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SLAVILI JSME MASOPUST

ČAS MASOPUSTU je u konce, obchůzky se v minulých dnech uskutečnily v Blatně (na snímku) a také
ve Vortové. Úplně poslední akcí spojenou s letošním masopustem bylo tradiční Rozloučení s masopustem, které se konalo v úterý před Popeleční středou dne 5. března. Foto: Jindřich Zdražil

Rada města schválila plán investic
a obnovy majetku města Hlinska
pro období let 2020 až 2022.
Prioritami jsou bydlení, školství,
zaměstnanost i sport. Více na str. 2

PŘÍŠTÍ ČÍSLO VYJDE

4. dubna 2019

Slovo starosty
První dva měsíce letošního
roku byly
z pohledu
hlinecké
radnice opět
především
obdobím příprav investičních akcí.
Vypsali jsme výběrová řízení na
rekonstrukci budovy bývalé MŠ
Kara, objektu bývalého zubního
střediska či městského hřbitova. Dále pak soutěž na opravu
komunikací v Chlumu a některé
investice v rámci městských
sportovišť. V neposlední řadě
pak také tendr na stavbu koupacího biotopu. Na březen
chystáme soutěže na opravu
Ratajské ulice, chodníku na
Adámkově třídě a některé další.
Zároveň jsme v tomto čase podali několik žádostí o dotace –
na rekonstrukci vzduchotechniky ve školní jídelně Ležáků,
na opravu budovy bývalé MŠ
Lidického či objektu „Zámeček“.
Dále žádost o dotaci na pořízení
vozidel pro hlinecké a blatenské
hasiče.
Osobně jsem ale velmi rád, že
rada města schválila „Plán investic a obnovy majetku“. Je to
seznam akcí a záměrů, které
tvoří základní vizi investiční
činnosti našeho města do roku
2022. Nejde přitom o uzavřený
dokument. Podle aktuálních
potřeb může být upraven.
Nicméně vzhledem k situaci,
kdy projektant je nedostatkové
zboží, kdy v oblasti dotací panují více méně zákony džungle,
kdy obce a města podléhají časově náročným pravidlům při
zadávání zakázek, je nezbytné
mít takovou vizi. Je důležité
chystat akce průběžně a nepřešlapovat na místě. Vždyť přece
platí, že štěstí přeje připraveným.
Děkuji za podporu a mějte
úspěšný březen.
Miroslav Krčil
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Plán investic zaměřujeme na efektivní rozvoj
infrastruktury pro bydlení, školství,
zaměstnanost i sport
Rada města schválila plán investic a obnovy majetku města
Hlinska pro období let 2020 až
2022. Sestavili jsme jej s cílem
maximálně využít finanční potenciál let 2019 až 2023. Zohledňujeme aktuální potřeby
údržby a obnovy majetku města. A cílem je mimo jiné také
snižovat provozní náklady na
tento majetek.
Plán jsme zaměřili na investice do efektivního rozvoje infrastruktury především v oblastech – bydlení, školství, zaměstnanost (podmínek pro
podnikání), sport a volný čas.
Zároveň si uvědomujeme nezbytnost zavádění moderních
technologií.
Plán představuje seznam základních cílů a předpokládané
rozdělení jednotlivých akcí do
konkrétních let zmíněného období. Nejde však o uzavřený
dokument – může být upraven
či doplněn například v návaznosti na získávání dotačních
prostředků, naléhavost některých investic či finanční situaci
(vývoj příjmů) města.
A proč jsme „Plán investic a
obnovy majetku města Hlinska
pro období 2020 až 2022“ vůbec
vypracovali? Především proto,
že se stále zvyšuje časová náročnost přípravy investic pro
obce a města. Právě přípravu
investic v současné době ovlivňuje zejména stávající omezená
kapacita projektantů. Často nezbytná koordinace realizací s
dalšími subjekty (především
správci sítí). Dále je to legislativní prostředí ČR v oblasti nakládání s veřejnými prostředky.
A v neposlední řadě nestabilita
a mnohdy nejasnost pravidel v
oblasti dotací ze strany poskytovatelů a státu.
Snažíme se tedy udělat maximum pro to, abychom všechny zmíněné negativní vlivy co
nejvíce potlačili. Abychom investice mohli připravovat průběžně a zachovali tak u nás v
Hlinsku plynulost investiční
činnosti. A nyní už k samotnému plánu.

2020
V roce 2020 plánujeme dokončit výstavbu koupaliště a po-

Investice 2019
Dopravní přestupní terminál
– dokončení v červnu 2019
Koupaliště
– zahájení stavby koupacího biotopu, dokončení jaro 2020
Hasičská zbrojnice v Blatně
– zahájení rekonstrukce na podzim 2019, předpokládané dokončení 2020
Objekt ETA – I. etapa
– zateplení, okna, střecha, výtah
Městský hřbitov
– rekonstrukce cest, rozvodů vody, osvětlení, nový mobiliář a zeleň
Objekt ZŠ Resslova (bývalé zubní středisko)
– zateplení, výměna oken, rekonstrukce střechy a vytápění
Budova seniorcentra (bývalá MŠ
Kara)
– zateplení, výměna oken, rekonstrukce střechy, vytápění, nový
výtah
Chodník Adámkova třída – II.
etapa
– rekonstrukce povrchu od křižovatky Oflenda k podchodu
Chodník Srní
– výstavba nového chodníku v intravilánu obce
Chodník + inženýrské sítě ulice

Rváčovská – I. etapa
– v roce 2019 výstavba inženýrských sítí, v roce 2020 těleso
chodníku
Ratajská ulice
– rekonstrukce vodovodu, komunikace, chodníků, nová parkovací
stání
Palackého ulice – II. etapa
– rekonstrukce komunikace,
chodníku
Parkoviště podél teplárny
– výstavba nové parkovací plochy
pro více než 40 vozidel
Ulice Za Drahou
– rekonstrukce povrchu po výstavbě nové kanalizace a vodovodu
Komunikace Pod Rybníčkem
– oprava povrchu + nový přechod
pro chodce v ulici Wilsonova
Chlum
– opravy komunikací; rekonstrukce parku
Sportoviště
– výstavba osvětlení tréninkového
fotbalového hřiště, rekonstrukce
kotelny zimního stadionu, rekonstrukce vstupního prostoru plaveckého bazénu, oprava schodiště k hřišti za ZŠ Smetanova

kračovat v rekonstrukci objektu
bývalého technického úseku
firmy ETA pro školské využití.
Chceme dokončit generální rekonstrukci budovy hasičské
zbrojnice v Blatně či výstavbu
chodníku ve Rváčovské ulici. V
oblasti komunikací budeme
opravovat Rubešovu ulici, Drahý Růžek, pokračovat chceme
ve zlepšování stavu místních
komunikací v Blatně i Chlumu.
Rádi bychom začali s opravou
ulice Erbenova-Kavánova, silnice do Lázní a rekonstruovali
parkoviště za KB. Požádáno
máme o dotaci na rekonstrukci
vzduchotechniky ve školní jídelně Ležáků, na zateplení objektu „Zámeček“ či bývalé MŠ
Lidického. O podporu žádáme
také v případě rekonstrukce
rybníku v Srní. Pokud získáme
dotaci, pro hasiče pořídíme novou cisternu.

lokalitě Drachtiny a začít s
úpravou prostoru mezi sídlištěm a teplárnou. V Blatně plánujeme vylepšit sociální zázemí
na Cihelce, investovat do opravy dalších místních komunikací. V Chlumu chceme postavit
nové víceúčelové hřiště a v Srní
klubovnu pro setkávání místních obyvatel. Pokud jde o další
komunikace, na řadě by měla
být ulice Máchova a Holetínská
či další etapa k Lázním. Rádi

bychom postupně doplňovali
také základní infrastrukturu –
například kanalizaci ve Vinohradské ulici (v Dědové). V
tomto roce chceme zvážit rekonstrukci fotbalového hřiště i
kompletní výměnu semaforů.

2022
V roce 2022 předpokládáme
dokončení stavby sportovní
haly i rekonstrukce prostoru
mezi sídlištěm a teplárnou.
Opravit hodláme ulice Taussigova, Purkyňova, Milíčova či
Hálkova. Dále chodník v ulici
Ležáků nebo v ulici Faráře Toufara. V Blatně počítáme s opravou prostoru před školou, v
Chlumu budeme investovat do
oprav objektů v majetku města
a v Srní do vylepšení zdejšího
sportovního areálu. Na tento
rok plánujeme připravit projekt
rekonstrukce parkoviště za budovou úřadu práce na Poděbradově náměstí i opravu komunikace podél řeky v Olšinkách
včetně nové kanalizace.
Miroslav Krčil,
starosta

PROSTOR ZAHRADY U ZŠ RESSLOVA. Zde by měla stát nová
sportovní hala. Máme kompletní
projekt včetně stavebního povolení.

2021
V roce 2021 chceme zahájit
stavbu nové sportovní haly,
připravit zasíťování pro dalších
více než 30 stavebních parcel v

HASIČSKÁ ZBROJNICE V BLATNĚ je v neutěšeném stavu. Máme připravený projekt rekonstrukce včetně stavebního povolení.

březen| 2019

Hlinecké noviny| 3

Informace k zápisům dětí do 1. tříd školního
roku 2019/2020
Vážení rodiče, zápisy dětí do
prvních tříd školního roku
2019/2020 proběhnou ve všech
hlineckých základních školách
ve čtvrtek 11. 4. 2019 v době
od 10:00 do 16:00 hodin.
Zápis se týká všech dětí narozených v období od 1. 9. 2012
do 31. 8. 2013. Rovněž se týká
dětí, kterým byl v roce 2018 odložen začátek povinné školní
docházky.
U zápisu rodiče předloží:
– rodný list dítěte
– platný doklad o svém trvalém
pobytu (občanský průkaz, pas)

– doporučení školského poradenského zařízení a odborného lékaře nebo klinického
psychologa potřebná pro žádost
o odklad povinné školní docházky dítěte, pokud o odklad
pro své dítě budou žádat
Pokud u budoucího prvňáčka
zvažujete odklad jeho povinné
školní docházky, nejlépe abyste
měli všechna k tomu potřebná
doporučení (jimiž jsou doporučení školského poradenského
zařízení a odborného lékaře
nebo klinického psychologa) v
době zápisu již vyřízena a vzali

jste je k zápisu s sebou.
Za účelem posouzení školní
zralosti se můžete objednávat
již nyní např. v Pedagogickopsychologické poradně Hlinsko,
Nádražní 548 (tel. 469 312 934),
abyste vše potřebné vyřídili v
dostatečném časovém předstihu. Je totiž třeba počítat s delšími objednacími lhůtami v pedagogických poradnách.
K zápisu mohou přijít i děti
mladší (narozené do 30. 6.
2014), jejichž rodiče se domnívají, že děti již dosáhly školní
zralosti. Podmínkou přijetí dí-

těte narozeného v období od
září 2013 do konce prosince
2013 k plnění školní docházky
je doporučující vyjádření školského poradenského zařízení.
Podmínkou pro přijetí dítěte
narozeného od ledna 2014 do
konce června 2014 jsou doporučující vyjádření školského
poradenského zařízení a odborného (dětského) lékaře. Dokumenty je nutné předložit již
při zápisu. Bc. Martin Vtípil,
vedoucí odboru sociálních
věcí, školství a zdravotnictví
Městský úřad Hlinsko

Místní poplatek ze psů musí být uhrazen do konce měsíce března
Dovolujeme si upozornit, že se blíží termín splatnosti místního poplatku ze psů.
Poplatek musí být uhrazen v termínu do 31.3. daného roku. Úhradu poplatku je možné provést buď bezhotovostní
platbou, případně hotovostní platbou na pokladně Městského úřadu Hlinsko. Pro platbu je třeba mít k dispozici variabilní symbol, příp. čárový kód. V případě ztráty těchto údajů bude na požádání správcem poplatku vystaven duplicitní doklad. V této záležitosti se lze obrátit na paní Ing. Moniku Kratochvílovou (pokladna MÚ), tel.: 469 326 127, email: kratochvilova@hlinsko.cz.
Zároveň upozorňujeme na ohlašovací povinnost a vznik a zánik poplatkové povinnosti (viz obecně závazná vyhláška
města č. 10/2017, o místním poplatku ze psů). Odbor finanční a ekonomický

Jarní příměstský tábor DDM
Za podpory EU – Operačního
programu Zaměstnanost se během jarních prázdnin, které letos připadly na první únorový
týden, uskutečnil příměstský
tábor při Domu dětí a mládeže v
Hlinsku. Program byl pestrý a
děti se rozhodně nenudily. Za
celý týden vystřídaly nespočetně sportovních a výtvarných
aktivit. Navštívili jsme tělocvičnu, kde se soutěžilo v družstvech a hrála vybíjená, na
zimní stadiónu jsme si otestovali naše bruslařské dovednosti,
v bazénu si zaplavali a užívali si
vodních hrátek a samozřejmě
jsme nezapomněli ani na oblíbený bowling.
V DDM pak probíhala tvořivá
činnost, při které si děti vyrobily krásné jarní obrázky a při
chvilkách odpočinku relaxovaly
na sedacích vacích či hrály deskové hry. Ve středu jsme v
místním kině zhlédli animovaný film „Raubíř Ralf a internet“
a ve čtvrtek jsme se vydali na
tradiční výlet do zábavního
parku Robinson v Jihlavě, kde

se děti vydováděly na nejrůznějších atrakcích a skluzavkách.
V neposlední řadě nesmíme zapomenout zmínit, že na obědy
jsme chodili do Domova seniorů Drachtinka, kde nás vždy
přivítali výborným obědem a
všem strávníkům moc chutnalo.
Všichni jsme se celý týden
moc užili a už se těšíme na další
akce DDM a příměstské tábory,
které proběhnou o velkých
prázdninách, a to od 22. – 26. 7. a
26. – 30. 8. 2019. Přihlásit se
můžete již v kanceláři Domu
dětí a mládeže. Pozor, kapacita
táborů je však omezená a místa
rychle mizí, tak neváhejte. Těšíme se na vás! DDM Hlinsko
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Nenechte si vzít malebné Podkostelí II.
Vážení spoluobčané, navazujeme na článek Ing. Miloslava
Tuhého, který vyšel v Hlineckých novinách v březnu minulého roku. V něm vás vyzýval,
abyste se připojili ke snaze
obyvatel Podkostelí zabránit
narušení charakteru této lokality povolením stavby třípodlažního domu.
Naším záměrem je seznámit
vás s průběhem stavebního řízení na povolení stavby třípodlažního bytového domu s deseti
sociálními byty v Husově ulici
tj. v lokalitě Podkostelí, chceteli v „kolébce“ města Hlinska,
která se nachází v chráněné
krajinné oblasti.
Na sklonku roku 2017 bylo
zahájeno stavební řízení na povolení stavby tohoto domu
v místech, kde stávala Kozlova
hospoda. Více než sedm set občanů Hlinska se v petici vyslovilo proti tomuto záměru. Jenomže marně.
Na začátku roku 2018 byl
úředním dopisem vyzván okruh
majitelů nejbližších sousedních

nemovitostí, aby se jako účastníci stavebního řízení vyjádřili
k zamýšlené stavbě. A účastníci
řízení vznesli proti připravované stavbě řadu námitek.
Následně dopisem ze dne 14.
6. 2018 hlinecký stavební úřad
informoval stávající účastníky o
zastavení stavebního řízení.
Přitom již 13. 6. 2018 zahájil
v této věci nové řízení. Okruh
účastníků byl najednou podstatně rozšířen a z toho důvodu
zahájení nového řízení bylo
dáno na vědomí pouze veřejnou
vyhláškou, kde byli účastníci
uvedeni pod čísly parcel svých
pozemků a číslem popisným
svých staveb, nikoliv jménem.
To však nikdo z původních
účastníků nezaregistroval. Bohužel, takovéto jednání stavební zákon stavebním úřadům
umožňuje (v žádném případě to
ale není jejich povinnost). Tento postup by tak mohl vytvořit
nebezpečný precedent, kdy
účastníci obdrží vyjádření o zastavení stavebního řízení písemně, formou dopisu a zatím

je ihned nové stavební řízení
v téže věci zahájeno a oznámeno pouze veřejnou vyhláškou
na úřední desce. Anebo ještě
lépe – rovnou stanovit takový
počet účastníků řízení, aby ho
bylo možno zahájit veřejnou
vyhláškou. Takže se o tom
účastníci řízení vůbec nedoví,
pokud pravidelně nesledují
úřední desku. Na základě uvedených skutečností pokládají
účastníci stavebního řízení
jednání hlineckého stavebního
úřadu za jednání v rozporu se
zákonem i s dobrými mravy.
A tak v novém řízení stavební
úřad úmysl stavebníka schválil
a stavební povolení na zamýšlenou stavbu vydal, teď již bez
jakýchkoliv připomínek. Naštěstí odvolání účastníků proti
tomuto rozhodnutí bylo v řádném termínu včas podáno ke
Krajskému úřadu Pardubického
kraje. Koncem ledna 2019 přišlo
vyjádření z Pardubic. Odvolací
orgán povolení ke stavbě zrušil
v plném rozsahu a vrátil zpět
k novému projednání. V jeho

vyjádření bylo mnoho výtek
k postupu hlineckého stavebního úřadu, zejména k dodané
projektové dokumentaci, dále
k nezohlednění dopravní situace v dané lokalitě (nedostatku
parkovacích míst) atd.
Dle našeho názoru stavba
v daném místě nebyla správně
posouzena ani z architektonického hlediska, jelikož případnou výstavbou by došlo k totálnímu narušení genia loci
Podkostelí. Věříme, že pro takovouto stavbu by se našlo
v Hlinsku vhodnější místo a
malebné Podkostelí by zůstalo
architektonicky ucelené. O dalším vývoji v této záležitosti
bychom vás nadále rádi informovali.
A ještě dobrá rada na závěr –
sledujte úřední desku, možná i
na vás tam čeká překvapení. A
naučte se zpaměti čísla svých
pozemků, může se vám to hodit.
Za obyvatele ulice Jungmannova a ulice Husova
Dagmar Drahošová
a Ing. Lubomíra Sokolová

Poslední stopy „kolébky“ města Hlinska
Území, na kterém je i Hlinsko,
patřilo panovnickému rodu
Slavníkovců, kteří měli sídelní
hrad Libici nedaleko soutoku
Vltavy s Labem. Roku 995 za
vlády Boleslava II., druhý významný rod v Čechách Vršovci,
kteří měli sídelní hrad Vraclav
nedaleko nynějšího Vysokého
Mýta, vyvraždili Slavníkovce, a
tak získali jejich území. Celé své
území Vršovci nazvali „Provincie Vratislavska“ a celé ohraničili stavbou tvrzí.
Tvrz postavili také na skalním ostrohu nad levým břehem
řeky Kamenice (Chrudimky)
v místě, kde řeku přecházela
cesta spojující cestu Libečskou
vedoucí z Orientu s cestou
Hrůtovskou vedoucí od severního Baltu. O této tvrzi je zmínka v listině z roku 1126 označující hranici biskupství Olomouckého a později v listině
z roku 1242 v souvislosti se
sousedním územím Silva Zlubichki – Les Slubický, který věnoval Václav I. Řádu německých

rytířů.
Roku 1108 třetí významný
rod v Čechách – Přemyslovci,
pod velením knížete Svatopluka, vyvraždili Vršovce, a tak získali jejich území. Řeka Kamenice se stala hraničním přechodem mezi markrabstvím Moravským a knížecím Českým, po
roce 1158 královstvím Českým.
Král Vladislav II. nechal hraniční přechod v nynějším Hlinsku
osadit hraniční stráží a vybírat
desátý díl z převáženého zboží.
Tato skutečnost byla rozhodující pro vznik Hlinska.
Ve svahu nad tvrzí, kam nezasahovala záplavová voda, se
začali usazovat lidé, kteří jak
bychom nyní řekli, zajišťovali
„servis cestovnímu ruchu“. Tak
vzniklo „město živých“ – akropol.
Tam, kde jsou živí, jsou i
mrtví a ti byli pohřbíváni na
druhém břehu řeky, na návrší,
kam nezasahovala záplavová
voda. Kde bylo pohřebiště, tam
se stavěla svatyně – to je místo

kostela a hřbitova „město
mrtvých“ – nekropol. Obě tato
místa byla propojena cestou, po
které vede nynější Husova ulice,
ta se ještě v 19. století jmenovala pouze ULICE.
Ulice byla hlavní městskou
obchodní a reprezentační
tepnou. Z náměstí tam procházelo „korzo“. Lidé se potkávali,
navazovali známosti a ani si
neuvědomili, že stejně tak tam
procházeli lidé před několika
sty lety. V každém domě byl
krámek, každý měl jiný parádní
výklad a jiné řezbované vchodové dveře, jenom cukrárny
tam byly čtyři. V ulici bylo již od
roku 1908 zavedeno elektrické
osvětlení jako první v Hlinsku.
Přes Chrudimku vedla ulice po
železném mostě kolem Kozlovy
hospody na Jeronýmovo náměstí a ke schodům na návrší
ke kostelu. Původní železný
most byl převezen počátkem
šedesátých let do Vítanova a pár
metrů proti proudu byl postaven nový betonový most. Místo

původního mostu je dobře viditelné odlišnou stavbou
ochranné zdi koryta, je tam i
původní míra měření výšky
hladiny řeky. Stejně tak nynější
Husova ulice má dvojnásobnou
šíři. Do Chrudimky za mostem
vtékal potok Drachtinka, řeka
tam byla mělká, široká, voda se
vrtila a vytvářela protiproudy,
proto název Vrtilka. Bylo to oblíbené místo, kam chodily sousedky prát prádlo. Nově Podkostelí, název souvisí se skanzenem Betlém.
Poslední část původní, nyní
Husovy ulice v původní šíři, je
v délce možná padesáti metrů
od nábřeží k Jeronýmovu náměstí. Jsou to poslední stopy
„kolébky“ města Hlinska s dominantou barokního kostela
Narození Panny Marie. Hlinečtí
patrioti, kteří tam žijí a nejen ti,
si přejí zachovat původní charakter této části města s viditelnou dominantou kostela i
pro budoucí generace.
Jan Benda
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Reakce stavebního úřadu na článek „Nenechte si
vzít malebné Podkostelí II.“
Roku 2017 bylo zahájeno
první společné územní a stavební řízení na stavbu bytového domu realizovaného soukromým investorem v Husově
ulici. Proti plánované výstavbě
domu se záhy zvedla velká vlna
nevole vyjádřená mj. peticí. Pokud jde o tvrzení, „že více než
sedm set obyvatel Hlinska se
v petici vyslovilo proti tomuto
záměru“, tak toto tvrzení není
zdaleka přesné, neboť mnoho
podpisů připojili i občané z jiných obcí a nikoli z Hlinska.
Stavební úřad však dle stavebního zákona nemůže k petici
přihlížet, protože naprostá většina jejich signatářů nemá status účastníků řízení. Všeobecně
lze konstatovat, že jakýkoli záměr, který je v souladu se stavebním zákonem a jeho prováděcími právními předpisy,
s požadavky na veřejnou dopravní nebo technickou infrastrukturu, zvláštními právními předpisy, závaznými stanovisky dotčených orgánů a
v souladu s platným územním
plánem, musí stavební úřad
povolit, ať se to jeho úředníkům
líbí či nelíbí.
Pokud tedy územní plán
umožňuje na pozemku realizovat například výstavbu bytového domu, tak jako v tomto
konkrétním případě, je pouze
otázkou času, kdy taková stavba
vznikne. Dodrží-li stavebník
patřičné předpisy, s velkou
pravděpodobností obdrží stavební povolení. Takto je v současnosti koncipován stavební
zákon.
V případě stavby bytového
domu v Husově ulici stavební

úřad nejdříve určil účastníky
standardním způsobem, a to
majitele sousedních pozemků a
nemovitostí. V průběhu řízení
uplatnili účastníci řadu námitek a připomínek, navíc se
účastenství domáhali další a
další občané, ať již z Jungmannovy či Husovy ulice, kteří se
cítili být stavbou dotčeni. Řízení
se tím komplikovalo a prodlužovalo. Nakonec vzal stavebník
dne 13.6.2018 svoji původní žádost zpět. Ve stejný den však
podal novou (druhou) žádost s
přepracovanou dokumentací,
ve které zohlednil námitky a
připomínky účastníků z prvního řízení. Takové jednání stavebníka není v rozporu se stavebním zákonem, stavebník
může svou žádost kdykoli doplnit, změnit či vzít zpět a stavební úřad je povinen ji projednávat tak, jak mu byla předložena. Proto první řízení dne

14.6.2018 zastavil a pokračoval
v řízení novém.
Na základě zkušeností s prvním řízením, kdy se domáhali
účastenství další občané, stanovil stavební úřad u druhé žádosti okruh účastníků v širším
okruhu, což stavební zákon
umožňuje. V úvahu byly vzaty i
zvýšené imise při výstavbě objektu, dopravu a parkování budoucích uživatelů v docházkové
vzdálenosti, aby nikdo nebyl
krácen na svých tvrzených právech. Počet účastníků tak
ovšem překročil číslo třicet a
v takovém případě je řízení
standardně vedeno veřejnou
vyhláškou. Stavební úřad takto
bez výjimky doručuje v souladu
se správním řádem u všech
ostatních řízení, a to i z důvodu
dodržení zásady hospodárnosti.
Tento postup stavebního úřadu
(doručování veřejnou vyhláš-

kou) nerozporuje v odvolacím
řízení ani krajský úřad, protože
je zcela v souladu se stavebním
zákonem a správním řádem.
Územní plán umožňuje z architektonického hlediska v této
lokalitě stavby s maximálně
čtyřmi nadzemními podlažími.
Navrhovaný bytový dům má
dvě nadzemní podlaží a podkroví. Nachází se v širším centru města, kde by měla převládat
zástavba městského typu. Nejbližší zástavba v Husově ulici na
protějším břehu Chrudimky
(domy č.p. 30, 144 a 18) i zástavba Jungmannovy ulice na
křižovatce s Husovou ulicí (domy č.p. 455, 1072 a 143) mají tři
nadzemní podlaží. Navržený
bytový dům tedy respektuje
výškovou hladinu okolní zástavby. Krajský úřad v odvolacím řízení nezpochybnil ani
soulad navrženého bytového
domu s územním plánem.
V odvolacím řízení však
přesto krajský úřad společné
rozhodnutí stavebního úřadu
zrušil s tím, že je třeba doplnit
projektovou dokumentaci a
podklady rozhodnutí a prověřit
některé další skutečnosti. Po
doplnění podkladů může společné řízení pokračovat v novém projednání.
Pro posouzení tzv. „malebnosti a narušení genia loci“
v této, všem známé, lokalitě
přikládáme stávající stav území
a jeho vizualizaci po vybudování bytového domu. Hodnocení
ponecháváme na samotných
čtenářích…
Ing. Vladimír Zavřel,
vedoucí stavebního úřadu

6 | Hlinecké noviny
Hlinecká nota se blíží!
ZŠ Resslova Hlinsko a Jan
Chmelík si vás dovolují pozvat
na 7. ročník pěvecké soutěže
Hlinecká nota, která se uskuteční ve čtvrtek 14. 3. od 14.30
hodin v MFC.
Soutěže se zúčastní 36 vybraných žáků z 1. – 9. ročníků hlineckých škol a nižších ročníků
Gymnázia K. V. Raise a soutěžit
se bude ve čtyřech kategoriích:
v 1. kategorii vystoupí žáci 1.
ročníku, ve 2. kategorii žáci 2. –
3. ročníků, 3. kategorii budou
zastupovat žáci 4. – 5. ročníků a
v poslední, 4. kategorii, se
představí žáci 6. – 9. ročníků.

VÝBĚR ŽÁNRU
Soutěžící si mohli vybrat píseň
libovolného žánru, a tak v 1.
části soutěže zazní nejenom
písničky z pohádek, ale i písně
českých populárních interpretů
jako např. Petry Janů, Ivety
Bartošové či Marty Kubišové.
Žáci 1. stupně budou doprovázeni na klavír studenty hlineckého gymnázia Terezou Kozlovou a Jáchymem Kramperou,
případně jejich interpretaci
obohatí i houslový doprovod
v podání pana učitele Miroslava
Teislera ze ZŠ Resslova.
Soutěžící 2. stupně základ-
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ních škol se na soutěžním pódiu
představí s interpretacemi převážně českých písní (Malovaný
džbánku, Jak silná mám tu stát,
Bedna od whisky a další), ale
zazní tu i písně zpívané v anglickém jazyce, jako je např. hit
Knockin´ On Heaven´s Door.
Tyto žáky bude jako každý rok
doprovázet živá kapela, tentokrát pod vedením Jana Chmelíka.

ČLENOVÉ POROTY
Pozvání do poroty přijal starosta města Hlinska pan Miroslav
Krčil a dále zástupkyně všech
zmíněných hlineckých škol:
paní učitelky Dana Chaloupková ze Základní školy Ležáků,
Jitka Nováková ze Základní
školy Smetanova, Jitka Vymetalová ze Základní školy Resslova a paní doktorka Jana
Malinová z Gymnázia Karla
Václava Raise.
Pokud budete mít čas a náladu, přijďte podpořit naše pěvecké talenty a navodit účinkujícím žákům patřičnou soutěžní atmosféru. Všichni jste
srdečně zváni!
Soňa Dobrovolná,
ZŠ Resslova

Plánování sociálních služeb na Hlinecku
ÈÍSLO PROJEKTU: CZ.03.2.63/0.0/0.0/16_063/0006501
Projekt realizuje Místní akèní skupina Hlinecko, s názvem Maják camp.
z.s., další informace najdete na webových Kontakt:
stránkách www.mashlinecko.cz
sídlo: Adámkova tøída 952, Hlinsko
díl šestnáctý:
tel.: 725 431 851
web: www.majakhlinsko.cz
Volnoèasové centrum MAJÁK
Maják funguje v Hlinsku od roku 2014. Jedná se
Centrum Jana XXIII. Hlinsko
o volnoèasové centrum, jehož cílem je
Spolek Centrum Jana XXIII. je neziskovou
nabídnout mladým lidem bezpeèný prostor, kde
organizací, která v bývalé výmìníkové stanici
se budou moci seznámit s novými pøáteli, zažít
na hlineckém sídlišti již 12 let provozuje
nové vìci a rozvíjet své dovednosti. Maják je
volnoèasové centrum. Èinnost centra se svojí
urèen pro mládež z Hlinska a okolí ve vìku
pestrostí a rùznorodostí zamìøuje na širokou
od 12 let a je otevøen po celý školní rok
veøejnost. Program se neustále obnovuje v
každý ètvrtek a pátek od 14 do 17 hodin.
závislosti na struktuøe návštìvníkù, napø. podle
Jednou za mìsíc je otevøeno také v sobotu, kdy
jejich vìku a zájmù, a pro všechny znamená
je vedoucími pøipraven speciální program.
užiteèné naplnìní volného èasu.
V Majáku se odehrávají také zajímavé
Bìhem pevné provozní doby je zde pro dìti
workshopy. Je možné si zde zahrát rùzné
možnost her, ale i aktivit zamìøených na
deskové èi karetní hry, ping pong nebo
výtvarnou èinnost. Pravidelnì jsou poøádány
kuleèník, velmi oblíbené jsou hry v terénu.
soutìže a turnaje a mnoho akcí mimo prostory
Maják organizuje i výlety a pøímìstský tábor
Centra Jana XXIII (napø. akce Strašení na
Betlémì nebo pøímìstské tábory). Program
centra je koncipován nejen pro mládež, ale i
pro dospìlé a to vèetnì seniorù, kteøí zde
sdílí své životní pøíbìhy a vzájemnì se
posilují. Konají se zde rùzné koncerty
a výstavy, pravidelné výtvarné a vzdìlávací

aktivity (napø. poèítaèové kurzy, prorodinné
semináøe), cestopisné pøednášky, hodiny
zpìvu, ale také tøeba cvièení. Tradicí se stalo
poøádání hudebnì výtvarného festivalu
SETKÁNÍ, jehož smyslem je setkání rùzných
druhù umìní, hudebních žánrù, ale i
zaèínajících umìlcù s profesionály. Centrum
se rovnìž podílí na poøádání charitativních
akcí, které zmíròují tìžkosti potøebných.
Velmi dùležitá je také nabídka Centra Jana
XXIII. v duchovní oblasti, kam spadají
zejména každodenní bohoslužby poøádané
ve spolupráci s ØKF Hlinsko.
Kontakt:
sídlo: Faráøe Toufara 91, Hlinsko,
doruèovací adresa: ÈSA 1403, Hlinsko
samotné volnoèasové centrum se nachází
mezi ulicemi ÈSA a Jiráskova
tel.: 734 435 485
web: www.cj23.cz,
Facebook: Centrum Jana XXIII. Hlinsko
e-mail: jphlinsko@tiscali.cz,
cj23hlinsko@centrum.cz
Dle Dostupných informací zpracoval Bc. Martin
Vtípil, DiS., odborný garant plánování
sociálních služeb v ORP Hlinsko.
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Hlinecké a Únorové Géčko 2019
Dne 9. a 10. února se konala
v Hlinsku v Multifunkčním
centru dnes již tradiční soutěž
v tanečním sportu párů různých výkonnostních tříd ve
standardních a latinskoamerických tancích „Únorové a
Hlinecké Géčko“. V letošním
roce proběhl již 22. ročník.
Pořadateli soutěže byly Taneční klub TKG Hlinsko, Taneční škola Gradus Dr. Jany
Malinové, Český svaz tanečního
sportu a Svaz učitelů tance.
Soutěž se uskutečnila ve spolupráci s Pardubickým krajem,
městem Hlinsko, MAS Hlinecko,
Multifunkčním centrem Hlinsko a Pardubickou divizí ČSTS.
Během dvou dnů proběhlo
celkem 42 soutěží. Po oba dny
startovalo 392 sportovních párů
dětských, juniorských, mládežnických, dospělých a seniorských v tanečních třídách E, D,
C, B a v prestižní výkonnostní
třídě A. Do Hlinska se sjely soutěžní páry z Čech i Moravy a
nechyběly ani zahraniční tanečníci z Polska a Slovenska.
Tanečníky hodnotila desetičlenná porota včetně porotce z
Rakouska. Pořadatelé rozdali
celkem 152 cen, medailí a květin.
Jednotlivé dny a soutěže postupně zahájili starosta města
Hlinska Miroslav Krčil, DiS., dále
paní Mgr. Lenka Havelková za
Krajský úřad Pardubického
kraje – odbor školství a Ing.
Vladimír Saifr, vedoucí Městského kulturního klubu Hlinečan. Všem tanečním párům byl
předán pozdrav s přáním mnoha úspěchů v soutěžích od

PhDr. Magdy Křivanové, předsedkyně Výboru pro kulturu a
památkovou péči Zastupitelstva
Pardubického kraje.
V taneční třídě A obsadil 1.
místo ve standardních tancích
pár ze Zbraslavi a v latinskoamerických tancích pár z Opavy. Kompletní výsledkové listiny mohou zájemci nalézt na
stránkách ČSTS a SUT v rubrice
„Soutěže“.
Soutěžního klání se zúčastnily i domácí páry. Nejúspěšnějším párem z TKG Hlinsko
byl Filip Král a Barbora Doležalová, kteří získali během dvou
soutěžních dnů celkem 7 medailových umístění jak v Hobby
Dance, tak v registrovaných
párech taneční třídy E. Z toho si
odnesli celkem čtyřikrát zlatou
medaili za 1. místo ve standardních i latinsko-amerických
tancích. Dále získali jednou 2.
místo a dvakrát 3. místo.

Dalším úspěšným párem byl
Jakub Šmok a Anna Škarvadová
z Taneční školy Gradus Hlinsko,
kteří třikrát zvítězili v juniorské
kategorii. V kategorii mládež i
dospělí uspěl pár Jakub Zajíc a
Martina Šmoková, kteří si odnesli dvakrát stříbrné medaile
za 2. místo a ocenění i za místo
3. a 4. Své první medailové
umístění si ve standardních
tancích vytančil i pár Lukáš Hitzger a Marie Kamarádová
z Taneční školy Gradus Dr. Jany
Malinové. V kategorii seniorů
obsadil 1. a 2. místo pár Miloš
Lefler a Zuzana Bíšková.
Finálové umístění ve velké
konkurenci párů z celé ČR a
Slovenska udělalo radost i dalšímu páru z TKG Hlinsko, Martinu Horákovi a Kristýně Klasové. Získali 3. místo ve standardních tancích třídy C, čímž
mají jen krůček do vyšší třídy B.
V latinsko-amerických tancích

skončili pátí. Ondřej Potůček a
Anna Spilková se v taneční třídě C umístili v obou skupinách
tanců ve finále. 2. místem si
připsali cenné finále na své bodové konto. Dalším párem
z domácího TKG byl Jakub Poslušný a Dominika Boguajová,
kteří v kategorii mládež standardní tance obsadili 4. místo.
Taneční klub zaznamenal
velké pochvaly od tanečníků a
jejich rodičů za dobře sladěný
tým, hladký chod všech soutěží
a výborné zázemí. Takové ocenění obzvláště těší. Velké nasazení organizačního týmu a celkově příjemné prostředí ocenila
i Mgr. Lenka Havelková z Krajského úřadu. Je dobře, že i malé
město na okraji Pardubického
kraje pořádá takovou významnou akci, na kterou přijedou
páry z celé České republiky i ze
zahraničí.
V zázemí byly přístupné dvě
taneční prodejny, a to z Polska a
z Kroměříže. Byla zde kosmetická poradna firmy Oriflame,
která se podílela i na přípravě
cen do soutěže. Tanečníci i rodiče mohli ochutnat mnohé
z nabídky kuchyně Hotelu Renospond s.r.o., Zderaz u Proseče,
se kterým taneční klub TKG
Hlinsko již mnoho let spolupracuje.
Po oba dny se stalo Multifunkční centrum Hlinsko přehlídkou elegance, ladného pohybu a velkého sportovního
nasazení. To vše diváci oceňovali bouřlivým potleskem a povzbuzováním.
Dr. Jana Malinová,
TKG Hlinsko

Upozornění
S účinností od 1. 3. 2019 dochází k úpravě provozní doby pokladny
MÚ, kdy provoz pracoviště pokladny bude přerušen v průběhu
čerpání polední přestávky od 11:30 do 12:30 hodin. Děkujeme za
pochopení. Finanční a ekonomický odbor

Březen, měsíc plesů
9. března - Fotbalový ples
15. března – Ples CDS Motýl
23. března - Futsalový ples
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Obrazy Veroniky
Křivské Pižlové
Narodila se
v roce 1975
ve znamení
Lva v Hlinsku. O
kreslení se
zajímala již
od útlého
věku.
Téměř po
celou dobu
školní docházky navštěvovala
Lidovou školu umění, kde se
učila výtvarným technikám pod
vedením malíře, kreslíře a ilustrátora pana Jiřího Vaňka. Pořízení prvního pejska v roce
1992, ji inspirovalo k intenzivnější tvorbě obrázků se zvířecí
tématikou, která i v dalších letech byla jejím ústředním motivem. Toto období završilo několik výstav obrázků v Praze v
letech 1998 až 2003. Později ji
oslovila také témata obrazů
starých měst, zátiší, portrétů,
ale i obrázky fantazijní a snové.
V dalších letech se zúčastnila
několika výstav spolu s dalšími
autory. Mezi roky 2008 až 2015
výtvarnou tvorbu omezila, jelikož se věnovala dětem a později
studiu na vysoké škole.
Podílela se na mnoha zajímavých projektech, a tak její obrázky slouží i jako podklad pro samolepky, či jako výšivky na trička, apod. Pro další firmu dělala
kolekci děl starých měst, některé
její obrázky se jako ilustrace objevovaly v různých časopisech.
Autorčiny výtvory se nacházejí a
dělají radost nejen v Čechách, ale
putují i do zahraničí.
Výstava probíhá od 4. března do
18. dubna a bude otevřena od
pondělí do čtvrtka od 8 do 16.30
hod. a při kulturních akcích dle
programu MFC. MKK Hlinečan

Výstava leteckých fotografií Chrudimska
Městský kulturní klub Hlinečan připravil ve spolupráci s CBS
Nakladatelstvím výstavu leteckých fotografií Chrudimska. Ty
nejkrásnější letecké pohledy na
Chrudimsko si mohou prohlédnout návštěvníci od 4. února do
konce března v prostorách
Multifunkčního centra.
Vidět můžete z výšky například Hlinsko, vodní nádrž Seč,

Heřmanův Městec, Chrudim,
zámek Slatiňany, hrad Žumberk, Prachovice, Předhradí a
další krásné fotografie.
Výstava se koná u příležitosti
nově připravované knihy plné
krásných a neotřelých pohledů
z ptačí perspektivy Chrudimsko
z nebe, která vyjde v druhé polovině roku. Okres Chrudim
patří k turisticky atraktivním

oblastem s řadou kulturních a
historických památek a mnoha
přírodními zajímavostmi.
Často navštěvované je historické jádro Chrudimi s muzeem
loutkářských kultur v Mydlářově domě, státní zámek Slatiňany a jeho historické muzeum či
zříceniny hradů Košumberk,
Lichnice, Rabštejn a Oheb.
Ze zříceniny hradu Oheb je

krásný výhled na turisticky
atraktivní přehradu Seč. První
písemná zmínka o hradu pochází z roku 1405.
Výstava je přístupná zdarma
Po – Čt 8.00 – 16. 30 hod. a při
kulturních akcích dle programu
MFC.
Mgr. Jitka Močálová,
PR manager CBS
Nakladatelství s.r.o.

březen| 2019

Hlinecké noviny| 9

Mezinárodní festival Pardubické hudební jaro
zahájí slavnostním koncertem již 11. března
Celkem 21 festivalových
symfonických i komorních
koncertů a operních představení se letos uskuteční v koncertních sálech, divadlech a památkových objektech v Pardubicích, Chrudimi, Vysokém Mýtě,
Heřmanově Městci, Přelouči a v
Sezemicích.
Jeden koncert se také uskuteční v MFC Hlinsko, a to ve
středu 20. března 2019 v 19 hodin. Vystoupí Prague Cello
Quartet ve složení Ivan Vokáč,
Jan Zvěřina, Jan Zemen, Petr
Špaček – violoncello.
Na programu: J. Halvorsen, N.
Rimskij-Korsakov, P. I. Čajkovskij, C. Debussy, A. Dvořák.
Prague Cello Quartet je unikátním českým souborem čtyř
violoncellistů, kteří publiku
nabízejí koncertní show složené

nejen ze známých skladeb klasických mistrů, ale také z populárních filmových melodií, jazzových, popových či rockových

hitů. To vše v originální úpravě
pro čtyři violoncellisty a jejich
nástroje. Cílem je přibližovat
klasickou hudbu posluchačům

všech věkových kategorií a publikum nejen bavit, ale také inspirovat. Na svých koncertech
kvartet nešetří vtipem, humornými scénkami i překvapivým
zhudebněním netradičních
skladeb.
Nedílnou součástí vystoupení
Prague Cello Quartet je moment
překvapení, hudební hádanka,
okamžitá inspirace či improvizace, která hráče i posluchače
unáší a vytváří neopakovatelnou atmosféru každého jednotlivého koncertu. Na žádost
interpretů proto neuvádíme
obvyklý detailní program všech
uváděných skladeb; necháváme
to na jejich komentáři a na tom,
„jak se dění vyvine“. V každém
případě se máme na co těšit.
Vstupné 300 Kč.
MKK Hlinečan

Na cestě k abstrakci
„Míním, že není zapotřebí
malovat, kopírovat stromy, když cestou do výstavy je lidé vidí lepší ve
skutečnosti. Maluji, ano,
ale jen pojetí, chceš-li
synthese, akordy a podobné.“
František Kupka v dopise J. S. Macharovi

Národní galerie Praha pořádala ve Valdštejnské jízdárně od
7. 9. 2018 do 20. 1. 2019 výstavu
FRANTIŠEK KUPKA 1871 – 1957.
S našimi žáky jsme se zúčastnili
animačního programu, který
tuto rozsáhlou retrospektivní
výstavu doprovázel. Díky chronologickému řazení Kupkových
děl pro nás bylo snazší projít s
ním od symbolismu až k abstraktnímu projevu a lépe pochopit abstraktní umění jako
takové.
Cesta vlakem uběhla rychle, a
protože nám počasí přálo, vydali jsme se z Hlavního nádraží
do Valdštejnské jízdárny pěšky.
Prahou nás provedla Královská
cesta, na níž jsme měli možnost
zhlédnout mnohé skvosty
pražské architektury a porovnat

základní rysy jednotlivých
uměleckých slohů. Poštěstilo se
nám zaslechnout jednu z více
než 1 100 melodií jedinečné
zvonkohry v Jindřišské věži a
prohlédnout si nově zrestaurovaný Pražský orloj. Na Staroměstském náměstí jsme také
marně hledali to, co vrhalo stín
na pražský poledník. Byl to Mariánský sloup – stržený krátce
po vzniku Československa rozvášněným davem. Můžeme poděkovat prvorepublikové armádě, že tento dav usměrnila
dříve, než stihl, jak měl v plánu,
naházet do Vltavy barokní sochařskou výzdobu Karlova
mostu. Mohli jsme ji tak se
spoustou turistů na své cestě
obdivovat i my.
Po příchodu k Valdštejnské
jízdárně nás překvapila dlouhá
fronta zájemců o vstup na výstavu, ale díky předem domluvené účasti na animačním programu jsme se jí vyhnuli. Lektorka Národní galerie s námi
nejprve prošla celou expozici s
krátkými komentovanými zastávkami u stěžejních Kupkových děl. Z nich si poté žáci v
připravených prostorách překreslili na průhlednou fólii vybrané části a ve skupinách se

snažili vhodnou kompozicí z
těchto vystřižených kreseb na
prosvětlovacích stolech nebo na
zpětném projektoru vyjádřit
určitá slova, např. pohyb, klid

„Sedněme do vlaku! Venku je tak krásně! Jeďme se
dívat na stromy, řeky, pole a vrchy – jsou tak nádherné! A zároveň je odprosme za všechny ty
urážky, jenž zakusily od
našich malířů.“
František Kupka, Tvoření v umění výtvarném

nebo rozrůstání. Po ukončení
animační části jsme se vrátili do
výstavních prostor a v klidu si
prohlédli všechny obrazy.
Mnozí nevynechali ani dokument o osobnosti Františka
Kupky, který se promítal v zákulisí.
Odpoledne nás s mnoha kilometry v nohách odvezlo metro
zpátky na nádraží, kde jsme
příjemně unaveni a naplněni
spoustou dojmů a zážitků nasedli do vlaku a vydali se na
cestu domů.
Mgr. Jana Kramperová,
ZUŠ Hlinsko
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Přípravná třída na Ležákovce
Základní škola Ležáků Hlinsko pro školní rok 2019/2020
připravuje otevření přípravné
třídy základní školy. Přípravná
třída je určená pro děti, kterým
byl povolen odklad povinné
školní docházky a umožní jim
zlepšit svoje dovednosti, znalosti a návyky před vstupem do
první třídy.
Organizace výuky v přípravné
třídě se liší od mateřské školy
prostředím, ve kterém výuka
probíhá. Činnost učitele v přípravné třídě je zaměřena na
systematickou přípravu předškolních dětí pro vstup do 1.
třídy hravou a nenásilnou formou výuky. Cílem je vybavit
dítě odpovídajícími dovednostmi a návyky, které potřebuje
zvládat – řečové dovednosti,
sociální a komunikační dovednosti, hrubá i jemná motorika,
návyky sebeobsluhy a hygieny,
časová a prostorová orientace,
hudební a výtvarný projev,
koncentrace pozornosti a další.
Vzdělávací program přípravné

třídy je upraven tak, aby umožnil snadnější začlenění dítěte
do vyučování v 1. třídě. Předchází se tak budoucím školním
neúspěchům, které mohou
v řadě případů negativně ovlivnit vztah dítěte ke škole.
Hlavní předností přípravné
třídy je nižší počet žáků ve třídě,
který umožňuje individuální
přístup k dítěti a zaměření se na
to, v čem by se dítě mělo zlepšit.
Děti se také seznamují s běžným životem ve škole, s prostorem a režimem školy (vidí
okolo sebe starší děti, postupně
poznávají učitele, naučí se chodit do školní jídelny, případně
do školní družiny a zlepšují si
tak základní sociální dovednosti a komunikaci s okolím). Díky tomu je následný
přechod do 1. ročníku velmi
zjednodušen, děti si během
roku vytváří vztah a důvěru ke
školnímu prostředí.
Přípravná třída připravuje na
vstup do první třídy také děti se
sníženou koncentrací pozor-

Selské trhy a jarmarky 2019

nosti, s grafomotorickými obtížemi, děti s vadami řeči a se
sníženými sociálními dovednostmi.
Samotná výuka probíhá
v dopoledních hodinách. V případě zájmu rodičů může dítě
po ukončení vyučování docházet do školní družiny, která je v
provozu do 16.30 hodin. Ranní
družina je dětem rovněž k dispozici, v provozu je již od 6.15
hodin. Docházka dítěte
do přípravné třídy je bezplatná. Rodiče pravidelně hradí
pouze stravné ve školní jídelně
(stejně jako stravné v mateřské
škole) a poplatek za školní družinu v případě, že dítě školní
družinu navštěvuje.
Do přípravné třídy jsou děti
přijímány:
– na základě žádosti rodičů
(vzor žádosti je vyvěšen na
webových stránkách školy)
Tato žádost musí být doložena:
– doporučující zprávou školského poradenského zařízení

k odkladu povinné školní docházky
– doporučením školského
poradenského zařízení ke
vzdělávání v přípravné třídě
O zařazení dítěte do přípravné třídy je tedy třeba
požádat současně při vyřizování odkladu ve školském
poradenském zařízení.
Po ukončení povinného
předškolního vzdělávání v přípravné třídě zůstává rodičům
možnost vybrat si jakoukoliv
základní školu, na kterou své
dítě přihlásí do 1. třídy.
Předpokladem pro otevření
přípravné třídy je dostatečný
zájem ze strany rodičů.
V případě jakýchkoliv dotazů
je možno obrátit se na vedení
školy, a to jak osobně, tak i telefonicky nebo prostřednictvím
e-mailu.
Ing. Mgr. Bc. Tomáš Louda,
MBA
E-mail: red@zslezaku.cz , tel.:
469 311 597, mobil.: 731 576 355

Celoplošná deratizace

hem sezony konají v rámci našeho Duhového léta. V září se
bude Selský trh konat výjimečně
v sobotu, bude totiž součástí
Svatováclavského jarmarku 28.9.

SELSKÉ TRHY
29.3. pátek
26.4. pátek
31.5. pátek
28.6. pátek
v červenci NENÍ
30.8. pátek
28.9 sobota na Svatováclavský
jarmark, st. svátek
25.10. pátek
Tento měsíc otevře opět termíny konání SELSKÝCH TRHŮ
a JARMARKŮ v Hlinsku. První
akcí před Orlovnou bude v pátek 29.3. letošní první Selský
trh. Účast přislíbilo zatím 20
stánků s nejrůznějším farmářským, zahradnickým a potravinářským zbožím.
Další Selské trhy budou pokračovat každý poslední pátek
v měsíci kromě července. Tento
letní Selský trh ustoupil jiným
kulturním akcím, které se bě-

JARMARKY
25.5. sobota- Májový jarmark
3.8. sobota – jarmark při Dnech
dřeva provoněných levandulí
28.9. (sobota, st. svátek) – Svatováclavský jarmark
29.11. (pátek) – Mikulášskovánoční jarmark s rozsvěcením
vánočního stromu.
Petra Plisková, manažer
cestovního ruchu Hlinsko,
vedoucí Turistického informačního centra Hlinsko

V letošním roce bude město
Hlinsko opět provádět celoplošnou deratizaci města. Stejně jako v minulých letech bude
tuto záležitost zajišťovat firma
DDD – Stanislav Kocůrek,
tel. 777 311 774. Tato spolupráce
trvá již od roku 2004 a za uplynulá léta došlo k výraznému
zlepšení v dané oblasti. Populaci hlodavců se daří držet na
takové úrovni, která neohrožuje
hygienické podmínky ve městě.
Termín zahájení celoplošné
deratizace je předběžně stanoven na 11. března letošního

roku, v závislosti na klimatických podmínkách. Deratizace
by měla být ukončena v první
polovině měsíce května.
Z hlediska účelnosti by bylo
vhodné, aby deratizační opatření byla provedena ve stejném
období i v objektech ve vlastnictví dalších subjektů na území města Hlinska.
Bližší informace poskytne
odbor investic a městského
majetku, pan Holec, tel. 469 315
337, příp. holec@hlinsko.cz.
Zdeněk Holec, OIMM
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Zprávy o činnosti MP Hlinsko
Dne 22. 1. prověřovali strážníci MP Hlinsko oznámení ve
věci německého ovčáka, který
se volně pohyboval u obchodního domu Billa. Po příjezdu na
místo byl odchycen a umístěn
do záchytného kotce MP. Ještě
týž den byl zjištěn majitel, kterému byl v pořádku vrácen.
Událost byla řešena v přestupkovém řízení.
Dne 28. 1. asistovala hlídka
strážníků MP Hlinsko technic-

kým službám při odvozu sněhu
z křižovatky ulic Taussigova a
Adámkova. Byly zde špatné
rozhledové podmínky po sněhové kalamitě. Strážníci na
místě usměrňovali provoz.
Dne 3. 2. asistovali strážníci
RZS při výjezdu k ženě, která
ležela na chodníku v ulici Resslova. Strážníci pomohli zraněnou ženu naložit do vozidla
RZS. Ladislav Havlík, vrchní
strážník MP Hlinsko
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Pondělí: Bohoslužba 7.30 – 8.15 h; Výuka zpěvu s Monikou Maškovou 10 – 17.30 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 – 17.30 h (724 568 602); Modlitební setkání 18 – 19 h
Středa: Bohoslužba 7.30 – 8.15 h; Výtvarná dílna pro dospělé 14 –
17.30 h; rezervace pro cvičení Pilates – 18.45 – 20 h
Čtvrtek: Bohoslužba 7.30 – 8.15 h; Netradiční techniky skládání
papíru s Vojtou Brabencem 15 – 17.30 h ; Cvičení Pilates dospělí
18.45 – 20 h
Pátek: Bohoslužba 7.30 – 8.15 h; rezervace pro cvičení Pilates –
18.45 – 20 h
Sobota: Bohoslužba 7.30 – 8.15 h
Neděle: Bohoslužba 7.30 – 8.30 h
Aktivity mimo harmonogram:
Úterý 5. března v 18 h – přednáška Tradiční masopust na Hlinecku
Sobota 16. března od 14 h – Probouzení skřítků a jarní přírody

březen| 2019
Azylový dům Hamry
Čtvrtek 21. března od 15.30 h
PŘEDNÁŠKA S PSYCHOLOGEM PRO ŠIROKOU VEŘEJNOST
Přednáška s Mgr. Zuzanou Říhovou na téma
„Dotek a hra jako prostředek na cestě k dítěti“.

BUS zájezdy
Sobota 4. května
DOLNÍ KOUNICE – historie, slavnosti, víno
Sobota 15. června
TEPLICE N. METUJÍ – Teplické sklaní město, skály
Pořádá Spolek Poznávání a zážitky, tel. 608 252 626,
carrllos@seznam.cz

Sobota 23. března od 9.30 do 17 h – kurz olejomalby
Minikurz Počítače se nebojíme – pro úplné začátečníky
Více informací na www.cj23.cz, FB: Centrum Jana XXIII.

Kino
7. čtvrtek
19.00
KURSK
Historické drama Belgie s čes. titulky, 117 minut, 12-N, vstupné 120 Kč.
12. úterý
19.00
ŽENY V BĚHU
Komedie ČR, 101 minut, P, vstupné 130 Kč.
18. pondělí
19.00
CAPTAIN MARVEL
Akční film USA, dabing, 128 minut, 12-N, vstupné 110 Kč děti, 130
Kč dospělí.
19. úterý
13.30
LÉTO S GENTLEMANEM (Bio Senior)
Romantická komedie ČR, 98 minut, P, vstupné 60 Kč.
25. pondělí
19.00
COLETTE: PŘÍBĚH VÁŠNĚ
Historické drama Velká Británie/ USA s čes. titulky, 111 minut, 12-N,
vstupné 120 Kč.
27. středa
19.00
LOVEní
Komedie ČR, P, vstupné 120 Kč.
29. pátek
19.00
ALITA: BOJOVÝ ANDĚL
Akční film Kanada, dabing, 122 minut, P, vstupné 130 Kč.

Oáza vnitřní harmonie
Každé úterý od 6.15 do 7.15 h Ranní naladění s hudbou a pohybem. Protažení těla, zdravotní cvičení na podporu pohybového
aparátu. Příjemná hudba a krásné naladění do nového dne. Určeno
pro všechny věkové kategorie. Vstupné 70 Kč.
Sobota 9. března od 9 do 15 h – Jak si do života přivést hojnost a
prosperitu – praktický seminář. Odhalíme, proč k vám hojnost
neproudí. Můžete si ji nevědomě blokovat. Dozvíte se praktické
návody, jak s tím pracovat a budete se divit, jaké změny ve vašem
životě nastanou. Cena semináře 1 199 Kč. Z tohoto semináře odejdete bohatší, než jste přišli. Je nutné se přihlásit předem.
Středa 13. března od 17.30 h – Meditační večer – uvolnění těla i
mysli pomocí vyzkoušených technik. Vstupné 70 Kč.
Středa 20. března od 17.30 h – Malování na plátno
Výtvarné potřeby k dispozici. Plátno k zakoupení – cena dle velikosti. Vstupné 150 Kč.
Sobota 23. března od 8 do 17 h – Léčivá terapie Olgy Lazárkové
– nestačí jen potlačovat symptomy, je důležité najít příčiny toho,
co se člověku děje. Léčivá terapie odhalí jádro problému. Nutné
přihlášení předem.
Čtvrtek 28. března od 17 h – Relaxační večer pro ženy – relaxační techniky, které si doma nedopřejete. Vstupné 100 Kč.
Všechny programy probíhají na adrese Poděbradovo nám. 45 (vedle prodejny Sam). Rezervace míst na programy na tel. č. 731 944
407.

30. sobota
15.00
PAT A MAT: ZIMNÍ RADOVÁNKY
Animovaný rodinný film ČR, 60 minut, P, vstupné 100 Kč.
30. sobota
17.00
JAK VYCVIČIT DRAKA 3
Animovaný dobrodružný film USA, dabing, 104 minut, P, vstupné
110 Kč děti, 130 Kč dospělí.
31. neděle
16.30
PSÍ VELIČENSTVO
Animovaný rodinný film Belgie, dabing, 93 minut, P, vstupné 100
Kč děti, 120 Kč dospělí.
Předprodej a rezervace vstupenek – TIC Hlinsko/Betlém 731
697 418, pokladna MFC nebo www.mfc-hlinsko.cz. Vstupenky lze
platit i kartou.

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

Tel.: 469 311 263
www.knihovna.hlinsko.cz

469 311 197
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Muzeum v přírodě Vysočina

do 18. dubna
Výstava obrazů Veroniky Křivské Pižlové
Otevřeno: pondělí až čtvrtek – 8 – 16.30, nebo dle programu MFC.

VESELÝ KOPEC
.
Veselý Kopec je do zahájení nové sezóny dne 19. 4. uzavřen.

5. – 7. března
Výstava výtvarných prací
žáků mateřských, základních, speciálních škol a gymnázií. Pořádá
Územní sdružení Českého Zahrádkářského Svazu a Dům dětí
a mládeže v Hlinsku.

BETLÉM HLINSKO

Středa 6. března od 18 h
Na kole do hor a zapadlých koutů Gruzie
Cestopisná přednáška s Radomírem Čížkem. Vstupné 60 Kč.
Sobota 9. března od 20 h
Fotbalový ples
Pondělí 11. března od 17 h
Zastupitelstvo města Hlinsko
Veřejnost je srdečně zvána.
Úterý 12. března od 19 h
Freddie
Náhrada divadelního představení z 19. února 2019.
Divadlo Radka Brzobohatého
Vstupné 650 a 690 Kč.
Čtvrtek 14. března od 14.30 h
Hlinecká nota
ZŠ Resslova Hlinsko a Jan Chmelík pořádají pěveckou soutěž pro
žáky 1. – 9. tříd hlineckých škol a nižších tříd Gymnázia K.V. Raise.
Vstupné dobrovolné. Přijďte podpořit naše pěvecké talenty!
Pátek 15. března od 15 h
Benefiční ples CDS Motýl – Drachtinka
Neděle 17. března od 14. 30 h
V. hlinecký DĚTSKÝ BÁL
Pořádá středisko volného času Pohoda a Pohoda Cool Hlinsko.
Úterý 19. března od 18 h
Duo Jamaha –ŽIVOT JE DAR TOUR
Vstupné 290 Kč.
Středa 20. března od 19 h
Souznění: Prague Cello Quartet
41. ročník mezinárodního festivalu Pardubického hudebního jara
2019. Vstupné 300 Kč přízemí, 200 Kč balkón.

do 10. března
NEBOJ, NEBOJ aneb Výstava pro všechny malé i velké strašpytle
představí obrázky namalované dětmi základních škol, které reagovaly na výzvu autorů projektu „Neboj se a namaluj strach!“ Projektu se zúčastnily i některé třídy hlineckých škol. Pokud chcete
zjistit, zda se více bojí děvčata nebo kluci, případně, zda se děti bojí
tmy nebo cesty lesem, přijďte si výstavu prohlédnout.
Naleznete ji v Pickově domě č. p. 178.
do 10. března
MASOPUST OČIMA DĚTÍ
Výstava výtvarných prací žáků hlineckých škol na téma masopustních obchůzek v Pickově domě č. p. 178.
EXPOZICE MASOPUSTNÍCH OBCHŮZEK
A MASEK Z HLINECKA
V domku č. p. 362 jsou vystaveny dokumenty věnované zápisu
masopustních obchůzek z Hlinecka do světového nehmotného
dědictví UNESCO. Můžete si 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.
Otevírací doba: Úterý až neděle od 8.30 do 16 h, polední přestávka
od 12 do 12,30 h. Sobota od 9 do 12 h, neděle od 13 do 16 h.
Muzeum v přírodě Vysočina, Příčná 350, 539 01 Hlinsko, tel. a fax
469 326 415 – správa; E-mail: vysocina@npu.cz
Betlém Hlinsko – 469 311 429 (průvodci), Veselý Kopec –
469 333 175 (průvodci).
Oficiální webové stránky: www.vesely-kopec.eu
a www.betlem-hlinsko.cz.

Městské muzeum a galerie
Galerie

Sobota 23. března od 19 h
VI. Futsalový ples
Celý večer k tanci a poslechu budou hrát NORMAL 03, bude se soutěžit v různých soutěžích o zajímavé ceny a jako speciální host přijedou zahrát Elán Revival.

do 7. dubna
KUKLA / TOMAN: Uvnitř krajin
malby, dřevěné sochy
Otevřeno: Út – Pá 9 – 12, 13 – 16 h; So, Ne 10 – 12, 13 – 16 h

Úterý 26. března od 19 h
4TET – PRONÁJEM
Vstupné: 1. -5. řada 590 Kč, 6. – 15. řada 570 Kč, balkón 550 Kč.

PROŠLI ZDEJŠÍ KRAJINOU
Stálá expozice malířů Hlinecka se zaměřuje především
na krajinomalbu.

Čtvrtek 28. března od 19 h
Parfém v ohrožení
Divadlo Radka Brzobohatého
Detektivní komedie spojuje na první pohled nespojitelné. Zločin,
hledání vraha a humor. Divadelní představení je v rámci jarního
abonentního cyklu 2019. Vstupné 350 Kč.
Více informací na www.mfc-hlinsko.cz.
Předprodej a rezervace vstupenek – TIC Hlinsko/Betlém 731
697 418, pokladna MFC nebo www.mfc-hlinsko.cz.

Muzeum
Expozice: Nejstarší historie, školství, spolky, oděv a textilní výrobky, zaniklá a živá řemesla – hrnčířství, hračky, sklo,
rodina Adámkových.
Otevřeno: Út – Pá 9 – 12, 13 – 16 h; So, Ne Zavřeno
Městské muzeum a galerie, Havlíčkova 614, 539 01 Hlinsko
Tel.: 469 311 267, 731 151 777, e-mail: muzeum@hlinsko.cz;
www.mmghlinsko.cz, Facebook Městské muzeum a galerie
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Soukromá inzerce
Nabídne mi někdo ke koupi dům k trvalému bydlení. I novostavbu. Tel.: 703 668 409.
Koupím byt v Hlinsku. Tel.: 721 460 036.
Koupíme byt v Hlinsku a okolí. Platba v hotovosti.
Tel.: 703 668 427.
Hledám hodnou ženu 33 – 37 let pro společné chvíle. Hlinsko
a okolí. Tel.: 721 460 036.
Hledám dlouhodobý podnájem od 2kk do 3+1 podle dispozice.
Za rozumné peníze. Solidní a pracující žena, nekuřačka. Poctivé
placení nájmu ráda doložím (za 4 roky zpět). Tel.: 776 70 10 20.
Prodám velký dům v Hlinsku, v přízemí obchod se skladem, v poschodí byt se šesti místnostmi, 2 WC, podkroví, půda. Plynové
ústřední topení, garáž, zahrada. Tel.: 604 445 290.
Pronajmu byt 3+1 v rodinném domě Hlinsko.
Cena 9 000 Kč bez energií. Tel.: 776 666 440.
Prodám nové nepoužité kolečkové brusle, vel. 44. Cena dohodou.
Tel.: 776 019 465.
Pronajmu byt 1+1 s balkónem, v ul. Jiráskova. Volejte po 14 hod.
Tel.: 721 840 081.
Mladá rodina hledá bydlení v této lokalitě. Rekonstrukce nevadí.
Tel.: 605 816 353.
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Kam za sportem
Lední hokej
Ne 10. 3. Hl.- turnaj minihokej
Ne 17. 3. Hl. – Moravská Třebová

9.00
9.00

ročník 2012
žáci

Volejbal muži – Oblastní přebor I. třídy – Gymnázium Hlinsko
Ne 10. 3. SKO Hl. A – TJ Slavia Hradec Králové B 10.00 a 13.00
Ne 24. 3. SKO Hl. A – Volejbal Červený Kostelec
10.00 a 13.00
Fotbal
So 23. 3.
Ne 24. 3.
Ne 24. 3.
So 30. 3.
Ne 31. 3.
So 6. 4.
So 6. 4.
Ne 7. 4.

Hl. – Letohrad
10.30
Hl. – Čáslav
10.00
Hl. – Žamberk
14.30
Hl. – Mor. Třebová 14.00
Hl. – Litomyšl
10.30
Hl. – Hradec Králové 10.00
Hl. – Starý Máteřov 14.00
Hl. – Česká Třebová 16.00

dorost
liga ml. žáci
A muži
ženy – divize C
dorost
liga ml. žáci
ženy – divize C
A muži

Pingpongový turnaj

Neregistrovaní stolní tenisté
z regionu se dne 26. ledna sjeli
na tradiční kontrolní turnaj do
herny TTC Hlinsko.
Celkem 20 závodníků hrálo
nejprve ve čtyřech skupinách a
pak se postupovalo do vyřazovacího pavouku, došlo i na jednokolovou čtyřhru.
Výsledky dvouhry:
1. M. Kubica (HK) – finále 3:2
2. D. Bonaventura (Hlinsko)
3. Vl. Říha (Hlinsko) – o 3. místo
3:0
4. Darek Říha (Hinsko)
5.-8. Josef Melezinek (Hlinsko),
J. Daniel (Hlinsko), M. Paušima
(Oudoleň), Jarda Němec (Hlinsko)
9.-16. Š. Bonaventura (Hlinsko),
O. Netolický (Hlinsko), Čenda
Paušima (Hlinsko), M. Řádek
(Svratka), L. Nunvář (Svratka),
B. Kovárník (Hlinsko), J. Šír
(Svratka), J. Vítek (Svratka) a
další

Výsledky čtyřhry:
1. Vl. a D. Říhovi (Hlinsko)
2. J. Melezinek a O. Netolický
(Hlinsko)
3. M. Kubica a Jarda Němec (HK
a Hlinsko)
4. Š. a D. Bonaventurovi (Hlinsko)
Všichni vítězové si odnesli
hodnotné ceny od pořadatelů i
Města Hlinska, trošku se slavily
různé narozky D. Říhy, Š. Bony a
M. Paušimy – všichni děkují za
přání.
Chtěli bychom velmi poděkovat oddílu TTC Hlinsko, jmenovitě Rogerovi Škarvadovi a
Standovi Černému, kteří nám
celou dobu obětavě pomáhali s
organizací.
Nakonec proběhla menší tiskovka v restauraci U Kotrče, se
probrala další forma spolupráce
pingpongářů všech úrovní v
Hlinsku.
Neregistrovaní stolní
tenisté

FC Hlinsko před jarní
sezónou
Fotbalisté hlineckého FC a
celý výkonný výbor se připravují na jarní část sezóny 2018 –
2019. Nejprve krátké ohlédnutí
za podzimní částí.
15 soutěžních zápasů (8 doma, 7 venku)
Bilance: 8 výher, 7 proher (z
toho 3 na domácí půdě po penaltách). Skóre 33:20 a zisk 27
bodů. V tabulce KP 4 příčka se
ztrátou 6 bodů na vedoucí Litomyšl. O branky se podělili Mayer 9, Dostál 6, Klika 5, Tulach 4,
Vašek 3, Portyš 2 a další 4 hráči
po gólu.
Celek začal přípravu již první
týden v lednu a trénuje se 3x
týdně. Problém bylo zrušené
fitko „v Kaře“, ale našlo se náhradní řešení.
Kádr mužstva se změnil minimálně. Na odchodu je Chmelík do Herálce, brankář Hlavatý
do pražského Zličína, Mory Diomante a Rodan Bansuzi – fotbalisté tmavé pleti, hostují
v Jihlavě a Jan Machovec chce
zkusit kariéru profesionálního
vojáka.
Naopak se vrací Adam Cach
z Herálce, ze Žďáru nad Sázavou
přestoupil brankář Sobotka,
dobře se jeví i dorostenec Ondra
Kyncl.
V prvních přípravných zápasech Hlinečtí porazili Moravany
2:1, Novou Ves 4:1 a poslední
přípravné utkání sehráli hráči
FC Hlinsko s Ledčí 23. února.

Start krajského přeboru bude
velice náročný, vždyť z úvodních 4 utkání sehrají Hlinečtí 3
na „umělkách“ soupeřů.
Ze špice tabulky: 9.3. Litomyšl, 17. 3. Svitavy, 24. 3. Žamberk – doma, 31. 3. Lanškroun
Dne 9. 3. se ještě všichni hráči,
funkcionáři i příznivci FC
sejdou již na 4. reprezentativním plese FC Hlinsko. Bavit je
bude Petra Janů, skupina Holki
a hlinecká klasika skupina Artur. Bohatá tradiční tombola a
skvělé občerstvení v režii pana
Petra Pátka je již samozřejmostí. Díky patří všem, kteří se na
organizaci podíleli, speciálně p.
Mirku Hebkému a Mírovi
Bouškovi.
Závěrem je jako vždy nutné
poděkovat partnerům a hlineckým firmám, které pomáhají
zajišťovat chod klubu a bez jejich podpory by činnost oddílu
nebyla myslitelná. Speciální dík
patří opět vedení města v čele
s radou. Díky!
Na úplný závěr zveme všechny fanoušky a příznivce na
úvodní domácí zápas 24. 3. se
Žamberkem.
Bude se na vás těšit již prověřené občerstvení u Míry, který
jistě připraví široký sortiment
dobrot, které k fotbalu odjakživa patří. Těšíme se všichni na
vaši návštěvu.
Za VV FC Hlinsko
Luboš Akrman

Přebor škol Hlinecka
V pátek 22. února se v hlineckém skiareálu uskutečnil pod
záštitou starosty města Hlinska
již IX. ročník Přeboru škol Hlinecka.
Přestože závodu předcházela
deštivá noc s teplotou 6°C, podařilo se díky obětavé práci organizátorů připravit trať s velmi
kvalitním povrchem.
Celkem dvanáct branek obřího slalomu projelo v jedenácti
kategoriích bez většího zaváhání 89 závodníků. Po celou
dobu závodu měli všichni
účastníci možnost volného lyžování zdarma na všech třech
sjezdovkách místního skiareálu.
Po absolvování tratě byli odměněni medailemi a první tři v

každé kategorii obdrželi drobné
ceny od sponzorů: Mlékárny
Hlinsko, Města Hlinska a spolku
Ski klub Hlinsko. Ceny předal
starosta Hlinska, pan Miroslav
Krčil, DiS.
Dík všech účastníků a zejména pořadatelů patří vedení našeho města a spolku Ski klub
Hlinsko za vzorovou podporu
sportovních aktivit v době, kdy
nemalá část mládeže dává
přednost pobytu u počítačů,
mobilů a jiných „výdobytků“
dnešní doby před sportovním
vyžitím na sněhu.
Za organizátory
Miloš Daněk
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PROVOZNÍ DOBA PLAVECKÉHO BAZÉNU
Po
15.00 – 21.00
Út
6.15 – 7.45
15.00 – 21.00
St, Pá 6.15 – 7.45
16.00 – 21.00
Čt
6.15 – 7.45
15.00 – 18.00
So, Ne
10.00 – 19.00

Dne 26. ledna 2019 jsem před obchodním domem Lidl v Hlinsku
ztratil peněženku. Našel ji poctivý nálezce, který ji odevzdal do Lidlu.
Chtěl bych touto cestou poděkovat staršímu muži (víc o něm nevím), který ji vrátil. Díky moc!
Rádi bychom pána osobně kontaktovali, prosíme o zanechání telefonního čísla na sebe v turistickém informačním centru. Děkuji.
Jiří Trnka

Ceny: dospělí 30 Kč/1 hod., děti do 15 let – 20 Kč/1 hod.
Tel.: 608 042 627.
PLAVÁNÍ PRO SENIORY
– každé pondělí od 13 do 14 hodin
– cena 50 Kč/hod. – v ceně je zahrnuto 20 minut cvičení
+ 5 minut. whirlpool + volné plavání
AQUAEROBIC (cvičení ve vodě pro ženy)
– každý čtvrtek v pravidelných časech od 18:00 a od 19:00 hod.
– cena 50 Kč/hod.
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

Vzpomínky
Dne 21. března 2019 již uplyne 10 dlouhých
let, co nás navždy opustila naše milovaná
manželka, maminka, babička a sestra,
paní Marie RONEROVÁ ze Stanu.
Stále vzpomínají manžel Miloslav
a dcery s rodinami.

SQUASH
Po – Pá
8.00 – 20.00
So – Ne 10.00 – 19.00
Rezervace na telefonu 608 042 627.

Dne 25. března 2019 uplyne 25 let
od úmrtí manžela a tatínka,
pana Rudolfa BOUŠKY, učitele hudby.
Stále vzpomínáme
manželka a děti.

Zlatý Ámos a Eliška Vokáčová
Letos probíhá 26. ročník soutěže o nejoblíbenějšího učitele –
Zlatý Ámos. My, třída 7.A, jsme
se rozhodli přihlásit naši třídní
profesorku Elišku Vokáčovou.
Pro regionální kolo jsme si připravili její krátké představení ve
formě básně, kterou vtipně doplnil Matěj Plíšek v roli němého
mima.
Eliška Vokáčová se stala Zlatým Ámosem Pardubického
kraje a spolu se dvěma učiteli
postoupila do semifinále, kde se
s dalšími patnácti kolegy utká
o postup do finále.
Regionální kolo se konalo
v budově Senátu Parlamentu
České republiky ve Valdštejnském paláci. Zážitkem pro nás
byla i prohlídka sídla horní ko-

Těžko se s Tebou loučilo, těžší je bez Tebe žít.
Bolest nezahojí žádný čas, ozve se v srdci znovu a zas.
Ty věčný spánek spíš a k nám se nikdy nevrátíš.
Dne 15. března 2019 uplyne jeden rok, kdy nás
navždy opustil manžel, tatínek a dědeček,
pan František TLAPÁK.
Stále vzpomíná zarmoucená rodina.

mory s doprovodem pracovnice
Senátu.
Jsme rádi, že se nám v Praze
tak dařilo. Na tento den budeme dlouho vzpomínat.
Lenka Čepešová,
Kristýna Wilderová

Divadlo – poslední volné vstupenky
Parfém v ohrožení – Divadlo Radka Brzobohatého, Praha
V MFC Hlinsko ve čtvrtek 28. března od 19 hodin. Vstupné 350 Kč.
Obsazení: Jana Švandová, Simona Postlerová, Valérie Zawadská,
Romana Goščíková, Vanda Károlyi/Jitka Smutná,
Lukáš Malínek, Lukáš Burián
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