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MILÝ PODZIMNÍ JARMARK

NEJVĚTŠÍ LETOŠNÍ JARMARK se konal v sobotu 25. září v prostorách Betléma a před Orlovnou.
Krásné počasí a více jak 60 prodejců byli důstojnou oslavou svátku svatého Václava. Příjemná atmosféra mezi roubenými chaloupkami a milí prodejci přispěli k pohodě této tradiční podzimní akce.

Zastupitelé města Hlinska schválili
nákup budovy, ve které dříve sídlilo
ředitelství společnosti ETA.
Radnice chce objekt přebudovat na
bytový dům. ...2
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Slovo starosty
Vy chcete jako
město stavět
byty? Vždyť
jinde to
nedělají a
nechávají
to na jiných. Když
se mne nedávno dotyčný takhle
zeptal, neskrýval
u toho svůj velký údiv. Moje
odpověď zněla: „Jasně, chceme.
A moc nás těší, že je tady zájem
o bydlení. Vážíme si toho a kromě stavebních parcel chceme
nabídnout i dostupné bydlení v
bytech pro místní lidi i pro naše
sousedy z regionu. Na tom není
nic divného. Přece každý hned
nemůže stavět dům. Pro nás
totiž není důležité, že jinde to
nejde nebo to nechtějí – pro nás
je důležité to, co je nejlepší pro
Hlinsko.“ A tak jsem moc rád, že
naše zastupitelstvo odsouhlasilo nákup objektu bývalého
ředitelství společnosti ETA
včetně téměř jednoho hektaru
sousedních pozemků právě za
účelem přestavby na byty. Na
byty o velikosti 2+1 či 3+1. Jsme
na úplném začátku a čeká nás
ještě spousta kroků. Je to pro
nás ale další velká výzva. Náš
tým udělá maximum, aby nezůstalo jen u tohoto jediného
projektu. Aktivně budeme
chystat i další.
Jistě se najdou i tací, kteří budou pochybovat. Stejně jako u
některých projektů, které jsme
už úspěšně realizovali, se budou
hledat důvody, proč to nepůjde.
Chtěl bych všem těmto „nevěřícím Tomášům“ dopředu poděkovat. Děkuji mnohokrát!
Ono totiž dokázat, že věci jdou,
že můžeme být tak trochu vizionáři a ne jenom pouhými
údržbáři – i to samo o sobě je
výzva.
Mějte úspěšný říjen a děkuji za
podporu. Miroslav Krčil
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Ocenění za třídění
odpadu má i Hlinsko

Vyhlášení výsledků 14. ročníku soutěže v třídění odpadu O
perníkovou popelnici 2020,
které by se tradičně uskutečnilo
v jarních měsících, bylo z důvodu covidových opatření přesunuto na začátek podzimu. Ceny
si ocenění převzali v prostorách
pardubického zámku. Absolutním vítězem soutěže se stalo
město Seč. Jednu z hlavní cen si
odneslo i město Hlinsko. Tradiční součástí vyhlašování výsledků soutěže O perníkovou
popelnici je totiž také ocenění
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Sportovci se už brzy dočkají haly

obcí, které si dobře vedly v
rámci zpětného odběru vysloužilého elektra kolektivních systémů. Jde o Elektrowin, kde se
hodnotí výtěžnost zpětného
odběru velkých a malých domácích spotřebičů a elektrického a elektronického nářadí. A
pak také o ASEKOL, v jehož
soutěži se hodnotí sběr drobného elektra, spotřební elektroniky, hraček, lékařských přístrojů a podobně. Kolektivní
systém Elektrowin hodnotil za
rok 2020 obce ve dvou kategoriích, a to o velikosti do dvou tisíc obyvatel a nad dva tisíce
obyvatel. Mezi menšími sídly
byla nejúspěšnější obec
Sobětuchy z Chrudimska. Mezi
většími zopakovalo loňské vítězství město Hlinsko. Cenu
převzal za město Hlinsko místostarosta Petr Svoboda.(red)

Z budovy bývalého
ředitelství ETY chce
mít město byty

Na zářijovém zasedání zastupitelé města Hlinska odsouhlasili nákup budovy, ve které dříve sídlilo ředitelství společnosti
ETA. Radnice chce objekt přebudovat na bytový dům. Souhlas s nákupem se týká i okolních pozemků o rozloze zhruba
8 000 metrů čtverečních, které
umožní oddělit objekt od stávajícího areálu.
„Na zastupitelstvu jsme navrhli pořízení této budovy
včetně pozemků v okolí, které
bylo schváleno. Kolegům za
podporu tohoto záměru mnohokrát děkuji. Ihned jsme tedy
zahájili změnu územního plánu
a práce na studii. Ta nám odpoví především na to, kolik bytů v
objektu vznikne. Předpokládá-

me, že více než dvě desítky.
Chceme, aby to byly byty 2+1 či
3+1. Přípravné práce na projektové dokumentaci potrvají
zhruba jeden rok. Osobně si
přeji, abychom pak s realizací
samotné stavby mohli začít co
nejdříve. Navíc děláme maximum pro to, aby nešlo o jediný
projekt, ale abychom v Hlinsku
dokázali nachystat stavbu dalších bytů a zároveň pokračovat
v nabídce dalších stavebních
parcel. Ty první už za několik
málo měsíců – Pod Urnových
hájem, v Ratajích a v Srní,“ sdělil Miroslav Krčil, starosta Hlinska s tím, že by byl rád, aby se s
rekonstrukcí budovy začalo na
jaře roku 2023. Zároveň nechalo
vedení hlinecké radnice zpracovat studii na zasíťování a vybudování nových stavebních
parcel v městské části Chlum,
kde by mělo vzniknout několik
desítek pozemků pro výstavbu
rodinných domů. Zastupitelé v
této souvislosti odsouhlasili
zahájení změny územního plánu. Zdroj: ihlinsko.cz

Projekt výstavby sportovní haly v Hlinsku se blíží do svého finále.
V současné době probíhá například instalace podlahy. „Základem
je dřevěný odpružený rošt. Na něm bude dvojitý záklop z OSB desek a samotný povrch budou tvořit dvě lité vrstvy,“ uvedl starosta
Miroslav Krčil. Dodavatelská firma zároveň montuje vybavení sociálních zařízení, dochází ke kompletaci elektroprvků a maluje se.
„Pracujeme ale i v okolí haly na exteriérech, na finalizaci zpevněných ploch. Musím říct, že už se moc těšíme na to, až do haly vběhnou první sportovci a také na to, že žáci ZŠ Resslova budou mít konečně odpovídající zázemí i nové třídy a školní sál,“ poznamenal
starosta Krčil.
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Ceny Křesadlo za rok 2020 jsou uděleny
FOKUS Vysočina, dobrovolnické centrum v regionu Hlinsko pořádalo slavnostní předávání cen – Křesadlo 2020 a ceny
města Hlinska za rok 2020. Tyto
ceny jsou jednou z forem, jak
můžeme ocenit obyčejné lidi,
kteří dělají neobyčejné věci, tedy dobrovolníky.
Ceny byly předány v úterý
7. září v 16 hodin v prostorách
Domova seniorů Drachtinka
Hlinsko. O výhercích rozhodla
komise, jejímiž členy byly Magda Křivanová, Jan Novotný, Jaroslava Zamazalová, Pavlína
Šally a Leoš Remeš.
Nominovanými za rok 2020
byly, Marie Pospíšilová za Centrum denních služeb Motýl,
Debora Dopitová, Monika Klusoňová za domov Na cestě Skuteč, Jana Jirková za Klub seniorů
Hlinsko, Bohumil Paulus za
FOKUS Vysočina a Hana Hubená za Mateřské centrum Hline-

čánek. Cenu Křesadlo 2020 získala paní Hana Hubená za
dlouhodobé vedení hudebně –
výtvarné herny, kde u dětí rozvíjí smysl pro rytmus a podporuje předlogopedickou činnost.
Cenu města Hlinska získal pan
Bohumil Paulus za několikale-

tou různorodou pomoc svým
spoluobyvatelům v Domě s pečovatelskou službou Hlinsko.
Poděkovat dobrovolníkům
přišli i starosta města Hlinska
Miroslav Krčil, ředitelka Domova seniorů Drachtinka Miroslava Kábelová a ředitelka Fokusu

Vysočina Anna Šimonová.
Nominovaným byly předány
květiny, diplomy a drobné dárky jako poděkování za jejich
dobrovolnickou činnost. Na závěr bylo hostům připraveno
malé občerstvení a vznikl prostor pro volnou diskusi nejen s
dobrovolníky. O hudební doprovod během programu se
postaral smíšený pěvecký sbor
Drachtinka.
Poděkování patří sponzorům,
kterými jsou město Hlinsko a
DS Drachtinka, klientům Centra
denních služeb Motýl za výrobu
drobných dárků pro nominované, smíšenému pěveckému
sboru Drachtinka za vystoupení
a všem kdo se podílel na organizaci akce Křesadlo 2020.
Za dobrovolnické centrum
Mgr. Eliška Hanskutová, koordinátorka dobrovolníků
dc.hlinsko@fokusvysocina.cz

Setkání s paralympikem Františkem Serbusem
V pátek 10. 9. Centrum denních služeb Motýl přivítalo pana
Františka Serbuse, atleta českého paralympijského týmu.
Pan František Serbus se od narození potýkal s handicapem v
důsledku dětské mozkové obrny. Od 6 let vyrůstal v Jedličkově
ústavu. Se svým handicapem se
postavil osudu a od 10 let se věnuje atletice. Nyní pan František reprezentuje Českou republiku nejen na mistrovstvích,
ale i na paralympiádách. V letošním roce se zúčastnil již své
třetí paralympiády, tentokrát v
Tokiu. Ve své sportovní kariéře
vystřídal několik disciplín, z
nichž první byla boccia, podobná známému pétanque, nyní se
věnuje hodu kuželkou.
Během této besedy jsme měli
možnost slyšet o všech aktivitách pana Františka, kterým se
naplno věnuje také při práci na
vysoké škole, kde pracuje jako
grafik. Ve svém volném čase se
věnuje hudbě – na svatbách a
akcích jako DJ Kolečko. V loňském roce doba společenským
akcím nepřála, a tak svoji činnost zaměřil opět na grafiku, a
to potiskem triček svými motivy, ale také s motivy na přání.
Součástí besedy byla živá

Přála bych všem, kteří se v
životě potýkají s handicapem,
aby stejně jako pan František
Serbus, dostali možnost v životě
najít svojí cestu. Jak sdělil pan
Serbus – důležitá je podpora
rodiny a blízkého okolí.
Motto pana Serbuse? „Kde je
výzva, tam jsem já“.
Bc. Martina Hejduková,
koordinátor a sociální pracovník Centra denních služeb
Motýl

ukázka veškerého sportovního
náčiní, četných medailí, které
prozatím vybojoval a možnost
se s panem Františkem vyfotit.
Besedu zakončil pan Serbus
soutěží o originální ceny z Tokia. Jednu z nich v kvízu vyhrál
také klient Centra denních služeb Motýl.
Setkání s panem Františkem
v nás všech zanechalo obrovské
nadšení a naději pro lidi s handicapem. Pan František Serbus

nám do budoucna přislíbil také
možnost si při další návštěvě v
Hlinsku tento sport vyzkoušet a
rovněž přislíbil účast na benefičním plese Cds Motýl, který se
bude konat 16. 11. 2021.
Velké poděkování patří Haně
Kaválkové, iniciátorce setkání.
Pozvání na besedu přijal starosta Hlinska Miroslav Krčil,
vedoucí odboru sociálních věcí,
školství a zdravotnictví Martin
Vtípil a žáci ZŠ Klíč.
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Letní příměstské tábory DDM 2021
Za podpory EU – Operačního
programu Zaměstnanost se
uskutečnily pod vedením Domu
dětí a mládeže v Hlinsku tři
příměstské tábory.
Červencového tábora se zúčastnilo celkem 25 dětí, od prvňáčků až po děti navštěvující
sedmý stupeň základní školy.
Tématem bylo putování přírodou. Během tábora děti navštívily keltský skanzen v Nasavrkách, kde si měly možnost vyzkoušet boj ve zbroji i lukostřelbu a dozvěděly se také
spoustu informací o historii a
kultuře, zejména keltské. Celodenním výletem byla návštěva
interaktivního muzea Švýcárna
ve Slatiňanech, kromě muzea
koně starokladrubského jsme
navštívili i nedaleký Kočičí hrádek a odpoledne bylo zakončeno v lanovém parku u rozhledny Bára. Ostatní dny jsme strávili v Hlinsku, kde byl pro děti
připraven program v podobě
tematických her a soutěží na
okolních loukách, v lesích, ale
také na dětských hřištích. Čas
strávený v budově DDM Hlinsko byl využit k tvořivým činnostem, jako byla výroba batikovaných triček, malování na
kamínky, dále ke hraní společenských her či odpočinku.
Srpnového tábora se zúčast-

nilo celkem 27 dětí a jeho tématem byly olympijské hry.
Celý týden byl protkaný sportem. Děti utvořily týmy a soutěžily v různých olympijských
disciplínách, za které si v průběhu týdne připisovaly body.
Jejich součet v pátek rozhodl o
vítězi. Během tábora jsme navštívili koňský ranč v Oldřeticích. Všichni si mohli vyzkoušet
péči o koně, jeho čištění a samozřejmě i jízdu. Větší děti se
svezly na koni, pro malé byl k
dispozici i poník. Celodenním

výletem byl dopravní park v
Chrudimi, kde si děti užily jízdu
na kolech, motokárách a dokonce i na elektrické čtyřkolce.
Zároveň se přiučily dopravním
předpisům a provozu na komunikaci. Odpoledne byla ve znamení tvořivých činností, společenských her či odpočinku.
Vzhledem k horkému počasí
děti dostaly bílé kšiltovky, které
si namalovaly a upravily dle
vlastní fantazie. Zajímavou výtvarnou činností byla výroba
olympijské vlajky pomocí na-

Park je velmi romantické místo
Vážení občané města Hlinska,
chtěli bychom se s vámi podělit
o radost, kterou jsme během
srpnového dopoledne prožili.
Společně s mým manželem
zasíláme fotografii z „našeho
dne“, kdy jsme se v dopoledních
hodinách nechali oddat.
Fotografii však posíláme z
tohoto důvodu, ano, opravdu je
z našeho města, a to přímo
uprostřed, které jsme si vyhlédli
k fotografování.
Tímto děkujeme skvělému
fotografovi panu Radku Pavlíkovi za jeho úžasné fotografie,
ale též děkujeme městu Hlinsku, které umožňuje občanům
této části se starat o park.
Je to opravdu nádhera. Doporučujeme všem nevěstám, které
nechtějí hledat prostor pro
svatební fotografie někde daleko. Běžte do parku v Jungman-

barvených dlaní a prstů. Otisky
na bílém plátně jsme organizovali do tvaru olympijských kruhů. Na závěr týdne se také dostalo na dětmi vytoužené vodní
hrátky.
Od 23. do 27. srpna se v DDM
uskutečnil závěrečný příměstský tábor, kam se přihlásilo 40
chlapců a děvčat nejrůznějších
věkových kategorií. Opět se nikdo nenudil.
Celý týden se sportovalo,
tančilo, zpívalo, hrály se nejrůznějších hry, vyráběly krásné
pletené náramky a každý si vybatikoval svůj originální vak na
záda. Nechyběla ani vycházka
do okolí s poznáváním Hlinska
a celodenní výlet do Farmaparku Soběhrdy, který si všichni
moc užili.
Jelikož byla poptávka po příměstských táborech veliká, tak
Dům dětí a mládeže Hlinsko
zorganizoval ještě další dva táborové běhy během velkých
prázdnin. Děti během nich s
nadšením sportovaly, hrály hry,
tvořily ve výtvarných dílnách a
prozkoumávaly okolí. Dále se
např. zúčastnily ukázky výcviku
policejních psů, navštívily nově
zrekonstruovanou hasičskou
zbrojnici v Blatně, lovecký zámeček Karlštejn či zámek v Nových Hradech. DDM Hlinsko

Poděkování
za pomoc patří
všem
Ráda bych touto cestou chtěla
poděkovat za velice rychlý,
profesionální přístup všem
hasičům, záchranářům, policii –
prostě všem, kteří se podíleli na
likvidaci požáru, který se stal 4.
9. v ranních hodinách na sídlišti
v Hlinsku.
Samozřejmě nesmím zapomenout na pana Ing. Jiřího Tlustého, pana Josefa Čepa, pana Pavla
Adela – vodoinstalace, pana
Petra Ondráčka se synem Martinem – Elektro Plus, kteří v rekordním čase dokázali,
abychom měli opět elektrický
proud, vodu atd. Ještě jednou
všem veliký dík.

nově ulici, je to romantické
místo.
K našemu překvapení jsme

měli v parku i svatební výzdobu. Moc děkujeme všem.
Manželé Fajtovi

Za všechny obyvatele, kterých
se tato nešťastná událost dotkla, Komrzý Naděžda.

říjen| 2021

Hlinecké noviny| 5

Další úspěchy akordeonistek ze ZUŠ Hlinsko
Na konci minulého školního
roku se žákyně Základní umělecké školy v Hlinsku z akordeonové třídy Markéty Břízové
zúčastnily tradiční soutěže v
Dobřanech v západních Čechách. Účast v této soutěži se v
posledních letech stala pravidelnou součástí práce paní učitelky Markéty Břízové a jejích
žáků. Také úspěchy, kterých
žákyně ZUŠ Hlinsko opět dosáhly, nejsou zdaleka prvními.
Soutěž měla vysokou účast.
Celkově se k tomuto klání dostavilo přes 70 soutěžících

všech věkových kategorií z celé
republiky. Eliška Mikulová, Daniela Váňová a Lucie Pudilová
naši školu vzorně reprezentovaly a díky svým skvělým a

muzikálním výkonům obdržely
následující ocenění: Daniela
Váňová 1. místo, Lucie Pudilová
2. místo a Eliška Mikulová 5.
místo. Akordeonistky Daniela

Váňová a Lucie Pudilová byly
vzhledem ke svému vysokému
bodovému ohodnocení zároveň
nominovány na postup do celosvětové soutěže CMA
(Confédération Mondiale de
l´Accordéon), kde spolu s
ostatními vybranými kandidáty
reprezentovaly Českou republiku.
Paní učitelce Břízové a jejím
svěřenkyním děkujeme za reprezentaci školy, města Hlinska
i celého regionu a srdečně gratulujeme.
Petr Klas, ZUŠ Hlinsko

KNIHOBUDKA aneb tip při výletě kolem Hamrů
V areálu domova pro maminky v tísni v Hamrech najdete novinku. Pokud patříte
mezi náruživé čtenáře nebo jste
cyklistou, turistou, rekreantem… a zavítáte do Hamrů, je
vám nově k dispozici volně přístupná knihobudka.
Nápad vznikl díky hodným
lidem, kteří nabízeli azylovému
domu knihy, pro které hledali
vhodné využití. Knih bylo více,

než mohli v azylovém domě
zhodnotit, a tak se pracovní tým
azylového domu rozhodl knihy
nabízet i dál, dalším lidem.
Kniha bývá milým společníkem při chvílích odpočinku.
Pokud máte tedy chvilku, můžete se zde při podzimních procházkách do některé z knih začíst. Knihobudku najdete jen
pár metrů od azylového domu
pro těhotné maminky v tísni v

Hamrech u Hlinska a je kdykoliv přístupná veřejnosti. Knihu
si můžete odnést i domů. Více o
knihobudkách najdete na: https://www.knihobudka.cz
Za výrobu krásné knihobudky patří dík zaměstnanci společnosti ENVIRA, o. p. s., která
zaměstnává osoby se zdravotním znevýhodněním.
Pavla Glogarová, azylový
dům Hamry

Říjen přinese spoustu zábavy pro dospělé i děti
Měsíc září nám pomalu přinesl podzimní dny a my jsme
rádi, že jsme mohli zahájit naplno činnost MKK, zpříjemnit
vám tyto dny a nabídnout kulturní vyžití ať už formou kina,
koncertu nebo divadelních
představení.
I v měsíci říjnu nás čeká
spousta akcí připravených právě pro vás.
Již v minulém vydání jsme
avizovali představení pro děti s
názvem „Kouzelná školka –
Michal na hraní“, které se
uskuteční 3. října v 15 hodin.
Hned následující den 4. října
od 19 hodin předvede svoji talk
show Halina Pawlowská pod
názvem „Manuál zralé ženy“.
Jistě se nám zde dostane receptu, jak se zasmát všemu blbému, co nás v životě potká.
Dne 7. října od 18 hodin můžete společně s Ladislavem Lahodou nahlédnout do podzemního světa a prozkoumat histo-

rická vojenská a průmyslová
podzemí či technické památky.
Všichni jste zváni na poutavou
besedu prezidenta společnosti CMA, která se zabývá
výzkumem historického
podzemí.
Pro obdivovatele a milovníky

crossoverové autorské tvorby s
prvky klasické hudby, šansonu,
jazzu a popu, jsme připravili
koncert čtyř mladých profesionálních hudebníků, kteří vystupují pod názvem Trio Coucou. Začátek koncertu 18. října
je v 18 hodin.
Příznivcům divadelních
představení nabízí pražská divadelní společnost Háta 9. října
komedii s názvem „V Paříži
bych tě nečekala, tatínku“. V
hlavni roli se představí Petr
Nárožný. Vstupenky volně v
prodeji, začátek představení v
19 hodin.
Pro naše malé diváky máme
připravenou pohádku „O princezně, která ráčkovala“ plnou
humoru i melodických a vtipných písniček Zdeňka Rytíře.
Můžeme se na ni těšit 10. října
od 15 hodin.
Radost jistě uděláme i fandům a příznivcům zpěváka Jakuba Smolíka. Jeho romantic-

ké písničky zazní v MFC 25. října
od 19 hodin.
Na všechna představení jsou
vstupenky volně v prodeji.
Samozřejmě, že i v listopadu
se můžete těšit na zábavné akce, divadelní představení či
koncerty. Ať už to bude divadelní hra D. Wassermana „Přelet nad kukaččím hnízdem“,
improvizační show „Partička na
vzduchu“ a nebo koncert dechové kapely Hlinečanka s hostem Jiřím Krampolem.
O tom, co pro vás chystáme v
následujících dnech a týdnech
se dozvíte přímo na našich
stránkách www.mfc-hlinsko.cz.
Ti z vás, kteří máte zakoupené
vstupenky na plánovaná představení, která se měla uskutečnit v covidové minulosti jsou
stále v platnosti.
Přejeme vám příjemné zážitky, které strávíte návštěvou
Multifunkčního centra.
MKK Hlinečan
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Na začátku školního roku se sešli
ředitelé škol

Co přinese tento školní rok? A jaké
je dědictví školního roku minulého? O tom přišli podebatovat ředitelé škol z SO ORP Hlinsko. Jako
speciální hosté se účastnily pracovnice Školského úřadu Pardubického kraje. O legislativních novinkách promluvil zástupce advokátní kanceláře a nezapomněl uvést také několik příkladů z praxe.
Ředitelům popřál mnoho štěstí také pan starosta města Hlinska.
Akce byla organizována v rámci projektu financovaného z OP VVV
s názvem Místní akční plán rozvoje vzdělávání ORP Hlinsko II s registračním číslem CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0009503.
MAS Hlinecko

Dětský tábor v duchu hesla
„Bližnímu ku pomoci“
První srpnový týden hostila Wolkerova planina ve Svratouchu letní dětský tábor, který po vynucené přestávce v roce 2020 opět pořádal hasičský sbor České hasičské jednoty Hlinsko. Aby každoročně pořádaný branně sportovní tábor pravidelným účastníkům
příliš nezevšedněl, je pokaždé jinak tematicky zaměřen. Ten letošní se nesl v duchu hesla „Bližnímu ku pomoci“. Pořadatelé si proto
pro desítky dětí, jež tábor absolvovaly, připravili řadu sportovních i
edukačních aktivit. V rámci nich se jednotliví vedoucí snažili svým
svěřencům předat zkušenosti z oborů zdravovědy a požární ochrany, včetně stále populárnějšího požárního sportu. Nechyběly ani
modelové situace, a tak si děti mohly prakticky vyzkoušet své znalosti a dovednosti v poskytování první pomoci. Nejvíce se osvědčil
trénink nenadálých situací, kdy je potřeba neváhat a snažit se o
záchranu lidského života a zdraví. Navzdory nevlídnému počasí si
táborníci během týdne vysoutěžili spousty odměn, ať už v orientačních či branných závodech, nebo v nočních hrách a oddílových
soutěžích. Závěrem lze konstatovat, že i přes zavedená protiepidemická opatření si všichni účastníci tábor užili a domů odjížděli plni
zajímavých zážitků. Pro velký ohlas mezi dětmi se hlinečtí hasiči
rozhodli, že příští tábor bude ještě více zaměřen na práci celého
integrovaného záchranného systému, o jehož významu a nezastupitelnosti se v kontextu mimořádných událostí poslední doby neustále přesvědčujeme. Mgr. Milan Jindřichovský, starosta sboru
Dagmar Svobodová, vedoucí tábora
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Vzpomínky
Dne 17. září 2021 uplynulo 21 let, kdy
nás opustil milovaný manžel, tatínek
a dědeček, pan Rudolf NEUWIRTH
z Vítanova.
V srdci Tě stále budou mít
manželka a dcery s rodinami.

V letošním roce by se dožila paní
Marie STROUHALOVÁ 100 let. Zároveň
uplynulo 20 let od jejího úmrtí.
S láskou vzpomínáme.
Dcera a syn s rodinami

Dne 19. října 2021 uplyne 5 let, kdy nás
navždy opustil pan Zdenek TÁBORSKÝ
z Vítanova.
Stále vzpomíná manželka,
dcera Radka a syn Zdenek s rodinami.

Dne 10. října 2021 uplyne 5 let, co nás
tiše opustil náš milovaný manžel, tatínek
a dědeček pan Jaroslav TEISLER.
Neuplyne den, kdy bychom si
na něho nevzpomněli.
Manželka Anna a děti Jaroslav
a Romana s rodinami

Dne 28. října 2021 uplyne 20 let od chvíle,
kdy opustil své blízké, známé a Čertovinu
pan Rostislav VACEK.
S úctou vzpomínají
manželka Věra a dcera Dana s rodinou.

Poděkování
Chtěla bych touto cestou poděkovat paní fyzioterapeutce
Ivě ODEHNALOVÉ za profesionální a osobní přístup při řešení
mého dlouhodobého zdravotního problému.
Blanka Horská
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Sbor Českobratrské církve evangelické od 12. října opět pořádá pro
členy i pro širokou veřejnost Setkání s biblí. Zveme všechny, kteří se
zajímají o otázky spojené s biblickými příběhy a o to, jak se týkají
naší současnosti. K rozhovorům se scházíme většinou v úterý na
evangelické faře v 18 hodin, den upřesňujeme podle možností zájemců. Máte-li zájem, bez obav se ozvěte a přijďte. Kontakt: farářka
Naděje Čejková, tel. 604 284 774, Straněnská 837 (pod poliklinikou).

A

ZÁ KCE
Ř
Í

OBUV TEXEVO

Poličská 342,
Hlinsko
www.texevo.cz

Nebojte se
multifokálů
Optika Petříkovi
Dvořákovo nábř. 269, Hlinsko
Tel.: 736 535 055

www.optika-petrikovi.cz

KOLEKCE PODZIM - ZIMA 2021
- zdravotní obuv certifikovaná IQC Zlín
- trekking + softshell shoes
- moto fashion shoes
- steel excentric young styles
- oděvy brandit
- sportovní obuv
- kabelky,peněženky, batohy
výhodné ceny!!!

DĚKUJEME ZA VAŠI NÁVŠTĚVU
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Soukromá inzerce
Prodám 1 dámské a 1 pánské jízdní kolo – cena dohodou; novou
rohovou sedací soupravu, 250x160 cm + křeslo. Cena 5000 Kč.
Tel.: 736 535 450.
Koupím gramofonové desky do své archivní sbírky. Nesbírám
vážnou hudbu, lidovky ani dechovky. Platba ihned v hotovosti.
Děkuji za nabídky na tel.: 724 229 292 nebo e-mail:
Fiat1955@seznam.cz.
Koupím staré jízdní řády, vlakové jízdenky, kovové cedule z lokomotiv apod. Tel.: 608 420 808.
Prodám česnek modrý paličák, cena 150 Kč/kg; cibuli na uskladnění; mák modrý a kmín. Tel.: 720 102 472.
Koupím skříňovou nástavbu z nákl. auta o délce 4 nebo 5 m.
Tel.: 728 189 093.
Prodám horské kolo, nový kuchyňský dvoudřez, část nábytkové
stěny, dětské kolo 5-7 let, motor 380 V, činky na posilování, kompletní kolo na auto, vel. 195/50 R15, nepoužitou čtyřtrubicovou zářivku. Tel.: 721 585 091.
Koupím obrazy malířů Vysočiny: Červinka, Sodomka, Wagner,
Dvořák, Hanych, Lukášek, Bukáček, Sigmund, Vovsová, Macoun,
Porš, Jambor, Panuška, Bubeníček, Kaván, Fiala, Cína – Jelínek, Němec, Zezula, Odvárka, Balíček a další. Tel: 603 294 594.
Prodám nepoužitá přídavná halogenová světla na auto.
Tel.: 721 585 091.
Prodám nové péřové prošívané deky + polštáře. Cena: deka 900 Kč,
polštář 400 Kč. Tel.: 776 489 498.

Výkup železa, barevných kovù,
papíru, autobaterií atd.
Ekologická likvidace autovrakù
Místo zpìtného odbìru elektrozaøízení
Provozovna Hlinsko, Srnská ulice,
areál ÈD (5 kolej)
Tel.: 601 587 013
www.kovove-odpady.cz

Vyměním garáž (Kouty za
myčkou) za garáž na sídlišti.
Tel.: 723 542 108.

èištìní
kobercù
a èalounìného
nábytku

rozměr 4,7 x 7 cm

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

MC Hlinečánek
Pondělí
od 8 do 12 h – herna s tvořením (vstupné 40 Kč/rodina)
od 13 do 14.40 h – hrátky s angličtinou
od 17.30 do 19.30 h – předporodní kurz s porodní asistentkou
Úterý
od 9 do 11 h – herna s písničkou (vstupné 40 Kč/rodina)
od 14.30 do 15 h – cvičení s miminky 3 – 9 měsíců
od 15 do 15.30 h – cvičení s dětmi 9 – 12 měsíců
od 15.30 do 16 h – cvičení s dětmi 12 -18 měsíců
od 15.55 do 16.45 – cvičení pro děti od 3 let
od 17 do 17.45 h – cvičení pro maminky s dětmi
od 17.45 do 19 h – cvičení pro těhotné s porodní asistentkou
(cena lekce 70 Kč)
Čtvrtek
od 8 do 11 h – volná herna (vstupné 40 Kč/rodina)
od 15.30 do 16 h – angličtina s Pam
Pátek
od 8.30 do 9.30 h – cvičení s dětmi 18 měsíců a více
od 9.30 do 10.30 h – cvičení maminek s dětmi
od 9 do 12 h – 1x měsíčně setkání dvojčátek (vždy druhý pátek v
měsíci)
od 15 do 17 h – setkání maminek – volná herna (vstupné 40
Kč/rodina)
Další připravované aktivity
Čtvrtek 7. 10. od 16.30 h – Zelené potraviny – přednáška
Středa 13. 10 od 14 h – Dítě na srdci – ukázky úvazů
Čtvrtek 14. 10. od 13 do 15 h – Látkové pleny – výhody, zkušenosti
Pondělí 18. 10. od 9 do 11 h – v rámci herny s tvořením –- Kurz
první pomoci – vstup 200 Kč
Bližší info na hlinecanek@email.cz, tel 728 460 403, www.hlinecanek.cz, nebo na Facebooku. Změna vyhrazena.

11. pondělí 19.00
Jedině Tereza
Romantická komedie ČR, 102 minut, P, vstupné 140 Kč.
12. úterý
13.30
Zátopek – Bio Senior
Dramatický příběh ČR, 130 minut, P, vstupné 60 Kč.
12. úterý
19.00
Zátopek
Dramatický příběh ČR, 130 minut, P, vstupné 110 Kč.
14. čtvrtek 19.00
Zbožňovaný
Komedie/drama ČR, 99 minut, 12-N, vstupné 130 Kč.
15. pátek
19.00
After: Tajemství
Romantický film USA s čes. titulky, 99 minut12-N, vstupné 130 Kč.
16. sobota 19.00
Není čas zemřít
Akční thriller USA s čes. titulky, 163 minut, 15-N, vstupné 140 Kč.
17. neděle 16.00
Myši patří do nebe
Dobrodružná animovaná komedie ČR, 87 minut, P, vstupné 110 Kč
děti, 130 dospělí.
17. neděle 19.00
Karel
Dokumentární film ČR, 127 minut, P, vstupné 140 Kč.
19. úterý
19.00
Láska na špičkách
Romantická komedie ČR, 94 minut, P, vstupné 140 Kč.
21. čtvrtek 19.00
Minuta věčnosti
Drama ČR, 81 minut, P, vstupné 130 Kč.
29. pátek
19.00
Karel
Dokumentární film ČR, 127 minut, P, vstupné 140 Kč.
30. sobota 19.00
Kurz manželské touhy
Komedie ČR, 90 minut, 12-N, vstupné 140 Kč.
31. neděle 16.00
Addamsova rodina 2
Rodinný animovaný film USA, dabing, 90 minut, P, vstupné 110 Kč
děti, 130 Kč dospělí.
Předprodej a rezervace vstupenek – TIC Hlinsko/Betlém 731 697
418, pokladna MFC nebo www.mfc-hlinsko.cz. Platba i kartou.

Městské muzeum a galerie
Galerie

Bazén
PROVOZNÍ DOBA PLAVECKÉHO BAZÉNU
Po
15.00 – 21.00
Út – St 6.30 – 7.45
15.00 – 21.00
Čt
6:30 – 7:45
15:00 – 18:00
Pá
6:30 – 7:45
16:00 – 21:00
So, Ne
10.00 – 19.00
Ceny: dospělí 40 Kč/1 hod., děti do 15 let – 30 Kč/1 hod.
Tel.: 608 042 627.
Od 14.10.2021 se bude konat cvičení ve vodě pro ženy
v pravidelných časech od 18:00 do 19:00 a od 19:00 do 20:00 hodin.
PROVOZNÍ DOBA BĚHEM PODZIMNÍCH PRÁZDNIN
Středa 27.10.
10.00 – 21.00
Čtvrtek 28.10.
10.00 – 19.00
Pátek 29.10.
10.00 – 21.00
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 608 042 627

9. října až 5. prosince
KAREL BENEŠ 1881 – 1941
Vernisáž 8. října od 17 h
PROŠLI ZDEJŠÍ KRAJINOU
Stálá expozice krajinářů nejen Hlinecka
Otevřeno: Út – Ne 9 – 12, 13 – 16 h
Muzeum
Stálá expozice: Nejstarší historie, školství, spolky, oděv a textilní
výrobky, zaniklá a živá řemesla – hrnčířství, hračky, sklo,
rodina Adámkových.
Otevřeno: Út – Ne 9 – 12, 13 – 16 h
Městské muzeum a galerie, Havlíčkova 614, 539 01 Hlinsko Tel.: 469
311 267, 731 151 777, e-mail: muzeum@hlinsko.cz;
www.mmghlinsko.cz, Facebook Městské muzeum a galerie

Knihovna
Oddělení pro dospělé
Po 8 – 12, 13 – 17
Út 8 – 12, 13 – 17
St 8 – 12, 13 – 17
Čt 8 – 12, 13 – 17
Pá ZAVŘENO
So 8 – 11
Tel.: 469 311 263
www.knihovna.hlinsko.cz

Oddělení pro děti
13 – 17
9 – 12, 13 – 15.30
13 – 17
9 – 12, 13 – 17
ZAVŘENO
ZAVŘENO
469 311 197
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Multifunkční centrum
Čtvrtek 7. října od 18 h
Cesty za podzemím
Beseda s prezidentem společnosti CMA, která se zabývá výzkumem
historického podzemí. Vstupné 100 Kč.
Pátek 8. října od 19 h
Chanson Trio Coucou
Základem jejich repertoáru je crossoverová autorská tvorba, ve
které se spojují prvky klasické hudby, chansonu, jazzu a popu. Jejich celkový projev je inspirován francouzskou hudbou, poezií a
francouzskou kulturou obecně.
Vstupné 180 Kč.
Sobota 9. října od 19 h
V Paříži bych tě nečekala, tatínku
Komedie Jeana Barbiera o pařížském dobrodružství sympatického
venkovana ze Spáleného Poříčí nad Seinou nabízí dvě hodiny
emocí a smíchu. Divadelní představení je v rámci abonentního
cyklu – podzim 2021.
Vstupné 430 Kč.
Neděle 10. října od 15 h
O princezně, která ráčkovala
Pohádka o princezně, která si zakládala na své urozenosti, je plná
humoru i melodických a vtipných písniček Zdeňka Rytíře.
Vstupné 90 Kč děti, 150 Kč dospělí.
Pondělí 25. října od 19 h
Jakub Smolík s kapelou
Koncert známého českého zpěváka.
Vstupné 380 Kč přízemí,
330 Kč balkón.
Více akcí a informací k uvedeným představením a rezervace vstupenek naleznete na www.mfc-hlinsko.cz

Centrum Jana Pavla XXIII.
Pondělí: Výuka zpěvu s Monikou Maškovou 10 – 17.10 h (obj. předem na tel. 724 568 602); Cvičení Pilates dospělí 18 – 20.15 h (paní
Semerádová)
Úterý: Bohoslužba 8 – 9 h; Výuka zpěvu s Monikou Maškovou 10 –
17.10 h; Modlitební setkání 18 – 19 h
Intervalový trénink – 19 – 20.15 h
Středa: Výtvarná dílna pro dospělé 14 – 17 h
Čtvrtek: Cvičení Pilates dospělí 18 – 20.15 h
Pátek: Bohoslužba 8 – 9 h
Sobota: Bohoslužba 16.30 – 17.30 h
Neděle: Bohoslužba 8 – 9 h
Aktivity mimo harmonogram
Sobota 16. října od 9 h – Den plný retroher – akce je určení všem
generacím. Přijďte si zahrát céčka, čáru, panák, Honzo vstávej, skákání gumy atd. Vstupné dobrovolné.
Sobota 30. října od 9 h – 13. ročník turnaje ve hře Člověče nezlob
se. Turnaj je určen všem generacím, jednotlivcům i rodinným
týmům. Startovné je 20 Kč na jednoho hráče. Na turnaj je třeba se
registrovat do 28. 10. na č. tel. 773 189 001 O. Šalamounová,
734435485 L. Pavlišová, nebo e-maily: oli-na.sal@seznam.cz (Olča),
jphlinsko@seznam.sz (Lili).
Více informací na www.cj23.cz, FB: Centrum Jana XXIII. Program je
odvislý od vládních nařízení.
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Muzeum v přírodě Vysočina
VESELÝ KOPEC
do 31. října
VÍTE, ŽE ….
Výstava ve statku z Mokré Lhoty přibližující jevy zapsané na Seznam nemateriálních statků tradiční lidové kultury Pardubického
kraje.
do 31. října
MASOPUSTNÍ OBCHŮZKY Z HLINECKA aneb Deset + jedna let
světovým kulturním dědictvím
Výstava ve statku z Mokré Lhoty věnovaná významnému fenoménu lidové kultury Hlinecka, který byl v roce 2010 zapsán na seznam
světového dědictví UNESCO.
VESELÝ KOPEC PATŘÍ DĚTEM A JEJICH RODIČŮM
V rámci tohoto programu se v níže uvedených dnech uskuteční
komentované prohlídky a workshopy:
*9.10. Příběh lněného semínka*10.10., 16.10., 23.10., 24.10.,
28.10., 30.10. a 31.10. Od semínka ke košili.
Podrobnosti na webových stránkách muzea.
Návštěvní doba:
Od úterý do neděle v době od 9 do 17 h.
BETLÉM HLINSKO
do 24. října
VODĚNÍ JIDÁŠE aneb Ó, Jidáši nevěrný, cos to učinil…
Výstava přibližuje obyčej vodění Jidáše, který je zapsán na Seznamu nemateriálních statků tradiční lidové kultury České republiky.
EXPOZICE MASOPUSTNÍCH OBCHŮZEK A MASEK Z HLINECKA
V domku č. p. 362 jsou vystaveny dokumenty věnované zápisu
masopustních obchůzek z Hlinecka do světového nehmotného
dědictví UNESCO. Můžete si zde prohlédnout množství historických i současných fotografií masek, stejně jako originální masky z
Blatna, Hamrů, Studnice a Vortové. Součástí expozice jsou i promítané dokumenty, výtvarná dílna pro děti a speciální programy pro
školy.
ŽIVÁ HISTORIE, speciální programy pro školy a veřejnost
Podrobnosti k bohaté nabídce programů naleznete na
www.betlem-hlinsko.cz v oddíle Živá historie. Na programy je nutné objednat se předem.
Návštěvní doba: Úterý až neděle od 8.30 do 16 h, polední přestávka
od 12 do 12.30 h.
Muzeum v přírodě Vysočina, Příčná 350, 539 01 Hlinsko, tel. a fax
469 326 415 – správa; E-mail: muzeumvysocina@nmvp.cz
Betlém Hlinsko – 469 311 429 (průvodci), Veselý Kopec –
469 333 175 (průvodci).
Oficiální webové stránky: www.nmvp.cz

Společenský dům
Neděle 24. října
od 13 a 14.30 h
SŮL NAD ZLATO
Loutkové představení pro děti. Vstupné 30 Kč.
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Barum Czech Rally Zlín

Kam za sportem
Fotbal
So 9. 10.
Ne 10. 10.
So 16. 10.
Ne 17. 10.
So 23. 10.
Ne 24. 10.
Čt 28. 10.
Ne 31. 10.
So 6. 11.

Hl. – Letohrad
9.30, 11.15
Hl. – Chrudim B
10.30
Hl. – Česká Třebová
9.30, 11.15
Hl. – Tochovice
14.30
Hl. – Mor. Třebová
9.30, 11.15
Hl. – Moravany
10.30
Hl. – Ústí nad Orlicí
10.30
Hl. – Trutnov
14.30
Hl. – Heřmanův Městec 10.30

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

Volejbal muži – Krajský přebor I. třídy – Gymnázium Hlinsko
So 16. 10. SKO Hl. A – TJ Svitavy A
10.00 a 13.00
So 6. 11. SKO Hl. A – Volejbal Červený Kostelec 10.00 a 13.00
Házená – 1. liga žen
Ne 10. 10. HK Hlinsko – Sokol Dobruška
Ne 17. 10. HK Hlinsko – TJ Pustějov
Lední hokej
Ne 10. 10. Hl. – Lanškroun
17.30
Pá 15. 10. Hl. – Žďár n. Sáz.
20.00
So 16. 10. Hl. – Skuteč
9.30/11.30
Ne 17. 10. Hl. – Polička
9.00/11.00
Ne 17. 10. Hl. – Choceň
17.30
So 23. 10. Hl.- Ledeč
17.00
Ne 24. 10. Hl. – Litomyšl
17.30
So 30. 10. Hl. – Pardubice
9.30/11.30
Ne 31. 10. Hl. – Moravská Třebová 17.30
So 6. 11. Hl. – Vlašim
17.00
Ne 7. 11. Hl. – Skuteč
9.00

11.55
13.00
muži
junioři
žáci
4.tř./5. tř.
muži
junioři
muži
žáci
muži
junioři
4. tř.

Karate

Soustředění Oddílu karate Hlinsko

Od 2. do 5. července proběhlo v Horním Bradle soustředění Oddílu
karate Hlinsko z.s. se zaměřením na talentovanou mládež, pojaté
rovněž jako příprava na zbytek závodní sezony 2021. Program byl
velmi pestrý od lukostřelby, vybíjené i s večerem s kytarou. Jedním
z největších trháků byla účast Policie ČR včetně ukázky zadržení
pachatele a ukázka vybavení policistů. Soustředění vedl team zkušených vedoucích, jako každý rok. V současné době probíhá nábor
nových bojovníků do řad našeho oddílu. Všechny srdečně vítáme.
Email: zdrazil.karate@email.cz, tel.: 725 601 649.
Za Oddíl karate Hlinsko z.s. šéftrenér Miloslav Zdražil

Všech patnáct rychlostních
zkoušek jubilejního 50. ročníku
Barum Czech Rally Zlín, který je
součástí evropského i českého
šampionátu v rally, je minulostí. Letošní barumka byla jedna z
nejtěžších, moc nevyšlo počasí a
některé tratě byly dost rozbité.
Konala se 27. – 29. srpna.
Tradiční součástí Barum
Czech Rally Zlín je také Star
Rally Historic, závod MČR v rally
historických automobilů. Vůbec
poprvé se tato soutěž letos jela
na dvě etapy s celkovou délkou
měřených úseků 143 km, oproti
minulým rokům tak na posádky
v sobotu večer čekal mezisoučet
průběžných časů a noční uzavřené parkoviště.
Soutěžní část historického
pole byla zahájena tradiční páteční večerní speciálkou v ulicích Zlína. Na start se postavilo
84 historických speciálů a mezi
nimi také hlinecko-holetínská
posádka Miloslav Zavřel – Martin Vtípil na voze Škoda 130 L/A.
Před 40 tisíci bouřícími diváky
projíždět „autobusák“ a dosáhnout 45. čas byl úžasný začátek,
ale v cíli RZ se opět projevila
závada na chlazení, a tak po
ranním vyzvednutí auta z uzavřeného parkoviště bylo v servisu napilno. Naštěstí se podařilo závadu opravit.
V sobotní části na posádky
čekaly čtyři náročné úseky. Jako
první byla na řadě polokruhová
zkouška Březová ve Slušovické
aréně, následující těžká RZ
Hošťálková, která obsahovala
mnoho rozbahněných a vlhkých úseků. Po servisní přestávce ve Zlíně se posádky vydaly nejprve na osmikilometrový Komárov. Kartami výrazněji zamíchala až následující

legendární Pindula dlouhá 19
km, jejíž nástrahy lesních cest
letos byly ještě náročnější než
na Hošťálkové. Těžce zde havaroval i bývalý tovární jezdec
Škodovky Vladimír Bergr a pro
zbylé posádky následoval volný
průjezd. Zavřel – Vtípil zakončili
sobotu na 35. místě absolutně.
Na posádky v neděli čekaly
další legendární RZ Halenkovice, Biskupice a královská pětadvacetikilometrová Májová,
přičemž poslední dva jmenované úseky se jely dvakrát. Vlastimil Neumann na Ford Escort RS
Cosworth se dočkal třetího triumfu na Star Rally Historic v
řadě, posádka Miloslav Zavřel –
Martin Vtípil na voze Škoda 130
L/A přejela cílovou rampu na
28. místě absolutně v mistrovství republiky a 6. ve třídě E1.
Byla to odměna za dvouleté
trápení s novým autem, kdy se
díky technickým problémům s
motorem a chlazením a také
kvůli havárii na Pačejově nedařilo a nedojíždělo se do cíle.
Ještě týden před barumkou se
po testech auta dělaly technické
úpravy na zlepšení chlazení a ke
zlepšení jízdních vlastností přispěly i úpravy na brzdách a
podvozku před sezonou.
Poděkování patří sponzorům,
bez kterých by tento finančně
náročný sport nešel provozovat
– ABREX, Autoprodej Radek
Černý, AutoopravnaVM, Střechy
Pavel Bureš, Střechy Stanislav
Černý, Autodoprava Petr Vtípil,
Zednické práce Tomáš Máša,
Eurowellness Tomáš Drda, a
také mechaniku Martinu Vyčichlovi a rovněž za podporu v
rodinách.Miloslav Zavřel
a Martin Vtípil
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Šachy v roce 2021

Šachové turnaje, soutěže a akce
byly v sezóně 2020/2021 zrušeny. To hlinecký šachový oddíl
(dále ŠO) nezasáhlo tak citelně
jako ostatní spolky. Po vzoru
distanční výuky se ŠO Hlinsko
přesunul na sítě. Online jsme
odehráli téměř dvě desítky turnajů a stovky partií. Pozvolné
uvolňování dovolilo opětovné
setkávání se a dalším spolkovým činnostem.

ŠACHY NA NÁPLAVCE
Setkávání se a společné lámání
si hlav šachistům bezpochyby
scházelo. Poslední červnovou

sobotu se konal turnaj. První
ročník „Šachů na náplavce“ se
celý odehrál před prostorem
Orlovny tak, aby byla dodržena
veškerá opatření. Turnaje hraným rapidovým tempem 10+0
se zúčastnilo 41 šachistů a šachistek. Za hrou v šachy do malebného prostředí Hlinska dorazili i reprezentanti Pardubic,
jižní Moravy nebo Pavlova.
Hráči a sportovci si na zaprášené stoly po téměř roce prostřeli šachová plátna a figurky
do dokonalého základního postavení. Narazili sudy piva a
malinovky, na gril posadili uzenou kýtu. Nádhera, střídala
nádheru nejenom za barem.
Toto uspořádání ocenil i titulovaný mistr fide Vojtěch Říha:
„Ocenil jsem především pípu“,
to se mu pravděpodobně stalo
osudným a na první příčku nedosáhnul.
„Turnaj byl dobře zorganizovaný a velmi si cením nápadu
uspořádat turnaj venku“, pochvalovala si sobotní pohodu u
šachů Jana Indrová. Za tento
nápad nebyly až tak vděčné šachové hodiny, které se pod paprsky ostrého červnového
slunce doslova roztékaly.
První místo si z turnaje do
Ořechova odvezl Pavel Kubát,
druhé místo pak obsadil Martin

Řada psychologických studií
provedených po celém světě
ukázala, že šachy mohou:
– zvednout inteligenční kvocient (IQ)
– posílit dovednosti potřebné při řešení problémů, naučit, jak nezávisle a zodpovědně dělat obtížná a abstraktní/teoretická/hypotetická rozhodnutí
– zvýšit jazykové, matematické, paměťové schopnosti a schopnost
číst
– pěstovat kritické, kreativní a originální myšlení
– poskytovat praxi/cvičení v dělání přesných a rychlých rozhodnutí pod časovým tlakem, což je dovednost, která může pomoci
zlepšit školní známky
– učit, jak myslet logicky a efektivně, učí vybrat „nejlepší“ volbu z
velkého množství možností
– být výzvou pro nadané děti, přičemž účinně pomáhají odhalit ty
nadané žáky, kteří svým skutečným schopnostem zůstávají hodně
dlužni
– demonstrovat důležitost flexibilního plánování, koncentrace a
důsledků našich rozhodnutí
– obohatit chlapce a dívky bez ohledu na jejich přirozené schopnosti a socioekonomické zázemí/původ/prostředí
– naučit děti nejprve myslet a až potom konat

Žaža a třetí místo zaslouženě
vybojoval Vojtěch Říha. Nejlepším členem ŠO Hlinsko se
stal Slavomil Dvořák.

ŠACHOVÉ SOUSTŘEDĚNÍ
Na turnaj šachový oddíl navázal
šachovým soustředěním. Šachy
a aktivitami nabitý týden se
konal ve dnech 17. července až
25. července. Téměř třicet dětí a
pár vedoucích obsadilo Domov
dětí a mládeže v Hlinsku. Šlo už
o jedenáctý ročník již tradičního táboru pod vedením výjimečné Jany Indrové, která v
Hlinsku vede šachový kroužek
více než jedenáct let.

PŘÁTELSTVÍ A TRÉNINK
Tábor se uskutečnil v přátelské
atmosféře a bezpečném prostředí pro všechny účastníky.
Cílem bylo nejen obnovit sociální vazby, přátelství, nýbrž i
vypilovat šachovou hru. „Měli
jsme tu skvělou komunitu“,
dokládá svým tvrzení jeden z
účastníků a nadějný šachista
Vojtěch Machovec, táboru vy-

tknul jenom příliš mnoho pohybu. Vedoucím i instruktorům
z řad bývalých účastníků se i ve
ztížených podmínkách podařilo
vytvořit plnohodnotný program.
Dny začínaly rozcvičkou, čerstvým pečivem od Vacků. Děti
byly rozděleny do třech výkonnostních skupin. Pokročilým
přednášel výborný šachista
Vojtěch Říha. Se středně pokročilými tlachal Přemysl Osička a
začátečníkům poskytla skvělé
rady Jana Indrová.
Po přednáškách se teorie
utkala z praxí v táborovém turnaji. Po turnaji následoval vždy
chutný oběd a po něm nezbytný polední klid. Zpravidla polední klid vyústil do nejrozmanitějších táborových aktivit.
Za zprostředkování dotace
Šachový oddíl Hlinsko děkuje
MAS Hlinecko a za poskytnutí
prostor, aktivit a přítele na telefonu ředitelce Miroslavě
Pšornové a kolektivu DDM
Hlinsko. Za ŠO Hlinsko
Přemysl Osička
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