovat. Již
nyní máme přislíbenu účast řady dalších škol.
Mgr. Romana Pažitná,
ZŠ Ležáků

Partnerství ZŠ Resslova
Hlinsko a SP2 Leszno
úspěšně pokračuje
Ve dnech 10. – 13. října 2019
se část učitelů naší školy zúčastnila další partnerské návštěvy školy v Lešně. Hned
druhý den po příjezdu jsme
měli možnost vidět vítání nových prvňáčků ve škole a seznámit se tak s jejich tradicemi
na počátku školního roku.
Hlavním cílem naší cesty
však byla návštěva u polské
námořní flotily, která je patronem naší partnerské školy. Bylo
to pro nás, suchozemce, trochu
exotické. Besedovali jsme s velitelem posádky a měli možnost
si námořní lodě prohlédnout od
kajut námořníků až po kulometná hnízda na palubách. Věříme, že tuto možnost budou
mít i naši žáci někdy v budoucnu – velmi bychom si to přáli.
Všude jsme se setkávali s neobyčejnou vlídností, vstřícností
a pohostinností. Jak ve škole u
žáků a zaměstnanců, tak i u ná-

mořní posádky jsme viděli neobyčejnou hrdost na svou rodnou zem a velký přátelský patriotismus.
Na jaro roku 2020 jsme pozvali zase polské učitele k nám
do školy. Při přátelských, někdy
i odborných rozhovorech, dochází k výměně zkušeností a
poznávání zvyků a výsledků při
vzdělávacím procesu. Po více
jak jednom roku partnerství
jsme přesvědčeni, že dochází
k vzájemnému obohacování a
navazování přátelství. Dokládají
to i návštěvy rodin našich žáků,
nezávisle na naší škole, u polských přátel během letošních
letních prázdnin.
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Den před Silvestrem
půjdeme k prameni
Chrudimky
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Vzpomínky
Dne 26. listopadu 2019 uplynulo už
dlouhých 20 let, kdy nás navždy
opustil náš milovaný manžel,
tatínek a dědeček,
pan František ŠNEK.
Stále s láskou vzpomínají
manželka a dcera
a syn s rodinami.

Kdo Tě znal, ten v dobrém vzpomene,
kdo Tě měl rád, ten nezapomene.
Dne 24.10. 2019 uplynuly tři roky,
kdy nás navždy opustil náš drahý
manžel, tatínek a dědeček,
pan František VAŠKO.
S láskou stále vzpomínají manželka
Hedvika, syn Milan
a dcera Jana s rodinami.
Konec roku je pro hlinecké
turisty spojen s jejich největší
akcí pod názvem „Silvestr na
Chrudimce“. Jedná se o turistickou tečku nejen pro členy Klubu turistů v Hlinsku, ale pravidelně se k prameni Chrudimky
vydávají i stovky hlineckých
občanů. Letos se jedná o 36.
ročník tohoto oblíbeného pochodu, který se pořádá ve spolupráci s Městským úřadem
v Hlinsku, firmou Dalu, Lesy
České republiky a CHKO Žďárské vrchy.
Pramen řeky Chrudimky se
nachází poblíž obce Paseky u
Chlumětína, kam přichází turisté z blízkého okolí, ale i ze
vzdálených míst.
V loňském roce bylo u pramene rozdáno 1 460 pamětních
listů, ale skutečná účast byla
mnohem vyšší. Vydejte se i vy
na toto oblíbené místo tak,
abyste k prameni dorazili mezi
10. až 15. hodinou. Přijďte odkudkoliv a na čemkoliv. Pokud
si nezvolíte vlastní trasu, můžete se z Hlinska přidat k ostatním turistům. Sraz účastníků
pěší trasy je v 11.00 hod. před ZŠ
ul. Resslova. Budou-li dobré
sněhové podmínky, tak můžete
jet na lyžích po vlastní stopě.
Kdyby se vám nechtělo jít pěšky
ani na lyžích, můžete využít
mimořádné autobusové linky,
která odjíždí ve 12.30 hod. ze
zastávky před sokolovnou. Při
větším zájmu pojede autobus

dvakrát.
U Filipovského pramene panuje předsilvestrovská uvolněná nálada, která je dobrou příležitostí k přátelským setkáním
spojených s přáním si všeho
nejlepšího v roce 2020. U pramene bude zajištěn prodej medoviny a buřtů. Každý z účastníků obdrží pamětní list, kvůli
přesnějšímu zjištění počtu
účastníků si jej od pořadatelů
vyžádejte. Na zpáteční cestu
můžete využít také mimořádnou autobusovou linku, která
odjíždí ze zastávky Paseky u
Chlumětína v 15.15 hodin.
Již po dvanácté je tato akce
spojena s charitativní akcí „Novoroční čtyřlístek“, která na
přelomu roku probíhá na mnoha místech v republice. V loňském roce se u pramene Chrudimky vybralo rekordních 27
110 korun a už potřetí se jednalo o nejvyšší vybranou částku
v České republice mezi šedesáti
podobnými akcemi. Za vybrané
peníze se buduje už druhá desítka bezbariérových turistických cest pro vozíčkáře. Vydejte
se s kamarády k prameni a přispějte na dobrou věc. Když přispějete alespoň dvacetikorunou
dostanete odznak Novoročního
čtyřlístku a kalendář na rok
2020. Máme připraveno 1 200
odznaků a k tomu ještě 2 000
pamětních listů.
Vladislav Bárta,
Klub turistů Hlinsko

Těžko se s tebou loučilo, těžko je bez
tebe žít, láska však smrtí nekončí,
v srdci tě stále budeme mít.
Dne 26. prosince 2019 vzpomeneme
10. výročí, co nás navždy opustil
náš milovaný manžel, tatínek,
tchán, dědeček, bratr, švagr a strýc,
pan Jaroslav VÍTEK.
S láskou vzpomínají rodina
Vítkova a Vaňkova

Postižené děti Hlinecka
mají konečně
opět své zázemí
Po dlouhé době vynaloženého úsilí se nám podařilo najít
prostory pro naše postižené
děti. Největší zásluhu na tom
má starosta města pan Miroslav
Krčil, kterému bych chtěla touto cestou poděkovat. Od
1.12.2019 je naším novým sídlem bývalá MŠ Lidického. O tuto
klubovnu se musíme dělit s
dospělými invalidy, ale jsme
šťastní, že se máme kde scházet.
Velké poděkování patří také
sponzorům, kteří podporují naší
činnost. Jsou to: Město Hlinsko,
PZP Merlin, Jatka Český
Dvůr, Josef Novák Jeníkov,

Lukáš Musial, Ing. Robert Vokáč, Stavební firma Libor Jindřichovský, firma Dalu, MUDr.
Eva Konývková, PROVAS Hlinsko, Minibazar Lucie Donátová,
Jednota Hlinsko, Jaroslav Kozel
cukrovinky, Pavel Lapáček
Peklo Čertovina, Radek Černý,
Daniela Domáčková, Městys
Trhová Kamenice, Vánoční ozdoby Horní Bradlo.
Za rodiče postižených dětí
Hlinecka přeji všem krásné vánoční svátky a v novém roce
hodně štěstí a hlavně zdraví.
Renáta Plíšková, předsedkyně postižených dětí
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Dvě nové výstavy v Městském
muzeu a galerii
Městské muzeum a galerie
připravuje na konec roku 2019
dvojici nových výstav. Vánoční
výstava ve velkém sálu muzea
nabídne opět po několika letech
to nejlepší z vlastní sbírky lidových betlémů. Betlémářství má
na Hlinecku velkou tradici, o
čemž návštěvníky přesvědčí
rozmanitost jednotlivých exponátů, nejen co se týče materiálů, ale i výtvarné stylizace.
Výstavu BETLÉMY bude možné
navštívit až do 5. ledna.
Druhá z výstav se uskuteční v
protější budově galerie. Výstava
TVÁŘE Z DEPOZITÁŘE nabídne
výběr ze sbírky výtvarného
umění hlineckého Městského
muzea a galerie se zaměřením
na portrétní a figurální tvorbu.
K vidění bude malba, kresba i
grafika od významných českých
i méně známých regionálních
autorů, v časovém rozmezí od
17. století po současnost. Titulním motivem výstavy je kresba
BEATRIX DOLOROSA od Alfonse Muchy. Z dalších autorů budou zastoupeni například Vác-

lav Hollar, Václav Jansa, Karel
Lidický, Jaroslav
Šmídra, Anna Dvořáková, Oldřich Kulhánek a mnozí další.
Tváře z depozitáře jsou dalším z
řady výstavních počinů hlinecké galerie představujících pestrost svých sbírek, navazujícím
na úspěšnou výstavu ZIMA –
zimní inspirace malbou i akvarelem uspořádanou v roce 2017.
Výstava portrétů a figurálních
námětů bude otevřena od 7.
prosince až do 2. února následujícího roku.
Obě výstavy budou přístupné
v uvedená data vždy od úterý do
pátku v 9-12, 13-16 hodin a v sobotu a neděli v 10-12, 13-16 hod.
Ve svátky 24., 31. 12. a 1. 1. je zavřeno. www.mmghlinsko.cz
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Prodej nové knihy
V Turistickém informačním
centru a Městském muzeu a
galerii je v prodeji nová kniha
fotografií o Hlinsku s názvem
Hlinsko včera a dnes. Na 160
stránkách naleznete srovnání
pohledů na více či méně známá
místa ve městě. Kniha nabídne
srovnání jejich současné podoby s tím, jak vypadala před
mnoha desítkami let. Autorem
novodobých fotek je hlinecký
fotograf Radek Pavlík, textovou
část doplnil Martin Horák, ředitel Městského muzea a galerie

Hlinsko. Cena knihy je 250 Kč.
Kniha může být dobrým tipem
na vánoční dárek. TIC Hlinsko

Oznámení
Městský úřad Hlinsko bude
ve dnech 24.-26.12., 31.12. a 1.1.
uzavřen.
Ostatní dny bude otevřeno
dle běžné provozní doby, tedy
i v pondělí 23.12., v pátek 27.
12. a v pondělí 30.12. (red)
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Tipy na vánoční dárky aneb hudební zima a jaro
Na úvod chceme říci, že MKK
Hlinečan mění koncepci svého
programu tak, aby se v blízké
době zlepšil a hlavně zkvalitnil
jeho program. Máme tím na
mysli zejména kvalitnější divadelní představení v rámci
předplatného (abonmá) i mimo
něj. A stejně tak jsme se zaměřili na výběr hudebních interpretů. I když nutno poznamenat, že ne vždycky je známé

jméno, interpret či skupina zárukou kvality.
Tak tedy, Vánoce a nový rok
2020 už pomalu klepou na
dveře a určitě vám přijde vhod
pár tipů na dárky pod stromeček pro vaše blízké.
V zimních měsících jsme si
pro vás připravili na středu 5.
února 2020 koncert Roberta
Křesťana a skupiny Druhá Tráva. Lídr skupiny Robert Křesťan,

mimo jiné držitel ceny hudební
akademie, založil svojí skupinu
v roce 1991. Od té doby se svojí
skupinou Druhá tráva, která
v běhu času logicky měnila složení, brázdí po hudebních pódiích až do současné doby. Jeho
největší hity jako, Ještě jedno
kafe, Tanečnice, Ještě není tma,
netřeba představovat. Vstupenky jsou již v prodeji v ceně
330 Kč do přízemí a na balkón
290 Kč.
O týden později v úterý 11.
února změníme žánr a v MFC
vystoupí Dechová hudba Hanačka z Břestu, která patří do
kategorie malých dechových
orchestrů. Své zázemí má v
Břestě u Kroměříže (Zlínský
kraj).
Původní břestská kapela má
tradici sahající až do roku 1892.
Od roku 2002 nese kapela název
Hanačka. V jejím čele je kapelník Jaromír Motal.
Repertoár orchestru vychází
ze současné nabídky převážně
moravských autorů, „klasiků“
české dechovky a moderních
skladeb, upravených pro toto
hudební obsazení a to jak vokální, tak i instrumentální.
Vstupenky jsou v hodnotě 230
Kč do přízemí a na balkón za
190 Kč.
Jarním koncertům dominuje i
další na pořadí. V úterý 17.
března vystoupí v našem kulturním domě skutečný klenot
české hudební scény. Originální
Pražský Synkopický Orchestr
v rámci festivalu Pardubické
hudební jaro.
Psát o tomto seskupení je
nošení dříví do lesa. Tak pouze
krátce. Koncert s názvem ,,Z

New Orleans do New Yorku –
Černobílý příběh jazzu“ nám
přiblíží proměnu jazzu a zavede
nás do světa nejkrásnějších
melodií, které dvacátá léta
zplodila. Zazní písně Fletchera
Hendersona, Clarence Williamse nebo Kinga Olivera. Cena
vstupenky 300 Kč.
Abychom nezapomněli na
naše nejmenší, tak v neděli 19.
dubna 2020 u nás od 10:30 h se
svým programem pro děti vystoupí Michal Nesvadba s pořadem ,,Michal na hraní“, což je
vlastně Kouzelná školka na živo. Navíc tento pořad oslavil již
úžasných dvacet let!
Cena vstupenky je 200 Kč do
přízemí, balkón 180 Kč.
Teď by měla zaznít fanfára.
Protože v úterý 19. května přijede do Hlinska Trio INFLAGRANTI s kapelou a hostem
Václavem NOIDEM Bártou.
Po vydařeném koncertu ze
září 2017, kdy holky vystoupily
se známým českým rockerem
Josefem Vojtkem, jsme se rozhodli pozvat tentokrát také
rockera a velkého srdcaře, který
je známý nejen z muzikálových
rolí, ale i ze své autorské tvorby
– Václava NOIDA Bártu.
Na tomto koncertu bude opět
speciální rozšířený zasedací
pořádek, vstupenky se začnou
prodávat ve čtvrtek 5. prosince
od 14 hodin v Turistickém informačním centru a od 16 hodin
na našem rezervačním webu
www.mfc-hlinsko.cz.
Tak tipy na hudební vánoční
dárky už máte. A o těch divadelních píšeme v jiné části Hlineckých novin.
MKK Hlinečan
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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; 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
1. prosince 2019 – 7. ledna 2020 – výstava prací dětí z MŠ Rubešova – Na Vánoce se těšíme, stromečky si zdobíme
Neděle 15. prosince od 15 h – adventní koncert žáků ZUŠ Hlinsko
Leden 2020 (zahájení v druhé polovině měsíce) – minikurz Počítače se nebojíme – přihlášky: L. Pavlišová, 734 435 485,
jphlinsko@tiscali.cz.
Více informací na www.cj23.cz, FB: Centrum Jana XXIII.
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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

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

PŮJČOVNÍ DOBA O VÁNOČNÍCH SVÁTCÍCH
Oddělení pro dospělé
Oddělení pro děti
Po 23. 12.
8 – 12
8 – 12
24., 25., 26. 12.
zavřeno
zavřeno
Pá 27. 12.
8 – 12, 13 – 17
8 – 12
So 28. 12.
8 – 11
Po 30. 12.
8 – 12, 13 – 17
8 – 12, 13 – 15
31. 12., 1. 1. 2020 zavřeno
zavřeno
Čt 2. 1.
8 – 12, 13 – 17
8 – 12, 13 – 15
Pá 3. 1.
8 – 12, 13 – 17
8 – 12, 13 – 15
So 4. 1.
8 – 11
Tel.: 469 311 263 Tel.: 469 311 197
www.knihovna.hlinsko.cz

Kino
5. čtvrtek
19.00
Špindl 2
Komedie ČR, 107 minut, 12-N, vstupné 140 Kč.

Městské muzeum a galerie

7. sobota
14.00
Ledové království 2
Animovaný muzikál USA 2019, 103 minut, P, vstupné 110 Kč, 140
Kč dospělí.
7. sobota
16.30
Ledové království 2
Animovaný muzikál USA 2019, 103 minut, P, vstupné 110 Kč, 140
Kč dospělí.

Galerie
7. prosince 2019 až 2. února 2020
TVÁŘE Z DEPOZITÁŘE
Otevřeno: Út – Ne 9 – 12, 13 – 16 h, So, Ne 10 – 12, 13 – 16 h
24.12.,31.12. a 1.1.2020 zavřeno

10. pondělí
13.30
Poslední aristokratka (Bio Senior)
Komedie ČR, 110 minut, P, vstupné 140 Kč.
27. pátek
18.00
Star Wars: Vzestup Skywalkera
Sci-fi film USA, dabing, 155 minut, P, vstupné 140 Kč.
28. sobota
19.00
Šťastný nový rok
Romantická komedie ČR/SR, 95 minut, 12-N, vstupné 140 Kč.
30. pondělí
10.00
Trollové a kouzelný les
Animovaný dobrodružný film Norsko, dabing, 90 minut, P, vstupné 120 Kč.
30. pondělí
18.00
Jumanji: Další level
Akční film USA, dabing, 114 minut, P, vstupné 120 Kč.
2. 1. čtvrtek
10.00
Zakleté pírko
Pohádka ČR, P, vstupné 140 Kč.
2. 1. čtvrtek
13.00
Zakleté pírko
Pohádka ČR, P, vstupné 140 Kč.
3. 1. pátek
10.00
Pat a Mat a kutilské trampoty
Animovaný rodinný film ČR, P, vstupné 110 Kč.
Předprodej a rezervace vstupenek – TIC Hlinsko/Betlém 731
697 418, pokladna MFC nebo www.mfc-hlinsko.cz. Vstupenky lze
platit i kartou.

Muzeum
do 5. ledna 2020
BETLÉMY
Vánoční výstava ve velkém sále muzea nabídne opět po několika
letech to nejlepší z vlastní sbírky lidových betlémů.
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 ; 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

Orlovna
Neděle 8. prosince od 14 h
ZAVŘELOVI MUZIKANTI
Předvánoční koncert.
Příjemné hodiny v kruhu Zavřelovy rodiny. Vstupné 120 Kč.
Předprodej vstupenek v TIC
Hlinsko – tel.: 731 697 418.

Husův sbor
Sobota 7. prosince od 17 h
EVA HENYCHOVÁ
Adventní koncert.
Vstupné dobrovolné.
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Multifunkční centrum
do 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 Multifunkčního
centra.
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.
Neděle 8. prosince od 17 h
Adventní souborový koncert ZUŠ Hlinsko
Vstupné 30 Kč.
Pondělí 9. prosince od 17 h
Zastupitelstvo města Hlinska
Veřejnost je srdečně zvána.
Pátek 13. prosince od 19 h
Věneček – středeční kurz
Ples k zakončení Kurzu tance a společenské výchovy –
podzim 2019.
Neděle 15. prosince od 15 h
Andílkovská párty s Ridendem
Těšit se můžete na diskotéku, taneční předtančení, soutěže.
Úterý 17. prosince od 18 h
Vánoce na míru
Tradiční vánoční koncert ZŠ Ležáků.
Vstupné 100 Kč dospělí, 50 Kč děti.
Pátek 20. prosince od 19 h
Věneček – úterní kurz
Ples k zakončení Kurzu tance a společenské výchovy –
podzim 2019.
Připravujeme na leden
Středa 1. ledna 2020 od 17.45 h
Slavnostní uvítání roku 2020 novoročním ohňostrojem
„Betlémská náves“
Novoroční ohňostroj, který každoročně na několik minut rozzáří
oblohu nad Betlémem, se stal již tradicí. I letos vás zveme na betlémskou náves i přilehlých uliček, abychom všichni dohromady
přivítali přicházející nový rok.
Více informací na www.mfc-hlinsko.cz.
Předprodej a rezervace vstupenek – TIC Hlinsko/Betlém 731
697 418, pokladna MFC nebo www.mfc-hlinsko.cz.

Oáza vnitřní harmonie
Pondělí 9. prosince od 17.30 h – Zklidňující a uvolňující meditace
Vstupné 80 Kč.
Pondělí 16. prosince od 17.30 h – Předvánoční relaxační večer pro
ženy – relaxace, tvoření, tanec, meditace, masáže. Vstupné 150 Kč.
Všechny programy probíhají na adrese Poděbradovo nám. 45. Rezervace míst na programy na tel. č. 731 944 407.
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Muzeum v přírodě Vysočina
VESELÝ KOPEC
do 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. 7. 12. vánoční vytrubování zajistí Radovanka z Jiřic* 8.12. Předvánoční jarmark –
k dobré náladě zahrají a zazpívají Pouličníci z Tábora.
Návštěvní doba: do 8. 12. otevřeno denně od 9 do 16 h. Veselý Kopec
bude od 9. 12. do zahájení nové návštěvnické sezóny dne 25. 4.
2020 uzavřen.
BETLÉM HLINSKO
11. prosince až 5. ledna
BETLÉM VÁNOČNÍ
Výstava věnovaná tradici oslav Štědrého večera v období od poloviny 19. století do počátku 20. století v prostředí malého města.
Vystaveny budou betlémy lidových tvůrců včetně mechanického
betléma autora Rudolfa Frinty.
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 hodin.
Pozor: 26. 12. otevřeno od 13 do 16 h; 31. 12. otevřeno od 8,30 do
13 h. Zavřeno bude: 24. 12., 25. 12. a 1. 1.
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

Azyl. dům Hamry

Kostel NP Marie

Sobota 7. prosince od 14.30 h
POHÁDKA O CESTĚ
ZA SVOBODOU
Divadelní představení.

Čtvrtek 26. prosince v 15 h
TRADIČNÍ VÁNOČNÍ
KONCERT
Koncert pořádá Jednota Orel ve
spolupráci s Římskokatolickou
farností Hlinsko.
Vstupné dobrovolné.
Všichni jste srdečně zváni.

Neděle 29. prosince od 17 h
MICHAEL & GIRLS´VOICES
Unplugged vánoční koncert.

AikiJuJutsu InYoRyu spolek pořádá každé pondělí, čtvrtek a pátek od 17 h – kruhový trénink Členové zdarma, pro nečleny 75 Kč. 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. Členové zdarma, pro nečleny 100 Kč.

14| Hlinecké noviny
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.
Prodám obývací stěnu, starší, dýha-ořech, 4,5 m délka,
možno i jednotlivě. Tel.: 723 770 607.
Sháním garáž na sídlišti v Hlinsku k pronájmu. Tel.: 724 871 698.
Prodám kvalitní, teplý, nepromokavý fusak, modré barvy z pravé
beránčí kožešiny. Rozměry 53 x 100 cm. Tel.: 775 280 559.
Prodám kovaný lustr, ruční kovářská práce. Tel.: 723 542 108.
Pronajmu byt 2+1 v rodinném domě, Hlinsko. Tel.: 777 108 939.
Prodám starožitný kávomlýnek, keramickou plastiku „Betlém“
47 x 37 cm. Tel.: 723 542 108.
Pronajmu prosluněný 2+kk, samostatná bytová jednotka v rodinném domě v Blatně. Volný ihned. Tel.: 775 100 246.
Prodám automat. pračku s vrchním plněním, zn. Electrolux, A+,
5,5 kg. Plně funkční, nezničená. Pračka má i program Odložený
start + zastavení bubnu s otevíráním nahoře. Cena 3 500 Kč.
Tel.: 604 815 770.
Koupím RD se zahradou v Hlinsku a okolí. Tel.: 774 608 036.
Prodám dětské použité lyžáky vel. 32 – 35, cena dohodou. Tel.:
606 276 046.
Potřebuji v domě obložit 25 m². Tel.: 705 279 006.
Svobodný nekuřák štíhlé postavy hledá ženu ve věku 35 – 42 pro
trvalý vztah a založení rodiny. Malé dítě nevadí. Zn. Hezký život.
Tel.: 775 314 047.
Prodám několik párů běžeckých lyží i s holemi a botami. Dohoda
jistá. Tel.: 721 141 335.
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Kam za sportem
Lední hokej
Ne 8. 12. Hl. – Světlá nad Sázavou
So 14. 12. Hl. – Polička
Ne 15. 12. Hl. – Žamberk
Ne 22. 12. Hl. – Moravská Třebová
Ne 5. 1. Hl. – Moravská Třebová

17.30
17.00
9.00
9.00
9.00

muži
junioři
ročník 2010
ročník 2009-10
ročník 2010

Biker Filip Adel zažil
úspěšnou sezonu

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 probíhá 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.
PROVOZNÍ DOBA BĚHEM VÁNOČNÍCH SVÁTKŮ
Bazén
Sauna
Po 23. 12. 10 – 19
ZAVŘENO
Út 24. 12.
ZAVŘENO
St 25. 12.
ZAVŘENO
Čt 26. 12. 10 – 19
13 – 19 – ženy
Pá 27. 12. 10 – 19
13 – 19 – muži
So 28. 12. 10 – 19
13 – 19 – společná
Ne 29. 12. 10 – 19
ZAVŘENO
Po 30. 12. 10 – 19
ZAVŘENO
Út 31. 12.
ZAVŘENO
St 1. 1.2020 13 – 19
ZAVŘENO
Čt 2. 1. 2020 10 – 18 15 – 20 – ženy
18 – 20 – cvičení ve vodě
Pá 3. 1. 2020 10 – 21
15 – 21 – muži
Ve středu 1. 1. 2020 – plavání zdarma.
Od soboty 4. 1. 2020 provoz dle platné provozní doby.

V dubnu zahájil letošní závodění výhrou na chorvatských
ostrovech a v říjnu ji ukončil
opět výhrou, tentokrát v Mikulově mezi vinicemi. Mezi třemi
nejlepšími se Filip umístil 18x, z
toho 11x na stupínku nejvyšším.
Sezona byla náročná a dlouhá,
Filip bojoval celkem na 24 závodech, díky etapákům z toho
bylo 36 závodních dní.
Se svým bikem závodil už ve
zmíněném Chorvatsku, kde vyhrál etapový závod dvojic Mitas
4 Islands. Další mezinárodní
zastávka byla v Maroku, kde se
zúčastnil závodu Garmin Titan
Desert, což je takový Dakar pro
cyklisty. Jede se i na Sahaře a
závodníci si musí pomocí navigace sami najít ideální trať závodu. V červenci pak Filip zavítal na sever, v Norsku se jelo
Mistrovství Evropy. To byl pro
Filipa jeden z nejlepších letošních závodů vůbec, vylepšil si
své evropské maximum, když
do cíle dojel těsně jedenáctý.
V srpnu jeho mezinárodní
závodní program pokračoval v
rumunských Karpatech, kde ho
čekal další etapový závod. V
drsných horských podmínkách

vybojoval cenné stříbro. Poslední závod mimo naši zemi
bylo Mistrovství světa ve Švýcarsku, kam se vydal závodit
jako člen české reprezentace na
téměř sto kilometrů dlouhou
trať vedoucí v Alpách. Mezi
skoro dvěma stovkami nejlepších maratonců světa obsadil
solidní 44. místo.
I v Česku se Filipovi dařilo. Tři
ze svých čtyř startů na Českém
poháru v MTB maratonu proměnil ve vítězství, vyhrál na
Králi Šumavy, v Harrachově a
ovládl i jeden z nejtěžších maratonů u nás Rallye Sudety. Dařilo se mu i na populárním seriálu MTB závodů Nova cup, kde
letos už potřetí v řadě ovládl
celkové pořadí.
Jak hodnotí sezonu Filip?
“Výsledkově jsem navázal na
loňský rok. Velmi si cením 11.
místa na Mistrovství Evropy,
kam jsem se mohl vydat i díky
podpoře města Hlinska a Pardubického kraje. Doma se mi
povedlo vyhrát Rallye Sudety,
což byl vždycky můj sen. Myslím, že můžu být spokojený, ale
pořád je toho spoustu co zlepšovat.“ Kristýna Kopecká
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Tenisový rok 2019 neregistrované sekce v Hlinsku
Neregistrovaní amatérští tenisté v letošní sezoně opět nezaháleli. Od dubna do října a
posléze i v halách v jiných měsících, jednotlivci a páry v partách objíždějí ve dvouhrách a
čtyřhrách hodně nabízených
akcí přiměřené náročnosti i za
hranicemi regionu.Na domácích
kurtech v Olšinkách, kde to nyní bezvadně funguje za přispění
Sportovišť Hlinska i za předsedování oddílu p. Dufka, pořádá
Sekce neregistrovaných dva
vlastní venkovní turnaje – singl
a debl a jeden zimní halový ve
čtyřhře s nominací ze svazu.
Tradiční letní akce jsou veřejnosti známy pod názvem ,,Memoriál Franty Akrmana a Pepíka Kudláčka“ – letos se konal
klasický 22. ročník, celkově 36.
od začátku působení amatérského tenisu v Hlinsku. Na
dvouhru 13.7. v jedné spojené
kategorii se sjelo 11 hráčů a ti
závodili ve dvou skupinách a
pak v pavouku. Závěrečné zápasy byly poznamenány deštěm
monzunovým, takže v závěru
rozhodovaly i KÁMEN, NŮŽKY,
PAPÍR. Výsledek: 1. M. Adámek
(Hlinsko), 2. M. Kubát (Chotěboř), 3. P. Janda (Žďár n. S.), 4. A.
Sperát (Skuteč), 5. J. Marek
(Vojnův Městec), 6. R. Zelinka
(Skuteč), 7. R. Schneider (Žďár
n.S.), 8. L. Víšek (Hlinsko), 9. M.
Novotný (Skuteč), 10. A. Pazla-

rová (Polička), 11. L. Pinta
(Hlinsko). Pro zranění a pracovní povinnosti nehrály některé místní legendy.
Na populární čtyřhru dne
31.8. jsme přivítali 13 třeskutých, nabušených a veselých
párů z regionu. Nejprve se bojovalo ve třech skupinách na set
a pak v obřím tarantulovém
pavoučku o konečné umístění –
hlinečtí se vůbec neztratili, a to
Š. Bona hrál s inkriminovaným
zraněním pravé ruky, s kterým
v budoucnu musí na operaci.
Konečné pořadí: 1. M. Adámek –
J. Marek (Hlinsko – Vojnův
Městec), 2. Š. a D. Bonaventurovi
(Hlinsko), 3. P. Severýn – L. Majerčík (Hlinsko – Vyškov), 4. S.a
E. Pochopovi(Přibyslav), 5.-8. I.
Macoun – M. Patočka (Chrudim), L. Puchýř – P. Minařík
(Hlinsko – Bohdaneč), J. Ježek –
K. Gregor (Hlinsko), A. Sperát – J.
Chalupník (Skuteč), 9.-13. R.
Benc – J. Havel (HamryHlinsko), M. Mikeska – J. Plíšek
(Pardubice – Hlinsko), Vl. Saifr –
J. Nevole (Hlinsko), J. Paulus – R.
Dvořáček (Skuteč), D. Cepl – L.
Víšek (Hlinsko). Tečkou za vydařeným parádním turnajem
bylo závěrečné vyhodnocení a
předávání cen od Města Hlinska
a sponzorů při pivečku, které se
neslo ve velmi kamarádském až
žoviálním duchu. Všechny výsledky turnajů, domácí hraní a

Sportovec roku
Ve středu 19. února 2020 od 18 hodin se v Divadle Karla Pippicha
v Chrudimi uskuteční slavnostní předávání cen ankety Sportovec
roku, jejímž vyhlašovatelem je Sportovní unie Chrudimska.
Nejen sportovní organizace, ale i široká veřejnost může podávat
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.
Nominace ve zmiňovaných kategoriích mohou zájemci do 6. ledna
2020 zasílat jednoduchým způsobem přes webové stránky https://chrudim.cuspce.cz/nejuspesnejsi-sportovci/ nebo listovní
poštou na adresu: Sportovní unie Chrudimska, V Průhonech 685,
537 03 Chrudim.
Vojtěch Čižinský, předseda Sportovní unie Chrudimska

jiné příbuzné akce, kterých se
účastní naši sportovci, jsou pokud možno hned komentovány
na našich webových stránkách
– každý zájemce se může informovat prostřednictvím internetu o všem, třeba je zde i kalendář turnajů, aktuality, vtipné
glosy apod.
V kostce další úspěchy – dalšího ročníku přátelského klání
v Chrudimi se speciálním názvem Prostata cup, se stal letos
kořistí nově složeného páru Š.
Bona – Vl. Včelka Saifr, kteří ani
jednou neprohráli a ve finále
zdolali M. Filipusise s R. Vojtíškem 6:4, čemuž aplaudovala
napěchovaná tamní aréna.
V Třebíči nás reprezentovala
mezi 24 dvojicemi celkem
úspěšně sestava Š. Bona – P.
Blažek a Fr. Čermák – L. Puchýř.
Ve Skutči se bojovalo z naší
strany se střídavými výsledky
jak při dvouhře, tak ve čtyřhře –
hodně tam byli vidět David Bona, L. Víšek, L. Puchýř s Čerym a
též Don Papá. V Havlíčkově
Brodě se vždy scházela dobrá
parta na halových i venkovním
turnaji, takže u Evy B. dobrý.
Krucemburská klika měla opět
mimořádnou úroveň – 10 milých párů, zápolilo se po celý
den. Prvenství ukořistil generační tandem Davídek Bona
s legendou Jirkou Latimírem,
jenž ve finále rozstřílel pár L.

švec Víšek – J. Habera Nevole
6:1. Proběhly také spektakulární
příběhy při turnaji v Chotěboři
a na tradičním Kladruby Open u
Čeryho a jeho rodiny.
Na závěr každoročního bilancování bychom zase chtěli
poděkovat za přízeň Městu
Hlinsku, TK Hlinsko, panu
Luďku Puchýřovi, panu Robertu
Vokáčovi, Standovi a Radkovi
Černých, přátelům z Pivovaru
Rychtář, panu Ugoši Dobiášovi
ml., kamarádům Rogerovi
Škarvadovi, M. Věžníkovi, Slímovi (M. Marek) a dalším a
skutečně vyzdvihnout velmi
pěknou úroveň spolupráce se
všemi přáteli i menšími sponzory, kteří nám občas nezištně
pomáhají v činnosti – mezi stálé příznivce našeho bílého
sportu sportu patří Včelařství
Babákov, firma Regulus, HOBBY
H, Vl. Horzenberger, Vinotéka U
Soudku, Elektrostudio, Dr. Max,
Waran, grafik Ross a nově Mlékárna a jiní. Webové stránky
ww.tkhlinsko.cz/neregistrovaní
fungují skoro denně a pravidelně informují o našem hnutí –
všem zájemcům je doporučujeme. A staronové heslo do budoucna: Hlavně zdraví – Š. Bona
by mohl vyprávět, je asi na půl
roku bohužel vyřazen z činnosti
všeho druhu, ach jo! Za rok zase
nazdár a tenisu vivat – amatérskému zvlášť! Š. Bonaventura

Karate
27. ročník Mistrovství světa
SKDUN Shotokan karate se konal
v Karlových Varech ve dnech 11.13. října za účasti 40 státních reprezentací. Pro oddíl karate
Hlinsko, z.s. získal stříbrnou medaili, druhé místo a titul vicemistr světa Miloslav Zdražil v
kumite (zápas) v kategorii masters bez rozdílu vah. Třetí místo a
bronzovou medaili získal Michal Kyncl v kumite (zápas) v kategorii masters do 82 kg. Závodní tým tvořili i další závodníci. Jiří Košina kumite masters nepostoupil a Tomáš Janáček obsadil 10. místo
kumite cadets. Všechny srdečně zveme na tréninky.
e-mail zdrazil.karate@email.cz, tel. 725 601 649
http://www.karatehlinsko.mzf.cz.
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