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MOST V BLATNĚ : UZAVÍRKA JE DO ČERVENCE

OD 14. BŘEZNA byla zahájena první etapa modernizace mostu a silnice v Blatně, která zcela uzavřela
místní komunikaci a potrvá až do 3. července. Objízdná trasa první etapy stavby vede pro všechna vozidla mimo autobusů přes Krounu, Svratouch a Svratku. Od 4. července bude zákaz platný již jen pro
vozidla vážící více než 3,5 tuny.

Koncem března uplynul termín
splatnosti místního poplatku ze
psa. Je třeba ho uhradit v co
nejbližším termínu. ...2

PŘÍŠTÍ ČÍSLO VYJDE:

5. května 2022

Slovo starosty

Když duben laškuje, bývá mnoho sena a obilí, říká jedna z
pranostik. No, jaro nás k laškování přímo vybízí, tak uvidíme,
jak to bude letos. Co myslíte,
těšíte se? V každém případě na
jaře je čas setí a sázení… A k tomu vláhu i sluneční energii potřebujeme. Mimochodem v
městských lesích zasadíme v
této sezóně na dvacet tisíc sazenic. Přímo ve městě pak letos
na jaře vysázíme na pět desítek
nových stromů. A nejenom to,
ale i zbrusu nový městský
ovocný sad se zhruba dalšími
čtyřiceti stromky. Podobný počet jsme přitom vysadili i na
podzim loňského roku. V posledních letech se totiž pravidelně snažíme ve veřejném
prostoru každý rok okolo stovky
stromů uvést v život. Nahrazujeme tak zeleň, kterou je nutné
z nejrůznějších důvodů pokácet.
Navíc se nám podařilo před časem založit i Alej svobody, jako
připomenutí stého výročí republiky. Pevně věřím, že právě
tohle stromořadí bude dělat
velkou radost našim dětem i
vnukům a v budoucnu se stane
jednou z přírodních dominant
našeho regionu. A co si ještě
přát? Všem milovníkům prací
na zahrádkách, ale nejenom
jim, dobrou úrodu a radost.
Jestliže jsem jednou pranostikou začal, tak na závěr nemohu
opomenout rčení, které se mi
osobně docela zamlouvá: „Duben hojný vodou, říjen pivem.“
Mějte úspěšný duben a děkuji
za podporu. Miroslav Krčil
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Hlinecké gymnázium nezapomíná
V letošním roce si připomeneme dvě kulatá výročí událostí, jež navždy poznamenaly životy našich předků i nás všech.
Tyto události mnohé spojuje.
Obě se odehrály v době druhé
světové války, obě byly bolestně
tragické a obě se vepsaly do životů lidí našeho města a regionu. Tou první je ležácká tragédie z června 1942 a tou druhou
deportace hlineckých Židů z
prosince 1942.
Ve druhém pololetí letošního
školního roku si průběžně připomeneme události spojené s
atentátem na Heydricha a s
heydrichiádou. Zájemci z řad
studentů o nich postupně připraví výstavu v prostorách školy. Plánujeme návštěvu Pardubic, kde se vydáme Po stopách
výsadku Silver A a prohlédneme
si i prostory Zámečku, kde byli
popraveni dospělí obyvatelé
Ležáků. Rádi bychom uspořádali i setkání s lidmi, kteří jsou

přímo spjati s ležáckou tragédií,
s paní Jarmilou Doležalovou a s
panem Antonínem Burdychem.
V jednání je i beseda s panem
Eduardem Stehlíkem, ředitelem
Památníku Lidice. Návštěvy Lidic a Ležáků by měly završit
naše úsilí důstojně si připomenout tyto tragické chvíle našich
regionálních i národních dějin.
V průběhu celého kalendářního roku 2022 budeme souběžně pracovat i na druhém
projektu, který zmapuje další
temnou kapitolu dějin 20. století – holokaust. V prosinci 1942
bylo z Hlinska do Terezína deportováno třicet šest židovských spoluobčanů, včetně malých dětí. Nikdo z nich válku
nepřežil, všichni zahynuli, většinou v Osvětimi. Naše město si
jejich památku připomene poprvé. Studenti hlineckého
gymnázia se s židovskou problematikou začali seznamovat
už v loňském školním roce v

ZUŠ se po covidu vrací
na veřejnost
Kromě nově zprovozněného
systému žákovských koncertů
pro veřejnost a třídních koncertů jednotlivých učitelů se 13.
března objevila v programu
školy první větší veřejná akce.
Koncert Muzikantské rodiny,
který v plánovacím kalendáři
školy po několika letech zapustil pevně své kořeny, se vydařil a
navíc během koncertu vznikla
spontánní sbírka na podporu
těžce zkoušené Ukrajiny. Její
výtěžek byl poskytnut pro akci
Charita pro Ukrajinu.
Zajímavý koncert z popudu
paní učitelky Markéty Břízové je
nachystán na 12. dubna
v Městském muzeu a galerii
Hlinsko. Pod názvem Společné
jarní notování se v 18 hodin
představí žáci ZUŠ Hlinsko a
studenti Konzervatoře v Pardubicích.
Po covidové pauze se rovněž
vrací tradice velkých souborových koncertů. Škola pořádá
Jarní souborový koncert, na
kterém se představí soubory
ZUŠ Hlinsko v plné sestavě, tedy pěvecký sbor, flétnový sou-

bor, smyčcový orchestr, dechový orchestr a rocková kapela
NezbanD. V MFC Hlinsko vystoupí 24. dubna v 17 hodin.
Letošní koncerty absolventů
hudebního oboru ZUŠ Hlinsko
jsou naplánovány na 26. května
a 2. června. Odehrají se v sále
Městského muzea a galerie
Hlinsko vždy v 18 hodin. Absolventi výtvarného oboru budou
mít své absolventské práce
prezentovány v rámci výroční
výstavy výtvarného oboru na
téma Afrika, jejíž vernisáž se
uskuteční na hlineckém Betlémě 17. května v 17 hodin.
Svátek matek si tradičně připomeneme Koncertem žáků
ZUŠ dne 8. května v 15 hodin
v Centru Jana XXIII. v Hlinsku.
Po dvou letech se opět rozjíždí systém soutěží ZUŠ vyhlašovaných MŠMT ČR. Soutěží se
zúčastní i žáci ZUŠ Hlinsko. O
výsledcích soutěží budeme naši
veřejnost brzy informovat.
Na všechny akce vás srdečně
zveme. Klidné dny vám přeje
Petr Klas, ředitel ZUŠ
Hlinsko

rámci historického badatelského klubu. V letošním roce chceme na tuto předchozí činnost
navázat a dovést ji k viditelným
výsledkům.
Celý projekt bude realizován s
mezinárodním přesahem a bude výsledkem spolupráce několika významných subjektů.
Akce v Hlinsku propojí studenti
gymnázia, kteří oslovili s žádostí o spolupráci město Hlinsko, jmenovitě pana starostu
Miroslava Krčila, a Státní
okresní archív v Chrudimi,
jmenovitě paní Alžbětu Langovou. Díky vstřícnosti města a
ochotě okresního archívu se
zrodil mezinárodní projekt, do
kterého se zapojí rovněž město
Chrudim a izraelská strana,
konkrétně největší světové
muzeum holokaustu Yad Vashem.
Hlinecké gymnázium iniciovalo objednávku prvních osmi
Stolpersteinů, které budou

umístěny na podzim 2022 a
připomenou rodiny Taussigových a Schurových. Chceme
rovněž požádat Památník Terezín o tzv. strom terezínských
dětí, který by byl vysazen na
symbolickém místě – na zahradě rodinné vily Schurových.
Naše snažení vyvrcholí pietním matiné „80 let – Nezapomínáme – We Remember“,
které bude připravováno a realizováno ve dvou verzích žáky
hlineckého a chrudimského
gymnázia a chrudimské hudební školy a bude společnou
akcí měst Chrudim a Hlinsko.
Tento slavnostní multimediální
program se uskuteční v obou
městech v prosinci 2022, kdy
uplyne 80 let od nuceného odchodu jejich židovských spoluobčanů.
Lenka Krupičková,
Gymnázium K. V. Raise
a SOU, Hlinsko

Místní poplatek ze psa v roce 2022,
ohlašovací povinnost
Dovolujeme si upozornit, že 31. 3.
2022 uplynul termín splatnosti
místního poplatku ze psa. Pokud
jste poplatek dosud neuhradili,
vyzýváme vás k úhradě v co nejbližším termínu. V případě neuhrazení hrozí držitelům psů
sankční navýšení.
Zároveň upozorňujeme na ohlašovací povinnost (viz obecně závazná vyhláška města č. 5/2019, o
místním poplatku ze psů).
Držitel psa je povinen podat přiznání k poplatku ze psů starších 3
měsíců do 15 dnů u místně příslušného úřadu bez ohledu na to,
jestli podléhá poplatku či nikoli a do 15-ti dnů oznamovat veškeré
změny, které mají vliv na výši poplatku (úhyn psa, změna držitele
psa apod.).
Při nedodržení povinností hrozí držitelům psů pokuta za nesplnění
ohlašovací povinnosti.
Úhradu poplatku je možné provést buď bezhotovostní platbou
případně hotovostní platbou na pokladně Městského úřadu Hlinsko (provozní doba po, st 7:30 – 11:30, po, st 12:30 – 17:00 h, v měsíci
dubnu také út 7:30-11:30 h).
Na stránkách města http: //www.hlinsko.cz/mestsky-urad/
formulare-tiskopisy lze využít tyto formuláře:
– přihlášení k místnímu poplatku ze psa
– odhlášení místního poplatku ze psa
– žádost o vrácení přeplatku na místním poplatku ze psa
V případě dotazů se lze obrátit na paní Bc. Hanu Dvořákovou, odbor kancelář tajemníka, úsek provozně právní, tel.: 469 315 325, email: dvorakova@hlinsko.cz. Odbor kancelář tajemníka
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Místní poplatek za komunální
odpad v roce 2022
Výše místního poplatku za
komunální odpad pro rok 2022
v souladu s obecně závaznou
vyhláškou města Hlinsko č.
2/2021, o místním poplatku za
obecní systém odpadového
hospodářství, činí 660 Kč na
poplatníka a rok. Poplatek je
splatný jednorázově nejpozději
do 30. 4. 2022. Při platbách je,
stejně jako v letech minulých,
nutno uvádět variabilní symbol
příslušného poplatníka. Poplatek lze uhradit i ve dvou stejně
vysokých splátkách, a to do 30.
4. 2022 a do 31. 10. 2022.
Úhradu poplatku je možné
provést buď bezhotovostní
platbou případně hotovostní
platbou na pokladně Městského
úřadu Hlinsko (provozní doba
po, st 7:30 – 11:30, po, st 12:30 –
17:00 h, v měsíci dubnu také út
7:30-11:30 h).

Dle této vyhlášky poplatek
platí:
a) fyzická osoba přihlášená v
obci (trvalý pobyt, přechodný
pobyt cizince)
b) vlastník nemovité věci zahrnující byt, rodinný dům nebo
stavbu pro rodinnou rekreaci,
ve kterých není hlášena k pobytu žádná fyzická osoba, a to
ve výši odpovídající poplatku za
jednu fyzickou osobu
Od poplatku na dané poplatkové období bude osvobozena osoba přihlášená v
obci, u které bude písemně
doloženo, že je:
– umístěna do dětského domova pro děti do 3 let věku,
školského zařízení pro výkon

ústavní nebo ochranné výchovy
nebo školského zařízení pro
preventivně výchovnou péči na
základě rozhodnutí soudu nebo
smlouvy
– umístěna do zařízení pro
děti vyžadující okamžitou pomoc na základě rozhodnutí
soudu, na žádost obecního úřadu obce s rozšířenou působností, zákonného zástupce dítěte nebo nezletilého
– umístěna v domově pro
osoby se zdravotním postižením, domově pro seniory, domově se zvláštním režimem
nebo chráněném bydlení
– na základě zákona omezena
na osobní svobodě s výjimkou
osoby vykonávající trest domácího vězení
– poplatníkem poplatku za
odkládání komunálního odpadu z nemovité věci v jiné obci a
má v této jiné obci bydliště
(upozornění: jiná obec musí mít
vyhláškou zaveden místní poplatek za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci!)
Dále bude od poplatku
osvobozena osoba přihlášená
v obci:
– která se celoročně (tj. od 1. 1.
do 31. 12.) zdržuje mimo území
České republiky. Pro účely
osvobození je tuto skutečnost
nutno doložit např. čestným
prohlášením (v termínu do 30.
4.). V případě setrvání v zahraničí i v dalším poplatkovém
období, již není poplatník povinen tuto skutečnost znovu dokládat. V případě změny skutečností, tzn. návratu zpět do
místa trvalého pobytu, platí
ohlašovací povinnost dle vyhlášky
– která je čtvrtým a dalším
nezaopatřeným dítětem v rodině (zák. č. 117/1995 Sb., o státní
sociální podpoře). Pro účely
osvobození je nutné podat žádost (v termínu do 30. 4.) a tuto
skutečnost doložit, a to vždy na
dané poplatkové období
– osoba, které poplatková
povinnost vznikla z důvodu
vlastnictví nemovité věci, zahrnující byt, rodinný dům nebo
stavbu pro rodinnou rekreaci,
umístěné na území města, ve
které není přihlášena k pobytu
žádná fyzická osoba, a která je
ale zároveň poplatníkem po-

platku z titulu fyzické osoby
přihlášené ve městě Hlinsku, a
to pro jednu takovou nemovitou věc (byt, dům, stavbu)
Odpovědnost za placení
poplatku:
a) vznikne-li nedoplatek na
poplatku poplatníkovi, který je
ke dni splatnosti nezletilý a nenabyl plné svéprávnosti, nebo
který je ke dni splatnosti omezen ve svéprávnosti a byl mu
jmenován opatrovník spravující
jeho jmění, přechází poplatková
povinnost tohoto poplatníka na
zákonného zástupce nebo tohoto opatrovníka. Správce poplatku vyměří poplatek zákonnému zástupci nebo opatrovníkovi poplatníka. Je-li zákonných zástupců nebo opatrovníků více, jsou povinni plnit poplatkovou povinnost společně a
nerozdílně.
b) spoluvlastníci nemovité
věci zahrnující byt, rodinný
dům nebo stavbu pro rodinnou
rekreaci jsou povinni platit poplatkovou povinnost společně a
nerozdílně
Další podrobnosti jsou uvedeny na webových stránkách
města Hlinska:
http://www.hlinsko.cz/mestsky-urad/pravnipredpisy/vyhlasky-narizeni.
Na stránkách města http:
//www.hlinsko.cz/mestskyurad/formulare-tiskopisy lze
využít formuláře:
– prohlášení plátce místního
poplatku za obecní systém odpadového hospodářství ve věci
vlastnictví nemovité věci na
území města, ve které není přihlášena k pobytu žádná fyzická
osoba
– žádost o vrácení přeplatku
na místním poplatku (v případě
odstěhování, úmrtí)
– žádost o povolení splátkového kalendáře na úhradu
dlužné částky (z nezaplaceného
místního poplatku, z nezaplacené pokuty)
V případě jakýchkoli dotazů
je možno se obrátit na správce
poplatku – odbor kancelář tajemníka, úsek provozně právní
(tel. 469 315 334 – Marie Hubená, 469 315 325 – Bc. Hana Dvořáková).
Odbor kancelář tajemníka

Jan Honsa,
sedlák s paletou
Městské muzeum a galerie
Hlinsko 2.4. – 5.6. 2022
(komentovaná prohlídka v sobotu 14.5. ve 14 h)
Kurátor: PhDr. Michael Zachař
Městské muzeum a galerie v
Hlinsku soustavně připomíná
velké výtvarné zjevy minulosti,
které prošly širším regionem.
Náleží mezi ně i krajinář Jan
Honsa, absolvent slavné Mařákovy krajinářské školy na pražské Akademii. Je znám obzvláště ve východních Čechách, neboť se narodil v Tisové u Vysokého Mýta a maloval zejména
krajiny Podorlicka, Českomoravské vrchoviny a vícekráte i v
bezprostředním okolí Hlinska.
V době kolem roku 1900 patřil
názorově k nejbližším přátelům
Antonína Slavíčka a jako technicky nesmírně zdatný malíř
tehdy tvořil svá nejvýznamnější
díla. Roku 1903 navštívil Francii
a tuto podnětnou zkušenost
zúročil v obdivuhodných moderně cítěných pracích často s
figurálním doprovodem. Vynikl
nejen v olejomalbě, nýbrž též v
technice tempery, v kresbě křídami a také v grafických technikách. Kromě malby a její výuky se věnoval soustavně i
hospodářství doma na rodovém
statku v Tisové u Vysokého
Mýta a motivy jeho obrazů přinášely stále častěji kvetoucí
stromy, rozlehlá panoramata
krajiny úrodného domova i oblíbené zahradní a parkové tišiny
beze stopy oblohy. Přírodu cítil
podobně jako spolužák Kaván
jako bytost, jako velkou harmonickou planetu, v níž člověk
žije v osudí pravidelně se střídajících ročních dob. V reprezentativním výběru děl připomeneme tohoto vynikajícího
umělce našeho kraje. Výstava se
měla původně uskutečnit na
jaře roku 2020. Z důvodu epidemie ale nebylo její uspořádání možné ani v roce následujícím. MMG Hlinsko
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Vzhledem k opatřením proti šíření covidové nákazy, která ještě
před několika týdny panovala, nebylo možné uspořádat Rozloučení s masopustem v obvyklé podobě. Společně s vedením základních a mateřských škol jsme se dohodli, že se dopolední veselý
průvod dětí v maskách neuskuteční. To ale neznamenalo, že by si
ve třídách masopustní tradici nepřipomínali. Dokonce školy vyslyšely výzvu našeho muzea a masopustnímu tématu se důkladně
věnovaly. Kromě jiného i v hodinách výtvarné výchovy. Část prací,
které na masopustní téma vznikly, našemu muzeu nyní předaly.
Muzeum v přírodě Vysočina děkuje dětem a pedagogům Základní
školy Ležáků, Základní školy Resslova v Hlinsku a Mateřské školky
v Pokřikově za krásné výtvarné počiny. V příštím roce je využijeme
pro uspořádání výstavy a věříme, že návštěvníky potěší stejně, jako
potěšily nás. Děkujeme.
Magda Křivanová a Ilona Vojancová, Muzeum v přírodě Vysočina
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Tanečníci se vrací na
taneční parket

Dva roky a 3 týdny se muselo
čekat, než bylo možné opět
uspořádat celostátní taneční
soutěž. Po covidové pauze, kdy
se mnohé sportovní kluby potýkaly s omezením tréninkové
činnosti, s odlivem sportovců
nebo s nedostatkem financí, se
opět soutěží. Český svaz tanečního sportu vybral několik míst
v České republice, kde se dříve
již tradičně konaly soutěže a
nabídl svou pomoc, aby se mohl
rok 2022 odstartovat téměř
v plné síle.
Neděle 27. února 2022 patřila
opět tanci. V Multifunkčním
centru se konal 3. EDC Pohár
ČSTS, jehož pořadatelem byl
Český svaz tanečního sportu,
který nominoval jak porotu, tak
funkcionáře. Členem poroty
byla i významná osobnost tanečního sportu David Odstrčil,
mnohonásobný mistr ČR, finalista Mistrovství světa a vicemistr Evropy v tanečním sportu.
Pomocnou ruku při přípravách
podal i taneční klub TKG Hlinsko a MFC Hlinsko. Soutěž zahájil vedoucí MFC Petr Šnek.
I když ještě platila některá
covidová omezení, sjelo se do
Hlinska kolem 70 párů různých
věkových kategorií např. z Brna,
Třince, Ostravy, Teplic a Kroměříže. Proběhlo 30 soutěží
v tanečních třídách E, D a C.
Soutěžili děti, junioři, mládež,
dospělí i senioři ve standardních i latinsko – amerických
tancích. Předalo se asi 90 medailí a diplomů.

Vzpomínky

Těžko se s tebou loučilo, těžko
je bez tebe žít, láska však smrtí
nekončí, v srdci tě stále budeme
mít.
Dne 26. dubna 2022 vzpomeneme
4. výročí úmrtí pana
Josefa KOŘÍNKA.
A zároveň 14. května 2022
vzpomeneme úmrtí jeho zetě
Vladimíra AKRMANA.
Zarmoucená rodina.

Nejatraktivnější byla kategorie seniorů. V současné době je
velice dobře obsazovaná a oblíbená. V Hlinsku se soutěžilo
v kategorii senior I, což je nad
35 let a senior II, což je nad 45
let. Je obdivuhodné, s jakým
nasazením senioři tančí a jakou
kondici získanou tréninkem a
soutěžemi mají. Mohou totiž
soutěžit jak ve třídách E, tak D a
mohou bojovat o body i ve více
soutěžích (2 standardy a 2 latiny), čehož hojně využívají.
V Hlinsku proběhly tyto soutěže v linii za sebou, a přesto
známky únavy na tanečnících
nebyly patrné. Je vidět, že tanec
je pro tuto věkovou kategorii
poutavý a příjemný sport nebo
výborné využití volného času.
Ovšem potěšitelné bylo i to,
že nejvíce startovalo párů
v jednotlivých soutěžích v kategorii dospělých. Většinou kolem 15 párů. Bohužel kategorie
dětí a juniorů nebyla dostatečně obsazená, i když některé
soutěže byly dvoukolové. Snad
tento krásný sport zaujme další
děti a juniory, a že i mládež po
ukončení tanečních kurzů bude
chtít v tanci pokračovat a zažít
tu skvělou soutěžní atmosféru.
Budeme doufat, že linie Hlineckých Géček, které vždy pořádá TKG Hlinsko, bude pokračovat i v dalších letech, a to již
bez omezení. Hezké prostředí
v MFC a úspěšná spolupráce
s ČSTS je toho příslibem.
Dr. Jana Malinová,
TKG Hlinsko

Těžko se s Tebou loučilo, těžší je
bez Tebe žít.
Dne 16. dubna 2022 uplyne jeden
rok, co nás opustil milovaný
manžel, tatínek a dědeček, pan
Miroslav BUKOVSKÝ.
S láskou vzpomíná manželka a syn
s rodinou.

Dne 19. dubna 2022 uplyne jeden
rok, kdy nás navždy opustil náš
milovaný manžel, tatínek, dědeček,
pradědeček a skvělý muzikant,
pan Jiří MARTÍNEK.
S láskou vzpomínají manželka
Věra, dcera Věra s rodinou, syn Jiří
s rodinou.

Poděkování
Chtěla bych poděkovat paní Lucii HORNÍKOVÉ z obchodu BBS
za vstřícný a profesionální přístup k zákazníkům.
Petra Gorgoňová
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ČEZ a Česká pošta
rozšiřují strategické
partnerství
Největší dodavatel energií
v Česku ČEZ Prodej a Česká
pošta, vlastnící nejrozsáhlejší
pobočkovou síť, rozšiřují strategickou spolupráci. Po prvních
15 pobočkách ČEZ Prodej na
pracovištích České pošty se nyní
otevírá dalších sedm. Jde o pobočky v Berouně, Hlinsku v Čechách, Jindřichově Hradci, Lounech, Písku, Říčanech u Prahy a
Strakonicích. Zákazníci si mohou na těchto pobočkách vyřídit veškeré své požadavky týkající se energií, včetně například odchodu z režimu dodavatele poslední instance (DPI).

Na těchto vybraných pobočkách České pošty tak mohou
zákazníci uzavřít novou smlouvu o dodávkách elektřiny a plynu, změnit ji nebo například
přepsat odběrné místo. Také
získají pomoc při odchodu z režimu dodavatele poslední instance (DPI). Rovněž získají
kontakty na odborníky, kteří
jim poradí například s instalací
střešní fotovoltaické elektrárny
na rodinné domy. Zákazníci se
budou moct také poradit o instalaci domácích tepelných
čerpadel nebo elektrokotlů a
plynových kotlů. Česká pošta

Den otevřených dlaní v Hamrech

Pracovní tým v azylovém domě využil jarní náladu a pozval do
Hamrů spolupracující kolegy z jiných organizací. Mezi hosty se tak
24. 2. 2022 v azylovém domě objevili kolegové z organizací, které
pomáhají maminkám s dětmi v tísni, ale také pracovníci úřadů a
institucí. Lidé přijížděli nejen z Pardubického kraje, ale i z většího
okolí – vždyť sociální práce nezná hranic. Dům navštívil také radní
Pardubického kraje Pavel Šotola a vedoucí sociálního odboru města Hlinska Martin Vtípil.
Setkání pro pestrou odbornou veřejnost byl obohacen o promítání
prezentace ze života domu, prohlídku domu včetně prohlídky prostor sloužících rekreačnímu ubytování, sdílení informací a zkušeností a nechybělo ani občerstvení. Azylový dům v době od 10 do 15
hodin ožil diskuzemi, ale také nakupováním v místním Obchůdku
na jevišti a prostory provoněla čerstvá káva a domácí zákusky,
které připravily pracovnice domu s pomocí klientek.
Téměř 50 kolegům se věnoval tým azylového domu a skupinka
dobrovolníků.
Akce proběhla s podporou organizace Spiralis. Pavla Glogarová

duben| 2022
Zápis do mateřských škol
Ředitelka Mateřské školy, Hlinsko, Budovatelů 1229 a ředitel Mateřské školy,
Hlinsko, Rubešova 1250 vyhlašují zápis
do mateřských škol pro školní rok
2022/2023, který se uskuteční v MŠ
Budovatelů a MŠ Rubešova ve čtvrtek
5. 5. 2022 v době od 9 do 16 hodin.
Zápisy se povinně týkají dětí, které do
31. 8. 2022 dosáhnou pěti let věku a
dosud žádnou mateřskou školku nenavštěvují.
Formulář žádosti o přijetí je k vyzvednutí ve všech hlineckých mateřských školách a ke stažení na jejich webových stránkách.
U zápisu rodiče předloží:
– vyplněnou žádost o přijetí dítěte k docházce do MŠ, jejíž nedílnou
součástí je i vyjádření dětského lékaře
– rodný list dítěte
– svůj doklad o trvalém bydlišti
Další informace k zápisům najdete na webových stránkách mateřských škol nebo je sdělí jejich ředitelství.
Odbor sociálních věcí, školství a zdravotnictví

Festival tanečního
mládí 2022 – region
Východní Čechy

Multifunkční centrum Hlinsko bude v neděli 10. dubna
2022 již podeváté hostit jednu
z největších soutěží formací ve
Východních Čechách – soutěž
Pardubického a Královéhradeckého kraje.
Festival tanečního mládí je
postupovou soutěží, kterou vyhlašuje Svaz učitelů tance ČR z.
s., ze které nejlepší soubory postupují na květnové mistrovství
ČR do Chrudimě a červnové do
Prahy.
Formace plesové, show dance, art dance, street dance, disco
dance, pódiové mažoretky a

single latino jsou rozděleny do
věkových kategorií minidětí,
dětí, juniorů, dospělých a seniorů. Shrneme-li nabídku, mohou diváci tedy vidět tance od
valčíku, přes muzikál, mažoretky, pop, moderní balet až po hip
hop a street dance v podání tanečníků od 5 let až po 60 let.
Hlineckou soutěž zajišťuje ve
spolupráci s Multifunkčním
centrem v Hlinsku již tradičně
Taneční škola Bohémia Chrast
Hany Černé, která vás všechny
zve na nevšední podívanou.
Hana Černá, TŠ Bohémia
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Byl zahájen sběr nominací do soutěže Talent
Hlinecka

Ocenění „Talent Hlinecka“ je
určeno žákům z území SO ORP
Hlinsko. Nominace a případné
udělení ocenění Talent Hlinecka není jen ohodnocením nadání a talentu, ale také píle,
pracovitosti, cílevědomosti a
snahy žáků a studentů dosáhnout úspěchu v určitém oboru.
1. Komu a za co je ocenění
udělováno?

Žákům 2. stupňů ZŠ a nižších
stupňů víceletých gymnázií.
Komise bude hodnotit dosažené úspěchy v různých soutěžích
za uplynulé dva roky. Podmínkou je mít trvalé bydliště nebo
adresu školy na území SO ORP
Hlinsko.
2. Hodnocené obory?
– humanitní – hudba, próza,
poezie, společenské vědy, historie apod.
– technicko-přírodovědný –
chemie, fyzika, matematika,
IVT, robotika, polytechnika, biologie, geografie
– sportovní
* Z důvodu dodržení objektivnosti a nestrannosti je komise složena z odborníků, kteří
nemají vazby na území SO ORP
Hlinsko.
3. Kdo a jakým způsobem

navrhuje?
– podnět k podání návrhu na
ocenění dotyčného může dát
kterýkoli obyvatel SO ORP
Hlinsko, např. vyučující, trenér,
ředitel školy, žák či student, jeho rodiče atd.
– návrh (na základě podnětu)
podává příslušná škola, školské
zařízení či jiná organizace zabývající se výchovou a vzděláváním, kterou navržený navštěvuje
– návrh se podává na předepsaném formuláři, který je volně ke stažení na stránkách
www.mashlinecko.cz v záložce
Talent Hlinecka. Zde budou k
nalezení i kompletní propozice
soutěže.
– termín podání končí 31. 5.
2022

5. Více informací?
Kompletní propozice na
www.mashlinecko.cz
Kontaktní osoby:
cernik@mashlinecko.cz a
groulikova@mashlinecko.cz

4. Způsob udělení cen?
Pět nejlepších z každého

Příležitostná zájmová činnost DDM
Díky projektu Šablony II – Dům dětí a mládeže Hlinsko, okres
Chrudim CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0012452 se v DDM v druhé
polovině února uskutečnilo několik zajímavých akcí pro širokou
veřejnost.
Ve středu 16. února se uskutečnil projektový den „Malované tričko“. Každý účastník nejprve obdržel bílé tričko, které si pak originálně namaloval, a to pomocí šablonek a nejrůznějších barviček na
textil. Poté se trička zažehlila a
bylo hotovo. Dalším projektovým dnem byl pátek 25. února,
kdy se děti seznámily s technikou macramé neboli drhání
provázků. Děvčatům i chlapcům
šla práce pěkně od ruky a výsledkem bylo vytvoření krásného dekoračního závěsu s drhanými peříčky.
V rámci komunitně osvětových
setkávání, které jsou určeny pro
širokou veřejnost, proběhla v
DDM 21. února akce s názvem
„Tvůrčí kresba“. Zájemci se dozvěděli jak nakreslit obraz tužkou a
vše si i vyzkoušeli pod odborným dohledem pana Martina Horáka.
Na téma bezpečného internetu se zájemci sešli 24. února v počítačové učebně DDM, kde se dozvěděli spoustu zajímavých informací,
rad a typů, které tyto technologie přináší.
Na začátku jarních prázdnin v pondělí 28. února jsme se vydali na
poznávací výlet. Navštívili jsme Muzeum fantastických iluzí a prošli se magickou Prahou,
která nás zavedla do
doby Rudolfa II. Své
nově získané znalosti si
pak děti ověřily v pracovních listech. Všichni si výlet moc užili. DDM Hlinsko

oboru bude oceněno hodnotnou cenou. Vítězové každého
oboru budou oceněni motivačním stipendiem ve výši nejméně 5 000 Kč.
Slavnostní vyhlášení proběhne v prostorách Multifunkčního centra Hlinsko na
konci měsíce června.

KULTURNÍ AKCE
V CHOTĚBOŘI 4/2022
8.4.

8:00-17:00

Řemeslné trhy

Náměstí T.G.M.
13:30-15:30 Tomáš Klásek, harmonikář

11.4.

19:00

Kino art cafe: Zrodila se Astrid

Podkroví knihovny Ignáta Herrmanna
Životopisný film o spisovatelce Astrid Lindgrenové.
Kinokavárna je otevřena od 18:00 hod.
100 Kč, online prodej

12.4.- 29.4.

VELIKONOČNÍ KRASLENÍ na náměstí

Velikonoční výzdoba na náměstí T.G.M. v Chotěboři.

25.4.

16:00

Maledivy

Podkroví knihovny Ignáta Herrmanna
Jan Bajer - Cestopisná přednáška
70 Kč

2.5.

16:00

Fotografie v extrémních podmínkách

Podkroví knihovny Ignáta Herrmanna
Lukáš Brychta - Cestopisné promítání 70 Kč

5.5.

19:00

Koncert Jiří Sycha – barokní housle,
Filip Dvořák – cembalo

Podkroví knihovny Ignáta Herrmanna
Večer plný barokní hudby a vyprávění nejen o jejích tajemstvích, ale také
o horolezectví, zahradničení, dětství v Chotěboři nebo dirigování. To vše
v příjemném prostředí kinokavárny. 200 Kč, online prodej

9.5.

16:00

Kamila Hladká, Sestry- beseda a autorské čtení

Podkroví knihovny
Za román Hornické vdovy byla nominována na cenu Magnesia Litera
v kategorii publicistika.
80 Kč
Změna programu vyhrazena. Vstupenky na divadelní představení lze
zakoupit online na www.cekus.eu
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Kultura na jarní měsíce:
divadlo, koncert i kino

Vážení divadelní a kulturní příznivci, pro ty z vás, kteří plánují
program na volné jarní večery, přicházíme s nabídkou na vynikající
kulturní zážitek v podobě divadelního představení „Sherlock v nesnázích“, které v Multifunkčním centru odehrají herci VČD Pardubice v úterý 5. dubna od 19 hodin. Na své si přijdou příznivci brilantních komedií, tentokrát i s detektivní zápletkou.
Naopak pro příznivce vážnějších témat uvedeme v úterý 10.
května představení „Dobrou noc, mami“ v podání herců pražského
divadla Ungelt, Taťány Medvecké a Lucie Štěpánkové. Tady můžeme očekávat strhující psychologické drama, které v roce 1983 získalo Pulitzerovu cenu.
Pokud byste chtěli porovnat a ohodnotit výkony i amatérských
divadelníků, není nic jednoduššího, než se přijít pobavit a podpořit
divadelní spolek „ Divadlo A1“ a jejich představení „Dokonalá svatba“ v pátek 29. dubna od 19 hodin.
Principál Standa Rytych pro nás se svými kolegy nastudoval
skvostnou komedii o tom, co se může stát noc před svatbou a jak to
ovlivní věci příští…
Samozřejmě nezapomínáme ani na příznivce poutavých přednášek a povídání. Ve čtvrtek 21. dubna nás s přednáškou „Lomy
Amerika, mysterium českého krasu“ přijede pobavit, zaujmout a
promítnout spoustu fotografií a filmů pan Ladislav Lahoda, prezident společnosti pro výzkum historického podzemí. Začátek přednášky 18 hodin.
Pro příznivce dechové hudby připravujeme koncert hlinecké kapely Hlinečanka. Hudebníci pilně zkouší a představí se v pátek 13.
května společně s hostem, kterým není nikdo jiný, než nám všem
dobře známá paní Pavlína Filipovská.
Těm z nás, kteří nejsou příznivci divadla, koncertu či přednášky,
ale i všem ostatním, můžeme nabídnout několik příjemně strávených filmových večerů v našem digitálním kině. Stačí si jen vybrat
z nabídky našeho programu, nebo na našich webových stránkách…
Velice se na vaši návštěvu
těší zaměstnanci MKK Hlinečan a samozřejmě všichni interpreti na jevišti.
Vstupenky je možné zakoupit v předprodeji na rezervačním systému (www.mfchlinsko.cz), v TIC Hlinsko (Betlém) a Multifunkčním centru
Hlinsko. MKK Hlinečan
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OSTOZPĚT
pohled do minulosti prostřednictvím 100 let starých článků
z hlineckého dobového tisku

Všem faktorům a dělnicím zaměstnaným výrobou vlasových sítěk!
Dělnice i faktorky vlasových sítěk se upozorňují, že situace v
obchodě s vlasovými výrobky se poněkud zhoršila, což nutí
výrobce vlasových sítěk k novému a pro dělnictvo dosti citelnému snížení mzdy a to 8 Kč od čepců jednoduchých, což na
dnešní dosud stávající poměry drahotní jest pro dělnictvo přímo pobuřující. Jest jisto, že situace v tomto obchodě není
zrovna skvělá, avšak že by bylo zapotřebí a to zrovna nyní, kdy
začíná jaro, tolik mzdy snižovati, jest přece jen na uváženou.
Na základě toho učiní dělnice i faktorky nejlépe, když síťky
prozatím alespoň 14 dnů nebudou vůbec odváděti, čímž prospějí hlavně sobě a do jisté míry i výrobcům vlasových sítěk,
kteří zboží za vysoké mzdy zhotoveného mají dosti na skladech. Hleďte každopádně, abyste nebyly vykořisťovány nesvědomitými zaměstnavateli.
Důsledky „úpravy platů učitelstva“ se již jeví, neb ze služeb učitelských odešlo 136 učitelů a 55 učitelek. Z učitelských ústavů
vystoupilo celkem 113 kandidátů. Počet tento jistě vzroste,
jestliže nebude napravena křivda, neb mnohé učitele zdržuje
od vyhledávání si jiného zaměstnání jen naděje, že jejich práce
bude tak hodnocena, jak práce osob, majících s nimi stejné
předběžné vzdělání. Podle novinářských zpráv však chystaná
a dlouho slibovaná „náprava“ bude další provokací učitelstva,
což jistě rozdmýchá požár, potvrdí-li se tyto zprávy. Kam kráčíš, národe Komenského?
Městská rada hlinecká:
Usneseno zříditi dva lapače vody v Husově ulici po pravé straně a dáti opraviti mostky v parku na Drahách. Policii nařízeno,
by zostřila dozor v parku na Drahách, kde nesvědomitými lidmi jsou vyřezávány stromy.
Sport:
I. Mezinárodní zápas v Hlinsku absolvován bude o velikonočních svátcích v neděli 16. t. m. s klubem „Red star“, který jest
druhotřídním klubem, ale dovedl v letošní jarní saisoně poraziti mistra republiky rakouské „Rapid“ na jeho hřišti. Právem
těšíme se na toto utkání, z něhož budou hráči i diváci míti užitek a požitek. Můžeme prozraditi, že se vyjednává o start českého klubu z Vídně.
Kuželník na hřišti v Olšinkáchí jest dohotoven a zahajovací
koulení jest v sobotu! Členové a vedení jimi hosté mají právo
používati kuželníku po ohlášení u domovníka.
(Hlasy Českomoravské vysočiny č. 14-18, ročník VI., duben 1922), připravilo: MMG Hlinsko

Šachy – hra královská
Šachovému družstvu Gymnázia K. V. Raise se podařil
husarský kousek. Stalo se Přeborníkem Pardubického kraje
v šachovém turnaji středních
škol. Šachové družstvo ve složení Ondřej Novotný, Marie
Vašková, Michal Ročňák a Erik
Žejdlík získalo v konkurenci
dvanácti družstev nejvyšší počet bodů a kromě poháru vybojovalo i postup do celostátního
kola, ve kterém změří své síly
s nejlepšími družstvy z celé ČR.

Kromě herní kvality oceňme
zejména kolektivní výkon a
vzornou reprezentaci školy i
města Hlinska. Hynek Vojanec
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Šipkový kroužek v DDM

KOLEKCE JARO - LÉTO 2022
- zdravotní obuv certifikovaná IQC Zlín
- trekking + softshell shoes
- moto fashion shoes
- steel excentric young styles
- oděvy brandit
- sportovní obuv
- kabelky,peněženky, batohy
výhodné ceny!!!
Již druhým rokem je při DDM Hlinsko otevřený kroužek moderních šipek. Pro upřesnění, jedná se o variantu šipek s plastovým
hrotem, kterými je házeno do elektrického terče. Kroužku se aktuálně účastní pět hráčů, respektive čtyři hráči a jedna hráčka. Cílem
tohoto zájmového útvaru však není jen ledabylé házení na terč, ale
zdokonalování schopností jednotlivých hráčů, a to pomocí nejrůznějších tréninkových her s možností následné prezentace na šipkových turnajích. Bohužel doba „koronavirová“, která (kromě testů) nepřinesla nic pozitivního, zabrzdila i dění v šipkařském světě.
Nicméně všichni pevně věříme, že toto období je již nenávratně za
námi a kolotoče turnajů v šipkách se nyní mohou bez omezení
roztáčet.
Jeden takový turnaj, který je součástí tzv. Mládežnické série Pardubického kraje, se konal dne 26. ledna 2022 v Nových Hradech. O
první soutěžní úspěchy na kolbištích tohoto sportu se vydalo poprat trio ve složení Kuba Málek, Jirka Petr a Ondra Voráček. Turnaje
se zúčastnilo 12 hráčů, kteří se utkali ve dvou zvlášť hodnocených
disciplínách, a to High Score (kdo hodí víc) a 301 Single Out (začíná
se s 301 body a vítězí ten, kdo má dříve 0 bodů, přičemž musí zavřít
přesným číslem). Kluci se poměrně rychle otrkali a za několik málo
okamžiků házeli šipky do terčů jako ostřílení mazáci. A výsledky?
Ve hře High Score Ondra obsadil krásné čtvrté místo, kdy jej o
„bednu“ připravila dost možná jedna šipka, kterou Ondra vyslal na
terč dříve, než byl automat připraven a nebyla proto započtena.
Kuba v tom samém turnaji obsadil místo deváté a Jirka se umístil
hned za ním. Následoval turnaj ve hře 301 Single Out, kde došlo
mimo jiné i na souboj parťáků Ondry s Kubou. V celkovém hodnocení této disciplíny Ondra skončil pátý a Kuba s Jirkou shodně dosáhli na dělenou devátou příčku. Turnaj provázela přátelská atmosféra, kde kluci získali cenné zkušenosti a položili základy dalším
vítězstvím. Tímto všem gratulujeme a přejeme mnoho úspěchů v
příštích turnajích. Za DDM Tomáš Felkl

Vítání jara
v Zemi Keltů
Nasavrky – Probuď v sobě
Kelta! Takový je slogan Země
Keltů v Nasavrkách, která na
2. dubna od 10 hodin chystá
vítání jara a zahájení letošní
sezony. Návštěvníci se mohou těšit i na rozšířený velikonoční program ve dnech
15. až 18. dubna. (red)

Poličská 342,
Hlinsko
www.texevo.cz

DĚKUJEME ZA VAŠI NÁVŠTĚVU

rozměr 9,8 x*NGF¾OGRQ\GOGM
7 cm
UGX\TQUVNÚOUCFGOPCMNKFPÆOOÊUV÷

èištìní
kobercù
a èalounìného
nábytku

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

FQVąKEGVKOKPWVQF*NKPUMC
MVTXCNÆOWD[FNGPÊ<P2TQ\XÊą¾VMC
&CPKGNC,KVMC

6GN

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

www.KOSMETICKESTUDIOHLINSKO.cz
ADRESA: KLADNO 105, 539 01 HLINSKO TELEFON: +420 777 557 969

-

EMAIL: PA.LUCKA@SEZNAM.CZ

kompletní kosmetické ošetření
epilace australskými vosky Lycon
lash lifting & botox řas
chemický peeling
neinvazivní mezoterapie
úprava + barvení obočí, řas
masáž obličeje
relaxační liftingová masáž obličeje
přístrojové ošetření pleti
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Získejte atraktivní plat,
nadstandardní pracovní podmínky
a 30 000 Kč za nástup
Hledáte novou práci v příjemném prostředí moderní výrobní haly s nejnovějšími
technologiemi? Voní Vám dřevo a rádi byste pracovali pro mezinárodní firmu,
kde jsou zaměstnanci na prvním místě?
Připojte se tedy k přátelskému týmu finské dřevozpracující společnosti Stora Enso,
která zastává filozofii „více stromů zasazených než pokácených“, a která v České
republice vyrábí produkty ze dřeva pro stavební průmysl. V nově budovaném provozu
ve Ždírci nad Doubravou právě obsazujeme řadu výrobních pozic jako například:

OPERÁTOR/-KA VE VÝROBĚ ● ŘIDIČ/-KA VZV
Stora Enso, jakožto stabilní zaměstnavatel s nadnárodní působností, nabízí novým
kolegům nadstandardní platové ohodnocení, řadu výhodných benefitů a výjimečnou
firemní kulturu s důrazem na kvalitní mezilidské vztahy.
Těšíme se na Vás přímo ve Ždírci nad Doubravou, Nádražní 66
nebo na storaenso.com/cs-cz/careers.
julia.zigmund.ext@storaenso.com, tel.: +420 720 749 201

Zdroj: Stora Enso

Ukázka využití našich produktů. Zdroj: Stora Enso – Emma Cross

Ukázka využití našich produktů. Zdroj: Stora Enso – Kiva Cenkovice

Ukázka využití našich produktů. Zdroj: Stora Enso – Christian Stummer
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Centrum Jana XXIII.
Pondělí: Výuka zpěvu s Monikou Maškovou 10 – 17 h (obj. předem
na tel. 724 568 602); Cvičení Pilates dospělí 17.15 – 19.30 h (paní Semerádová)
Úterý: Bohoslužba 8 – 9 h; Výuka zpěvu s Monikou Maškovou 10 –
17 h; Modlitební setkání 18 – 19 h; Intervalový trénink – 19.15 –
20.15 h
Středa: Výtvarná dílna pro dospělé 13.45 – 16.30 h; Intervalový trénink – 19.15 – 20.15 h
Čtvrtek: Cvičení Pilates dospělí 17.15 – 19.30 h
Pátek: Bohoslužba 8 – 9 h

duben| 2022
Kino
19. úterý
19.00
Vyšehrad:Fylm
Sportovní komedie ČR, 103 minut, 15-N, vstupné 150 Kč.
22. pátek
19.00
Po čem muži touží 2
Komedie ČR, 95 minut, P, vstupné 150 Kč.
23. sobota 16.00
Proměna
Animovaný rodinný film, dabing, 100 minut, vstupné 100 Kč děti,
120 Kč dospělí.
26. úterý
13.30
Tajemství staré bambitky 2 (Bio Senior)
Pohádka ČR, 100 minut, P, vstupné 70 Kč.
27. středa
19.00
Stínohra
Thriller ČR, 103 minut, 12-N, vstupné 130 Kč.

Sobota: Bohoslužba 16.30 – 17.30 h
Neděle: Bohoslužba 8 – 9 h; Spolčo dívek 13 -15 let 17.30 – 19 h
Aktivity mimo harmonogram
Sobota 9. dubna od 11 do 15 h – výroba velikonoční dekorace
„vlasaté postavičky“
14., 15. a 16. dubna od 10 do 15 h – velikonoční tvoření
Sobota 30. dubna od 11 do 15 h – malování triček
Více informací na www.cj23.cz, FB: Centrum Jana XXIII. Program je
odvislý od vládních nařízení.

MC Hlinečánek
VEŠKERÝ PROGRAM SE Z DŮVODU REKONSTRUKCE PŘESOUVÁ DO MULTIFUNKČNÍHO CENTRA
Pondělí
od 8 do 12 h – herna s tvořením (vstupné 50 Kč/rodina)
od 13 do 14.40 h – hrátky s angličtinou (nutná rezervace)
od 17.30 do 19.30 h – předporodní kurz s porodní asistentkou
Úterý
od 9 do 11 h – herna s písničkou (vstupné 50 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 50 Kč/rodina)
od 15.30 do 16 h – angličtina s Pam (nutná rezervace)
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 15 do 17 h – setkání maminek – volná herna (vstupné 50
Kč/rodina)
Další připravované aktivity
Středa 20. 4. od 14 h – Dítě na srdci – ukázky úvazů
Středa 20. 4. od 17.30 h – Relaxační večer pro ženy
Laktační poradenství dle dohody.
Bližší info na hlinecanek@email.cz, tel.: 728 460 403,
www.hlinecanek.cz, nebo na Facebooku. Změna vyhrazena.

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

Knihovna
Oddělení pro dospělé

Oddělení pro děti

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

13 – 17
9 – 12, 13 – 15.30
13 – 17
9 – 12, 13 – 17
ZAVŘENO
ZAVŘENO

Tel.: 469 311 263
Tel.: 469 311 197
www.knihovna.hlinsko.cz
Výtvarná soutěž: Můj psí hrdina z oblíbené knížky
Soutěžíme v těchto kategoriích:
I. kategorie: děti z MŠ
II. kategorie: 1.- 3. třída
III. kategorie: 4.- 6. třída
IV. kategorie: speciální školy
Každý soutěžící může přihlásit pouze jedno dílo. Nepřijímáme
skupinové práce. Na zadní stranu uveďte: jméno autora, kategorii,
kontakt (email) a Souhlas zákonného zástupce s vystavením práce.
UZÁVĚRKA 14.4.2022.
Hlasovat bude veřejnost během květnové výstavy v knihovně.
Práce odevzdávejte během půjčovní doby v knihovně, nebo zasílejte na adresu: Městská knihovna Hlinsko – dětské odd., Adámkova tř. 554, 539 01 Hlinsko.

U lípy
Sobota 30. dubna od 17 h
PÁLENÍ ČARODĚJNIC s ČHJ Hlinsko
Hry pro děti, soutěž o nejlepší masku, občerstvení zajištěno.
Ohňová show, koncert kapely Kredenc.

duben| 2022
Multifunkční centrum
Neděle 10. dubna
Festival tanečního mládí 2022
Celostátní přehlídku parketového tance v ČR – Mistrovství České
republiky SUT pořádá Taneční škola BOHÉMIA Chrast a Svaz učitelů tance ČR. Postupová soutěž dětských, juniorských, mládežnických a seniorských kolektivů v předtančení.
Sobota 16. dubna v 19 h
Maturitní ples Gymnázia K. V. Raise
Čtvrtek 21. dubna v 18 h
Lomy Amerika
Promítá a vypráví Ladislav Lahoda – prezident CMA- společnost
pro historického podzemí. Vstupné 100 Kč.
Neděle 24. dubna v 17 h
Jarní souborový koncert ZUŠ Hlinsko
Vstupné 50 Kč.
Pátek 29. dubna v 19 h
Dokonalá svatba
Hlinecký divadelní spolek „Divadlo A1“
Skvostná komedie o tom, co se může stát noc před svatbou, a jak to
ovlivní věci příští…Vstupné 150 Kč.
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Muzeum v přírodě Vysočina
VESELÝ KOPEC
15. až 18. dubna
VELIKONOCE NA VESELÉM KOPCI
Ukázky tradičních velikonočních obyčejů, ukázky výroby kraslic,
pomlázek a pečiva. Prodej vybraných výrobků a doprovodný kulturní program.
15. dubna až 30. října
PŮLSTOLETÍ S VÁMI
Výstava ve statku z Mokré Lhoty přibližující padesátiletou historii
muzea.
15. dubna až 30. října
MASOPUSTNÍ OBCHŮZKY Z HLINECKA
aneb Dvanáct 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 je do zahájení nové návštěvnické sezóny dne
15. 4. uzavřen.
Návštěvní doba od 15. 4.: Od úterý do neděle v době od 9 do 16 h.
BETLÉM HLINSKO

Připravujeme na květen
Úterý 10. května v 19 h
Dobrou noc, mami
Divadlo Ungelt Praha
Strhující psychologické drama, které v roce 1983 získalo
Pulitzerovu cenu.
Hrají: Taťjana Medvecká, Lucie Štěpánková Divadelní představení
v rámci abonmá-jaro 2022.
Vstupné 430 Kč.

do 1. května
VELIKONOCE NA BETLÉMĚ
Výstava ve všech roubených objektech, která přibližuje tradiční lidové zvyky. Ukázky výroby velikonočních předmětů. Prodej velikonočních dárečků.

Pátek 13. května v 18 h
Hlinečanka
Jarní koncert hlinecké dechové kapely s hostem večera Pavlínou
Filipovskou. Vstupné 150 Kč.

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.

Předprodej a rezervace vstupenek – Turistické informační centrum na Betlémě – 731 697 418, pokladna Multifunkčního centra
nebo www.mfc-hlinsko.cz.
Vstupenky lze platit i kartou.

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.

Městské muzeum a galerie
Galerie
do 5. června
JAN HONSA – SEDLÁK S PALETOU
Otevřeno: Út – Pá 9 – 12, 13 – 16 h
So, Ne, svátky 10 – 12, 13 – 16 h

Návštěvní doba: Úterý až pátek od 8.30 do 16 h; sobota od 9 do 12 h;
neděle od 13 do 16 h; polední přestávka od 12 do 12.30 h.
Prosíme, sledujte naše webové stránky, na nichž se dozvíte aktuální informace pro návštěvu: www.nmvp.cz.
Muzeum v přírodě Vysočina, Příčná 350, 539 01 Hlinsko, tel. 469
326 415 – správa; E-mail: muzeumvysocina@nmvp.cz
Betlém Hlinsko – 469 311 429 (průvodci), Veselý Kopec –
469 333 175 (průvodci). Oficiální webové stránky MP Vysočina:
www.nmvp.cz; www.facebook.com/ Muzeum v přírodě Vysočina

Muzeum
z technických důvodů 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

KD Herálec
Neděle 17. dubna od 19.30h
VELIKONOČNÍ ZÁBAVA
s NORMAL 03
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Soukromá inzerce
Koupím gramofonové LP desky do své archivní sbírky. Nesbírám
vážnou hudbu, lidovky ani dechovky. Platba ihned v hotovosti.
Děkuji za nabídky na tel.: 724 22 92 92
nebo e-mail: Fiat1955@seznam.cz.
Koupím obrazy malířů Vysočiny: Červinka, Sodomka, Zezula,
Wagner, Dvořák, Hanych, Emler, Bukáček, Sigmund, Vovsová, Macoun, Porš, Jambor, Honsa, Šplíchal, Panuška, Bubeníček, Kaván,
Cína – Jelínek, Němec, Odvárka a další. Tel.: 603 294 594.
Pronajmu větší byt 1+1 s balkonem, dlouhodobě. Tel.: 602 397 235.
Prodám nový bojler, kombinovaný, Dražice OKC 80, nový se slevou. Tel.: 730 680 144 (Srní).
Pronajmu garáž, ulice Rubešova. Tel.: 728 280 088.
Prodám rehabilitační polštář Wellmax. Levně. Tel.: 737 957 885.
Prodám Škoda Octavia Combi, 1,9 TDI, r.v. 1999, najeto 398 000
km, po výměně rozvodů, tažné zařízení, náhradní kola v ceně. Cena
27 500 Kč. Dále prodám 2 přední světlomety na Škoda Fabia,
cena 1 200 Kč. Tel.: 737 788 720.
Prodám včelstva. Tel.: 776 030 570.
Koupím gramofonové desky. Tel.: 739 067 695.
Koupím staré pohlednice, tuzexové bony, bankovky, vyznamenání, militaria, filmové plakáty apod. Tel.: 608 420 808.
Prodám novou vanu – plech, smalt, bílá barva, rozměr 170 x 70 cm.
Cena dohodou. Tel.: 602 566 860.
Pronajmu byt 1+1, 1. patro, výtah, po rekonstrukci. Tel.: 730 575 672.
Koupím garáž na sídlišti. Tel.: 723 542 108.
Prodám králíky – samečka a samičky, kalifornského, bílí, černý
čumáček. Tel.: 721 460 036.

Všechno zdražuje?
AKCE DUBEN

U nás
sleva 20%
na značková samozabarvovací sklíčka!
Optika Petříkovi
Dvořákovo nábř. 269, Hlinsko
Tel.: 736 535 055

www.optika-petrikovi.cz

www.lineafoto.cz
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Ohlédnutí za hokejovou
sezonou 2021/2022

Kam za sportem
Fotbal
Ne 10. 4.
So 16. 4.
Ne 24. 4.
So 30. 4.
Ne 1. 5.
Ne 8. 5.

Hl. – Benátky
Hl. – Česká Třebová
Hl. – Velké Hamry
Hl. – Lanškroun
Hl. – Polička
Hl. – Poříčany

16.30
10.30
17.00
9.30, 11.30
10.30
17.00

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

Házená – 1. liga žen – finálová skupina o titul
So 9. 4.
Ne 10. 4.
Pá 15. 4.
Ne 1. 5.

HK Hlinsko – Sokol Dobruška
HK Hlinsko – TJ Stará Ves nad Ondřejnicí
HK Hlinsko – Bakov nad Jizerou
HK Hlinsko – Sokol Krčín

14.00
13.00
13.00
13.00

Bazén
PROVOZNÍ DOBA PLAVECKÉHO BAZÉNU
Po
15.00 – 21.00
Út, St, Čt 6.30 – 7.45 15.00 – 21.00
Pá
6:30 – 7:45 16:00 – 21:00
So, Ne
10.00 – 19.00
Ceny: dospělí 50 Kč/1 hod., děti do 15 let – 40 Kč/1 hod.
Tel.: 608 042 627.
VELIKONOČNÍ PRÁZDNINY
Čtvrtek 14.4.
Pátek 15.4.
Sobota 16.4.
Neděle 17.4.

10:30 – 21:00
10:30 – 19:00
10:30 – 19:00
10:30 – 19:00

Pondělí 18.4. zavřeno
PLAVÁNÍ PRO SENIORY
– každé pondělí od 13 do 14 hodin
– cena 80 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 – 21.00 – ženy
So
13.00 – 19.00 – společná
Ne zavřeno
SQUASH
Po – Pá
8.00 – 20.00
So – Ne 10.00 – 19.00
Rezervace na telefonu 608 042 627.

V první jarní den 21. března se
zavřely brány zimního stadionu
a byly ukončeny soutěže. Konečně po 2 letech corona pandemie mohly všechny týmy od
přípravek až po muže odehrát
kompletní hokejovou sezonu.
Pro klub byl hlavní cíl nastartovat tréninkový proces a
zaměřit se zejména na mládež
tak, aby byla na sezonu připravená i v době všech možných
anticovidových opatření. To se
podařilo a již jarní i letní přípravy se zúčastňovali pravidelně téměř všichni hráči včetně
částečně i těch, kteří mají další
sporty. Pandemie u nás neměla
vliv na ukončení činnosti hlineckých hokejistů. Příprava
byla ukončena kempem na ledě
v posledním týdnu v srpnu,
která čítala dvě tréninkové jednotky na ledě a atletickou průpravou s relaxační programem.
Týdenní kemp je již základem
pro kvalitní přípravu pro
všechny hokejisty a již nyní
plánujeme další, s termínem od
22.8. – 28.8.2022. Samozřejmě
plánujeme využívat mimo jiné
nově otevřenou Sportovní halu.
Důležitou součástí klubu je
tým základny, kde se děti pouze
učí bruslit a základy hokeje. S
touto skupinou kluků a děvčat
od 4-8 let pod vedením trenéra
O. Pospíšila s kolegy M. Minaříkem, J. Vránou, L. Chladou pomáhají i naši junioři a další trenéři. Letos bylo v týmu základny více než 70 dětí. Tento počet
je výsledkem našich náborových akcí ve spolupráci s Českým svazem ledního hokeje.
Akce Pojď hrát hokej se konaly
v září 2021 a v lednu 2022 a na
obě akce přišla celá řada zájemců, ze kterých se následně
mohou stát hokejisté. Zde je i
velká podpora klubu, který nováčkům po absolvování výuky
bruslení a zaregistrování se do
klubu zapůjčuje zdarma výstroj,
rovněž od svazu rodiče obdrží
nezanedbatelný finanční příspěvek ve výši 1 500 Kč na nákup výstroje.
Dne 1. ledna 2022 došlo ke
změně na postu hlavního trenéra mládeže, po deseti letech
práce ukončil spolupráci s pracovních a rodinných důvodů p.
Dušan Schweinfurter, kterému
tímto chci poděkovat za jeho

práci pro klub. Naši nabídku
přijal a následně svazem byl
schválen jako nový hlavní trenér mládeže Bc. Jaroslav Plíšek,
který v předchozím období působil především u mládeže v HC
Dynamo Pardubice, měl příležitost zúčastnit se zahraničních
stáží, následně ukončil smlouvu
v HC Chrudim s cílem předat své
hokejové zkušenosti tam, kde
vyrostl. Po schůzkách se všemi
trenéry, týmy a rodiči byly zavedeny pro mladší a starší žáky
ranní tréninky na ledě tak, aby
se zvýšil počet tréninků na ledě
a přišla řada nových impulsů.
Spolupracuje a vede tým našich
trenérů a již nyní máme připravený celý program přípravy
na novou sezonu se sportovními testy a vyšší intenzitou. Plánujeme vybudování střelnice
pro zlepšení v činnosti s hokejkou a střelou na branku.
Výsledkově se z mládežnických týmů umístil nejlépe tým
starších žáků vedený L. Kunzem
a Š. Tichým, když si vítězstvím
1:3 v posledním utkání v sobotu
19.3. na ledě Litomyšle vybojoval 1. místo v tabulce. Zahráli si
také na kvalitním turnaji s extraligovými týmy v Českém Těšíně.
Tým mladších žáků vedený
M. Votavou a S. Pasekou se
umístil na 4. místě žákovské ligy. Naše přípravky pod vedením
trenérů R. Kopřivy, F. Chaloupky, J. Jirkovského, L. Chlady vychovávají řadu nadějných hokejistů, máme všechny kategorie přípravek s více než dostatečným počtem hráčů, tito kluci
zatím nehrají do tabulek, ale
jejich výsledky všem dělají radost. Tým R. Kopřivy obsadil na
turnaji MATULA CUP 2022 –
bez jediné porážky 1. místo v
konkurenci týmů Velkého Meziříčí, Humpolce a Opočna. Junioři vedení M. Minaříkem a M.
Breberou sbírali s mladým týmem zkušenosti v letos na cestování náročné regionální lize s
týmy Žďáru n/S, Chotěboře,
Černošic, Berouna, Prahy Smíchov, Vel. Popovic, Hvězdy Praha, Vlašimi, Litomyšle, Poděbrad, Kutné Hory. Tým mužů
v nové soutěži, kde se nově
spojily dva kraje a působilo 16
týmů, vedl. P. Jančařík s D.
Schweinfurterem. ...16
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Reakce na článek
z minulého čísla HN

Ráda bych využila příležitosti
Hlineckých novin a zareagovala
na články anonymních „maratonců“, ve kterých se chlubí
svými výkony a snaží se zesměšnit výkony zakládajícího
člena, veterána a srdcaře Maraton klubu, Josefa Leszkowa.
V krátkém příspěvku anonymové zmiňují několik různých
matoucích faktů, které v celku
nedávají smysl a pravděpodobně měly sloužit k čeření maratonských vod. Anonym v něm
srovnává závod z roku 1982, kdy
panu Burešovi bylo 31 let, a závod z roku 2009, kdy panu Leszkowovi bylo 58 let. Dále zmiňuje pana Kasala s 29 maratony,
kterých se zúčastnil, již se však
zapomněl zmínit, kolik jich
skutečně doběhl a kolik jich
vzdal. Zaráží mě samotný fakt,
že někomu stojí za to taková
provokace a je mi líto, že se tito
maratonci přiklánějí k takovému jednání, místo aby fandili
nejstaršímu hlineckému běžeckému klubu a třeba ho i
podpořili v nelehké době.
Dále bych se ráda zmínila o
jednom ze zakládajících členů
MK Hlinsko a vyjádřila mu
jménem Maraton klubu velké
díky za celoživotní činnost. Petr

Leszkow je předsedou MK
Hlinsko a aktivním členem již
42 let. Dosáhl mnoha vynikajících výsledků, a to převážně ve
veteránských kategoriích. Za
všechny jmenuji třeba 3. místo
v běhu do vrchu na mistrovství
světa v Chorvatsku 2009 nebo 1.
místo v roce 2014 v Polsku,
hattrick mistr ČR v půlmaratonu, krosu a běhu do vrchu 2014,
3x první místo ve Světovém
poháru v běhu do vrchu v Rakousku, výhra několika Českých
pohárů v běhu do vrchu a Iscarex poháru. Díky těmto a mnohým dalším výsledkům je Petr
Leszkow raritou nejen mezi
hlineckými běžci. Můžete se
podívat na foto Maraton klubu z
nejlepších let – pravděpodobně
rok 1982 před startem Hlinecké
25. Bohužel nelze zjistit přesný
rok, jelikož kronika MK byla
vypůjčena jedním bývalým členem, který ji z nejasných důvodů odmítá vrátit.
Na fotce stojící zleva Zdeněk
Akrman, Jirka Bidmon, Petr Leszkow, Jarda Bureš, Pepa Leszkow, sedící zleva Zdeněk Nevečeřal, Josef Svoboda, Milan
Šmahel, Julius Slabý a Vašek
Leszkow. Iva Leszkowová,
MK Hlinsko
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Podzimní část a zimní
příprava HK Hlinsko
V podzimní sezoně se 1. liga
Národní házené rozdělila na
čtyři skupiny. První dva z každé
skupiny postupují do play-off a
do skupiny hrající o titul.
Hlinecké házenkářky pod vedením trenérek Šárky Kvapilové
a Evy Kadaníkové se v podzimní
sezoně umístily na 2. místě ve
své skupině s 10 body a skóre
149:148 a postupují tímto do
skupiny osmi mužstev, které
budou hrát o titul.
V lednu zahájily zimní přípravu. Tréninky probíhají 1x
týdně v hale ZŠ Ležáků. Součástí
přípravy bylo i odehrání čtvrtfinále Českého poháru 5. 2. 2022
ve Vracově, kde se Hlinsko
umístilo na 3. místě. Od 25. 3.
budou probíhat tréninky venku
na hřišti v Olšinkách. Mládežnická družstva hrají Oblastní
soutěž.
Dorostenky pod vedením Jany Horáčkové a Veroniky Hromádkové začaly podzimní sezonu pouze se sedmi hráčkami,
doplňovány byly staršími žákyněmi. Družstvo dorostenek nyní
doplňuje mužstvo žen, trénuje s
nimi a účastnily se i Českého
poháru. Doufáme, že budou
dobrou posilou.
Starší žákyně, též vedené Janou Horáčkovou a Veronikou

Hromádkovou, jsou doplňovány mladšími žákyněmi.
V září proběhl nábor dětí do
družstva mladších žákyň. Přihlásilo se 12 dětí. Mladší žákyně
trénují pod vedením trenérek
Petry Dostálové a Nikoly Kvapilové. Přesto, že mělo mužstvo
hodně nových dětí, dařilo se jim
a umístily se na 3. místě.
Zimní přípravu zahájila mládežnická družstva v lednu. Trénují 2x týdně v nové sportovní
hale ZŠ Resslova. V rámci přípravy se starší a mladší žákyně
zúčastnily turnaje v České Skalici, kde se umístily st. žákyně
na 5. místě a ml. žákyně na 3.
místě. Od dubna zahájí tréninky
venku na hřišti v Olšinkách.
Po dvou letech, z důvodu
pandemie covid-19, se opět bude hrát jarní sezona. Družstvo
žen ji zahájí doma 3. 4. 2022
utkáním s Blovicemi, dorostenky 9. 4. 2022 doma s Dobruškou
a oboje žákyně 15. 4. 2022 doma
s Lázněmi Bělohrad. Na všechna
utkání jste srdečně zváni.
Chceme poděkovat všem,
kteří podporují národní házenou v Hlinsku a za velmi
dobrou spolupráci s vedením
sportovní haly a kladný přístup
k vyřešení nedostatků pro národní házenou. HK Hlinsko

Dokončení ze str. 15: Zde byl cíl postoupit do čtvrtfinále soutěže,
což se nepodařilo. V osmifinále play-off bylo Hlinsko vyřazeno 2:1
na utkání vítězem základní části – Litomyšlí po velkém boji. O postupujícím rozhodly ve třetím utkání až nájezdy a jediná branka
rozhodla o postupu soupeře. V pohárové soutěži se umístil tým na
3. místě. Pozitivem určitě je, že do týmu trenéři postupně zapracovávají další hlinecké mladé hráče z juniorky.
Na závěr chci poděkovat všem funkcionářům, pořadatelům, hráčům, trenérům, rodičům hráčů našeho klubu, kteří se podílejí na
činnosti klubu HC Hlinsko a reprezentaci města Hlinska. Dík patří
také vedení sportovišť, vedení města Hlinska a všem sponzorům za
velkou podporu bez níž by nebylo sportování pro mnohé možné.
Máme nové cíle – do nové sezony přihlásíme tým dorostu a zkompletujeme mládež, rovněž přihlásíme do soutěží druhý tým ml. žáků. Potřebovali bychom další klubové zázemí, doufáme, že se to ve
spolupráci s městem podaří. Všem sportovcům a příznivcům hlineckého sportu přeji hodně zdraví.
Radek Chlada, předseda klubu
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