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PLESY JSOU V PLNÉM PROUDU

VĚNEČKY, které se konaly v polovině prosince a na začátku ledna, zahájily plesovou sezonu v
Hlinsku. V Multifunkčním centru jsou plesy tedy již v plném proudu. Nabídka plesů je pestrá, stačí
si jen vybrat. Foto: Radek Pavlík www.fotopavlik.com

Období masopustu vyvrcholí
13. února akcí Rozloučení
s masopustem. Více na str. 7

Příští číslo vyjde

6. března 2018

Slovo starosty
Když jde vše
snadno, po
čase si dosažených
výsledků
obvykle
přestaneme
vážit. Pokud
ale musíme o
něco zabojovat, je to jiné. Dvanáct zastupitelů našlo odvahu
a zvedlo ruku pro rozpočet
města na rok 2018. Děkuji jim
za to, protože podpořili dobré
investice pro spoustu občanů.
Chápu, že všichni nemusíme
mít na všechno stejný názor a
nelze se zavděčit všem. To by
ani nebylo normální. Jsou ale
situace, kdy musíme občas
každý z nás osobní zájmy dát
stranou. Někdo toto dokáže,
jiný ne. A ti, kteří nemají čisté
svědomí, se musí obhajovat
nejrůznějšími polopravdami či
pomocí lží. Je dobře, že jsme se
v Hlinsku vyhnuli rozpočtovému provizóriu, protože chceme
jít dopředu a záleží nám na
rozvoji našeho města, což
zřejmě někomu hodně vadí.
Pravdou je, že úředníci na odboru investic a městského
majetku budou mít dost práce.
Naším zájmem je ovšem pro
rozvoj Hlinska dělat maximum
a ne sedět se založenými
rukama. Osobně přitom nerozlišuji, jestli je či není volební rok. Letošní rok je mimořádný z jiného důvodu –
naše republika slaví výročí 100
let od svého založení. Přál
bych si, abychom tento mezník vnímali jako příležitost,
abychom si uvědomili, kde
jsou naše kořeny. Že jsou hluboko zaryté v nádherné krajině. Že jsou české a pevně
srostlé se zdejší půdou. A že je
nikdo nevyrve.
Když se podíváme na stoletou historii, nešlo vše snadno.
Naopak mnohokrát jsme museli zabojovat. Věřím proto, že
díky tomu si dosažených hodnot vážíme. Děkuji za podporu
a mějte úspěšný únor.
Miroslav Krčil
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Nabídka stavebních
pozemků v Srní

MĚSTO HLINSKO NABÍZÍ k prodeji dva stavební pozemky v
místní části Srní. Pozemky jsou velikosti 670 m² a 650 m². Na
hranici pozemků jsou přivedeny inženýrské sítě (elektřina, vodovod, kanalizace).
Bližší informace podá p. Holec, odbor IMM MÚ Hlinsko, tel.:
469 315 337, holec@hlinsko.cz.

Hlinsko

Dobrá zpráva pro občany
Hlinska, zastupitelstvo
schválilo rozpočet města
Zastupitelstvo na svém zasedání 28. prosince schválilo
rozpočet města na rok 2018.
Byl připraven s maximální odpovědností a důrazem na pokračování investic.
Provozní rozpočet je přebytkový, přičemž na pokrytí
části investičních akcí a oprav
majetku použijeme díl finančních prostředků, které jsme
dokázali ušetřit v minulých
letech. Rok 2017 přitom město
Hlinsko končilo ve velmi dobré
kondici, na účtech jsme měli
téměř 96 milionů korun.
Příjmy letošního rozpočtu
by měly tvořit stejně jako v
předešlých letech především
daňové příjmy, a to v předpokládané výši 145 milionů korun. Nedaňové příjmy jsou
naplánovány na zhruba 41
milionů. Dalších téměř 19 milionů by mělo přitéct do rozpočtu od státu jako příspěvek
na výkon státní správy. Přes
pět milionů mají v příjmové
oblasti tvořit kapitálové příjmy
převážně z prodeje pozemků.
Ve výdajové části jsou významnou položkou opravy

městského majetku a investice.
Jde o částku v součtu cca 100
milionů korun. Pokud se nám
podaří získat dotace, o které
žádáme, může se tato částka
až zdvojnásobit. Na provoz
příspěvkových organizací
města Hlinska a sportovišť
plánujeme vydat zhruba 35
milionů korun. Důležité je, že
bez problémů zvládáme splácet také závazky. Největší z
nich je splátka úvěru za výstavbu Multifunkčního centra
ve výši zhruba 5,2 miliony korun ročně.
V době ekonomicky příznivé
je nezbytné peníze investovat.
To je pravidlo, o kterém nelze
pochybovat. Zároveň i v období hospodářského růstu ale
musí každé odpovědné vedení
obce či města přiměřeně myslet na budoucnost – na další
projekty, které jsou připraveny.
Proto jako finanční rezervu
města nezapojenou do rozpočtu ponecháváme téměř 50
milionů korun. Je to nejvíce v
historii Hlinska.
Miroslav Krčil, starosta
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Jsme tu pro vás již 10 let!
Píše se datum 8. 1. 2008 a ve
zcela novém Domově seniorů
Drachtinka je přijímán první
obyvatel. Ano, je tomu již 10
let, kdy Domov seniorů
Drachtinka začal žít v tom
pravém slova smyslu. Dne 8. 1.
2018 náš domov poskytuje
podporu, péči a zázemí již
3 650 dnů nebo chcete-li
87 600 hodin celkem 87 uživatelům, bez ohledu na víkendy, státní svátky, den či noc.
V pondělí, 8. 1. 2018 ve 13
hodin přijali pozvání na slavností setkání představitelé
Města Hlinska včele s panem
starostou Miroslavem Krčilem,
radní Města Hlinska, hosté
z řad stálých sponzorů. Na
programu slavnostního připomenutí bylo ocenění práce zaměstnanců, kteří zde pracují
již od samého začátku. Poděkování patřilo 24 zaměstnancům, z nichž 13 se stalo součástí týmu již od srpna 2007 a
dalších 11 zaměstnanců postupně uzavírali pracovní poměr po celý rok 2008. Ředite-

lem se stal pan Bc. Marek
Bíško, který funkci ředitele
vykonával až do července 2015.
Pan ředitel se z pracovních
důvodů slavnosti zúčastnit
nemohl, ale vzkázal všem pracovníkům i klientům hodně
zdraví v tomto roce a celému
domovu vše dobré. Pamětní
diplom, růži a drobný dárek
dostalo z rukou ředitelky Evy
Holečkové i 9 obyvatel domova, kterým se domov stal domovem již v roce 2008.
Přání pevného zdraví, klidu
a všeho dobrého zaměstnancům i obyvatelům domova vyjádřil pan starosta Miroslav

Krčil, pan Martin Vtípil, vedoucí odboru sociálních věcí,
školství a zdravotnictví a pan
Karel Hudec, radní Města
Hlinska.
„Děkuji všem za odváděnou
práci i loajálnost vůči organizaci. Vaše zaměstnání je velmi
náročné po psychické i fyzické
stránce. Každý den jsme, jako
celý tým domova, k dispozici
87 obyvatelům, prožíváme
s nimi jejich životní příběhy, ať
ty pěkné, tak i ty smutné. Věřím, že Domov seniorů
Drachtinka bude místem, kam
se budete rádi vracet, naši
obyvatelé zde budou spokojeni

a všichni dohromady zvládneme i chvíle těžší, které k životu
prostě patří… Děkuji vedení
města Hlinska za podporu a
spolupráci směrem
k příspěvkové organizaci, bez
níž bychom tu nebyli ani my
zaměstnanci, ani obyvatelé“
závěrem poděkovala a popřála
ředitelka domova pracovníkům
i uživatelům domova a zřizovateli.
Závěrem byli hosté i zaměstnanci domova pozváni
k rautu, kde mohli zhlédnout
výstavu fotografií znázorňujících 10 uplynulých let, ve kterých domov vznikal a postupně se měnil.
Pro všechny zájemce z řad
obyvatel domova byl uspořádán koncert dechového orchestru pod taktovkou pana
učitele Ondřeje Jehličky, který
ve svém souboru má 27 žáků
ZUŠ Hlinsko. Byl to ten pravý
závěr pro sváteční odpoledne.
Mgr. Eva Holečková, ředitelka
Domova seniorů Drachtinka

SLS hledá průvodce a pokladní

Taneční kurz pro veřejnost

Soubor lidových staveb Vysočina hledá pro muzeum
v přírodě na Veselém Kopci
průvodce a pokladní.

Členové klubu TKG Hinsko
připravili pro veřejnost již
v pořadí čtvrtý kurz PRO- AM.
Již od konce února, v březnu a
v dubnu se mohou zájemci,
kteří milují tanec a nemají tanečního partnera naučit jak
základy standardních, tak
latinsko-amerických tanců.
V 10 lekcích vždy v pondělí od
17 hodin se první kroky naučí

Podmínky:
– jedná se o brigádu – dohoda
o pracovní činnosti nebo o
provedení práce
– vhodné pro aktivní seniory
– výkon práce v období od 21.
dubna do konce října 2018,
práce i o víkendech
– služba cca 10x za měsíc, dle

dohody
– dopravu na Veselý Kopec zajišťuje zaměstnavatel
Požadujeme zodpovědnost,
komunikativnost, vstřícnost,
smysl pro práci v kolektivu,
základní kulturní rozhled a
schopnost učit se nové věci.
Nabízíme práci v zajímavém
prostředí.
Bližší informace: 469 326 411,
vojancova.ilona@npu.cz
Správa SLS Vysočina, Příčná
350, Hlinsko.

Divadlo Radka Brzobohatého
přiveze klasickou českou divadelní hru Maryša.
Vrcholné dílo bratří Mrštíků
bylo napsáno v roce 1894.
Mladá dívka Maryša je dcerou
bohatého sedláka Lízala, miluje však Francka. Lízal má pro
Maryšu vyhlédnutého jiného
ženicha – bohatého mlynáře
Vávru, vdovce se třemi dětmi.
Manželství Maryši a Vávry není šťastné, Vávra tráví více času v hospodě než doma, nakonec Maryšu i bije. Lízal, otec

Maryši, uznává svoji chybu. Po
dvou letech se vrací Francek z
vojny a veřejně prohlašuje, že
bude za Maryšou chodit. Maryša odmítá, bojí se hanby,
kterou by způsobila sobě i celé
rodině. To, že se Vávra pokusí
Francka zastřelit, nakonec
Maryšu vyprovokuje k zoufalému činu – Maryša Vávru otráví jedem (otrušík) nasypaným do kávy.
Úterý 20. února 2018 od 19
hodin v MFC Hlinsko – divadelní sál. Vstupné 300 Kč.

v páru, společně
s profesionálními, tedy soutěžními sportovními tanečníky
nebo tanečnicemi. Kurz je
otevřen jak pro ženy, tak pro
muže.
Všichni příznivci ladnosti
pohybu a elegance jsou srdečně zváni na taneční parket jako účastníci tanečního kurzu.
Dr. Jana Malinová

MKK Hlinečan nabízí k
pronájmu v Multifunkčním
Česká klasika Maryša v Hlinsku
centru volné prostory
V současné době má MKK Hlinečan v MFC k dlouhodobému
pronajmutí jednu zkušebnu ve
2. nadzemním podlaží o výměře 34 m². Cena pronájmu je
14 tisíc korun ročně. Nájemné
je možné uhradit buď hotově,
nebo vzájemným zápočtem za
uskutečněná vystoupení pro
MKK Hlinečan. Dále nabízíme
k pronájmu místnost v prvním
podzemním podlaží, která je
spíše vhodná jako sklad. Více
informací na tel. čísle 606

928 635.
V Multifunkčním centru dále
nabízíme i krátkodobý pronájem zkušeben na cvičení jógy
či jiných aktivit. Volné termíny
máme hlavně v úterý a ve
středu. Cena za 1 hodinu pronájmu je 160 Kč, pro nekomerční nájmy (spolky, příspěvkové organizace) je cena
za 1 hodinu 80 Kč. Více informací na tel. čísle 608 276 517.
MKK Hlinečan
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Rozloučení s masopustem
v Hlinsku je už tradicí
Masky se na Betlémě
objeví již pošesté, a to
v úterý 13. února.

První týdny nového roku se
vždy nesou ve znamení Masopustu a Hlinecko je jednou z
nemnoha oblastí, kde si jednotlivé obce tuto prastarou
tradici dodnes připomínají.
Osobitá atmosféra, důraz na
tradiční vzhled jednotlivých
masek, nespoutané veselí – to
vše dělá masopustní obchůzky
něčím nevšedním. Není náhodou, že masopustní obchůzky
na Hlinecku jsou zapsány od

roku 2010 na seznamu nehmotného kulturního dědictví
UNESCO. I Hlinsko je na tuto
skutečnost patřičně hrdé a v
letošním roce již pošesté pořádá Rozloučení s Masopustem
přímo v ulicích města. Průvod
dětí v masopustních maskách
je totiž jedním z nejatraktivnějších bodů programu.
Program započne již
v dopoledních hodinách, a to
před Základní školou Smetanova, kde se po 9. hodině
shromáždí děti v tradičních i
méně tradičních maskách. Po
zahájení masopustu se dlouhý
průvod vydá v 9.30 hod. za
doprovodu řízné dechové kapely Mrákotinka na cestu hlineckými ulicemi. Krátká zastávka potěší obyvatele Domova seniorů Drachtinka, odkud budou děti směřovat přes
Komenského ulici na Tylovo
náměstí. Cílem barevného
průvodu masek bude Betlém,
kde dětský masopust vyvrcholí. Všechny děti budou na Bet-

Dva velké literární
úspěchy

lémě odměněny tradiční masopustní koblihou.
Ve 14 hodin bude veselý
masopustní program pokračovat před radnicí na Poděbradově náměstí. O zábavu a
pozdvižení se již tradičně postará maškara z hlinecké
místní části Blatno a kapela
Hlinečanka. Ve 14 hodin starosta města povolí maškarám
jejich rej a předá jim pověstnou vládu nad městem. Zástup
masek se odsud přesune na
Betlém, kde proběhne obchůzka mezi jednotlivými
chalupami. Závěr obchůzky
bude patřit tradičnímu obyčeji
porážení masky kobyly, jež je
plánováno na 15.30 hod.
V areálu Betléma, v místní
restauraci budou po celý den
k zakoupení zabijačkové speciality a koblihy. Stánek s medovinou a jinými dobrotami
neodmyslitelně spjatými s
masopustním hodováním také
jistě každého potěší.
Petra Plisková, TIC Hlinsko

Dva studenti Gymnázia K. V.
Raise a SOU, Hlinsko mají
oprávněný důvod k radosti.
Jako první se o svém úspěchu dozvěděl Ondřej Faiman z
třídy 5.A. V celostátní literární
soutěži Pardubické střípky,
kterou vyhlašují Krajská
knihovna v Pardubicích a
Středisko východočeských spisovatelů již devátý rok, se mezi
161 účastníky rozhodně neztratil, porota jeho práci na
téma Velké překvapení odměnila Čestným uznáním.
Z úspěchu se radovala i
Zdeňka Nováková, studentka
třídy 3.C. V celostátní literární
soutěži O cenu Jiřího Šedého –
Nejsem na světě sám zaujala
porotu natolik, že se svou prací
na téma Moje největší radost
obsadila 1. místo. Je to velký
úspěch, protože do této soutěže, kterou již po deváté vyhlásila Pedagogicko-psychologická
poradna Ústeckého kraje a
Zařízení pro další vzdělávání
pedagogických pracovníků v
Teplicích, zaslalo svůj příspěvek 735 účastníků.
PaedDr. Jaroslava Hladíková,
Gymnázium K. V. Raise a SOU

Plánování sociálních služeb na Hlinecku
díl druhý: Domov seniorù Drachtinka
ÈÍSLO PROJEKTU: CZ.03.2.63/0.0/0.0/16_063/0006501
Projekt realizuje Místní akèní skupina Hlinecko, Základní èinnosti:
z.s., další informace najdete na webových • pomoc pøi osobní hygienì nebo poskytnutí
stránkách www.mashlinecko.cz
podmínek pro osobní hygienu,
• poskytnutí stravy nebo pomoc pøi zajištìní
díl tøetí: Centrum denních služeb Motýl
stravy,
Centrum denních služeb Motýl je registrovaná • výchovné, vzdìlávací a aktivizaèní èinnosti,
ambulantní sociální služba, která poskytuje • zprostøedkování kontaktu se spoleèenským
prostøedím,
lidem se zdravotním, mentálním a
kombinovaným postižením od 18 let vìku péèi • sociálnì terapeutické èinnosti,
a
odporu pøi zvládání bìžných denních • pomoc pøi uplatòování práv, oprávnìných
zájmù a pøi obstarávání osobních záležitostí
èinností a pøi zapojování do bìžného života
vrstevníkù s ohledem na jejich individuální
potøeby, možnosti a zájmy. Poskytovatelem Poskytovanými aktivitami v rámci základních
služby Centrum denních služeb Motýl je od èinností jsou napø. pohybové aktivity, výtvarné
roku 2013 pøíspìvková organizace mìsta èinnosti a práce s pøírodním materiálem,
Hlinska Domov seniorù Drachtinka. Vedoucím muzikoterapeutické aktivity, pøíprava
jednoduchých pokrmù, spoleèenské akce,
zaøízení je Bc. Marek Plachta.
Cílová skupina: Služba je urèena lidem se p o s i l o v á n í k o g n i t i v n í c h s c h o p n o s t í ,
zdravotním, mentálním a kombinovaným upevòování sebeobslužných dovedností,
postižením od 18 let nácvik obsluhy bìžných domácích spotøebièù,
vìku z Pardubického podpora pøi využívání bìžných služeb a další.
k r a j e , p ø e d e v š í m Centrum dále poskytuje tyto fakultativní
mikroregionu Hlinecko, èinnosti (nad rámec základních služeb): dovoz
jejichž situace vyžaduje stravy, svoz uživatelù z domácího prostøedí do
pomoc jiné osoby a CDS Motýl a zpìt, výlety a spoleèenské akce
poskytnutí ambulantní nad rámec pracovní doby, logopedická péèe,
dohled nad užíváním lékù a doprovod uživatele
sociální služby.
nad rámec základních èinností.

Kapacita ambulantní formy poskytování: 20
klientù (jedná se o okamžitou kapacitu zaøízení)
Cena: dle aktuálního ceníku Centra denních
služeb Motýl
Provozní doba ambulantní formy poskytování:
Po - Pá 7: 30 – 16:30 hod.
Bezbariérovost: ano
Formy poskytování sociálních služeb:
ambulantní
Typ poskytovatele služeb: poskytovatelé
registrovaných sociálních služeb Vìková
kategorie klientù: služba je urèena osobám od
18 let
Od 2. 1. 2018 došlo k rozšíøení služby, novì je
urèena i klientùm seniorského vìku.
Adresa:
Fügnerova937, Hlinsko 539
Telefon: vedoucí zaøízení: 601 360 391 sociální
pracovnice: 725 990 510, 725 990 615 E-mail:
motyl@drachtinka.cz
Webové stránky: www.drachtinka.cz/motyl
Dle dostupných informací
zpracovala Mgr. Lenka
Sodomková, odborná
garantka plánování
sociálních služeb v ORP
Hlinsko
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Skauti letos slaví 100 let
V letošním roce si připomeneme sté výročí od konce první
světové války a založení Československé republiky. Ne
každý ví, že v roce 1918 byl také založen první skautský oddíl v Hlinsku. Jeho vedoucím
byl Jiří Skála a skauti se zpočátku scházeli v domě jeho
rodičů na dnešní Adámkově
třídě nedaleko Husova sboru.
Skauting byl od té doby
v Československu třikrát zakázán – jednou nacisty a dvakrát
komunisty. K poslední obnově
skautské organizace Junák došlo v roce 1989.
Významné okamžiky a
osobnosti hlineckého Junáka
letos na podzim představí výstava Skautské století
v Hlinsku, která se bude konat
v místním muzeu. V souvislosti
s připravovanou výstavou
bychom rádi poprosili o spolupráci všechny, kdo mají do-
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Otázka pro vedoucího odboru
investic a městského majetku
(OIMM) Ing. Jaroslava Dvořáka
Pane inženýre, při jednání
zastupitelstva zaznělo, že
někteří zastupitelé nepodpoří rozpočet mimo jiné i
kvůli obavám, že váš odbor
nezvládne kvalitně zajistit
naplánované investiční akce.
Jaký je váš názor?

ma jakékoliv artefakty vztahující se k dějinám hlineckého
skautingu (zejména skautské
deníky, kroniky, fotografie, filmy či vlajky). Jste-li ochotni
tyto předměty věnovat či zapůjčit skautskému středisku,
ozvěte se prosím co nejdříve
na e-mail ivoddil@gmail.com
či na tel. 723 603 470. Předem
děkujeme.

Ing.Jaroslav Dvořák, vedoucí OIMM:
„Dopředu používat takové
argumenty není na místě. V
minulém roce sice jeden pracovník z odboru odešel, ale
místo něj jsme již nového
pracovníka přijali.
Vedení města a rada však
také přijaly opatření pro
zvládnutí této situace a na odbor nastoupí v nejbližší době

další pracovník. Jedná se o
pracovníky s dlouholetou praxí
ve stavebnictví. Odbor a jeho
pracovníci budou určitě plně
vytíženi, samozřejmě počítáme
se spoluprací ostatních odborů
města a také s podporou samosprávy.
Vždyť i v minulosti se odbor
a město musely vyrovnat
s odchodem a nástupem pracovníků. Mimo personálního
posílení odboru jsme také přijali další opatření.
Na vybrané stavby zajistí
výběrová řízení na dodavatele
externí firmy a také technické
dozory či koordinátory BOZP
pokryje odbor z části externisty.“

Vojtěch Homolka

Příměstský tábor zabaví děti o jarních prázdninách
Středisko volného času POHODA A POHODA COOL pořádá
během jarních prázdnin Příměstský tábor
Datum konání: 12.3. – 16.3.
Denní doba tábora: od 7 do 17
hod.
Místo konání: SVČ POHODA A
POHODA COOL
Cena za celý tábor: 1 000 Kč
Cena za jeden den: 250 Kč

(400 Kč jeden den s výletem)
Maximální denní kapacita:
20 dětí ve věku 6 až 15 let
V ceně tábora je zahrnut
kompletní každodenní program od 7 do 17 hodin, obědy,
odpolední svačina, pitný režim,
výtvarné potřeby, cestovné,
vstupy do bazénu, celodenní
výlet, bowling, kino apod.
Zákonný zástupce může své

dítě přihlásit formou písemné
přihlášky buď na celý tábor
(cenově zvýhodněno), popř. na
jednotlivé dny. Přihlášky budou přijímány do 5. března.
Program tábora:
Pondělí 12. 3. – výtvarné dílny,
výroba táborových triček, návštěva plaveckého bazénu
Úterý 13. 3. – pěší výlet do Oldřetic, návštěva ranče, jízdy na

koních
Středa 14. 3. – celodenní výlet
autobusem do fajn parku Robinson v Jihlavě
Čtvrtek 15. 3. – návštěva kina –
film dle programu, turnaj Xbox
Pátek 16. 3. – tělocvična –
sportovní hry, malování na
obličej, karneval v maskách –
ukončení tábora.

Tříkrálová sbírka 2018 – děkujeme dárcům a koledníkům
První lednový víkend vyrazili
do ulic Hlinska a okolních obcí
tříkráloví koledníci. Vybaveni
zapečetěnou pokladničkou
přinesli radost a požehnání do
tisícovek domácností a přitom
vybírali příspěvky na pomoc
nemocným a potřebným. Spolu s cukříky a kalendáři rozdávali i tříkrálovský leták
s informacemi o využití loňské
sbírky a se záměry pro využití
té letošní. Počasí jim letos
přálo, dokonce se na obloze
ukázalo i sluníčko, což oproti
loňským až dvaceti stupňovým
mrazům byla opravdu příjemná změna.
Část výtěžku z Tříkrálové
sbírky 2018 bude použit na
rekonstrukci domu v Hlinsku,

který je majetkem Oblastní
charity Nové Hrady u Skutče.
Záměrem rekonstrukce, která
je již v běhu, je vybudování
nových vyhovujících prostor
pro ambulantní a terénní
služby, které v Hlinsku naše
organizace poskytuje – sociálně terapeutické dílny, charitní
pečovatelská služba, osobní
asistence a sociálně aktivizační
služba pro rodiny s dětmi.
Část sbírky bude využita na
přístavbu domu sv. Josefa
v Chotovicích, který je majetkem Oblastní charity Nové
Hrady u Skutče. V objektu
vzniknou nové prostory pro
zázemí ambulantních a terénních služeb – kanceláře pro
vedoucí služeb, sociální pra-

covníky, prostory pro pracovníky a uživatele sociálně terapeutických dílen a denního
stacionáře a zázemí pro pracovníky pečovatelské služby a
osobní asistence.
Každoročně je část sbírky
použita také jako dar na realizaci humanitárních projektů
v zahraničí – Projekty v Indii:
kvalifikační kurzy pro nevyučenou a nezaměstnanou mládež a dětské večerní vzdělávání v oblasti Bangalore – Karntaka, výstavba domků pro
chudé v oblasti Belgaum, projekty misie v Hondurasu. Dále
je sbírka využívána na krytí
nákladů vzniklých při odstraňování následků povodní, požárů apod.

Děkujeme všem dobrovolníkům, kteří se do sbírky zapojili, děkujeme všem malým i
velkým koledníkům, kteří
sbírce věnovali svůj čas. Děkujeme všem štědrým dárcům za
dary finanční i za drobné
sladkosti pro naše malé koledníky.
Věříme, že i příští rok otevřete nejen dveře vašich příbytků, ale i svá srdce pro
dobrou věc.
Celková částka vybraná
v oblasti Hlinsko, Skuteč, Chotovice činí 931 589 Kč.
V Hlinsku samotném se vybralo 143 541 Kč.
Ludmila Dostálová, Oblastní
charita Nové Hrady u Skutče
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Rozpočet na rok 2018 – prozíravé
investování nebo rozhazování?
Dne 28. 12. 2017 schválilo zastupitelstvo města Hlinska 12
hlasy z 21 rozpočet města
Hlinska na rok 2018. Byl jsem
jedním z těch, kteří rozpočet
města na rok 2018 svým hlasem nepodpořili, a to zejména
z následujících důvodů.
Co mně osobně na předloženém návrhu rozpočtu vadí,
je to, že přestože rozpočet nezahrnuje žádnou velkou investiční akci, která by potřebovala z rozpočtu města desítky milionů korun, předpokládá předložený návrh rozpočtu čerpání více než 40 milionů ze zůstatku finančních
prostředků z minulých let. Návrh rozpočtu zahrnuje řadu
menších investičních akcí,
které jsou sice potřeba, často
jsou na ně již řadu let zpracovány i projekty, avšak stejně
tak bychom našli celou řadu
dalších akcí po celém městě,
které by byly stejně potřebné.
To je třeba příklad vodovodu
a kanalizace v lokalitě Za Drahou. Na tuto akci je projekt
zpracovaný již cca 13 let. Když
jsme plánovali v roce 2015, na
začátku našeho funkčního období, investiční akce do roku
2018, o této akci nepadlo ani
slovo. Poprvé jsme o ní slyšeli
od starosty a místostarosty
v létě roku 2017 s tím, že Rada
města schválila investiční záměr na vybudování vodovodu
a kanalizace v této lokalitě „..
až někdy…“. Souhlasím s tím,

že být v 21. století odkázán na
vlastní studnu v době, kdy jsou
sucha a vody je čím dál větší
nedostatek, se podobá téměř
středověku, avšak nemohu
pochopit, proč se tedy tato akce nezrealizovala v roce 2016,
kdy SŽDC rekonstruovalo trať
Pardubice – Havlíčkův Brod
včetně kolejiště hlineckého
nádraží a kdy bylo jednodušší
a výrazně levnější během této
rekonstrukce kolejiště překonat koleje s potrubím kanalizace a vodovodu, než
v současné době, kdy se toto
bude řešit výrazně dražším
protlakem pod kolejemi – pokud to na zrekonstruované
trati vůbec správce železnice
povolí. A to je jen jeden příklad.
Ale hlavním důvodem, proč
jsem rozpočet nepodpořil, je
čerpání více než 40 milionů
z nevyčerpaných finančních
prostředků z minulých let. Jsou
hotové projekty na velké investiční akce – např. sportovní
hala s rozpočtem 113 milionů
Kč, spojka ETA – Rataje spolu
s rozšířením počtu parkovacích
míst z nynějších 120 na více
než 210 míst za cca 51 milionů
Kč, připravuje se další etapa
zasíťování stavebních parcel na
Drachtinách, která bude také
stát kolem 50 milionů Kč, a to
nemluvím o koupališti – koupacím biotopu. S těmito akcemi však rozpočet na rok 2018
nepočítá a měly by být reali-

Skrytá nebezpečí
internetu

Centrum denních služeb Motýl – již v novém

Jak mohu
předejít problémům při
používání internetu, sociálních sítí
a dalších komunikačních prostředků u
svého dítěte. Jaká je právní
odpovědnost rodiče.
Mgr. František Krampota,
ředitel ACET ČR z.s., metodik
prevence pedagogicko psychologické poradny
Pondělí 12. 2. v 15.30 hodin, ZŠ Resslova Hlinsko,
přízemí hlavní budovy

Centrum denních služeb Motýl
od 1.1. 2018 poskytuje službu
v nově zrekonstruovaných
prostorách v ul. Fügnerova 937,
Hlinsko 539 01, kdy od uvedeného data se služba nabídkou
rozšířila o nabídku péče pro
osoby seniorského věku. Nová
nabídka poskytované služby se
snaží odlehčit rodinám, které
pečují o osobu seniorského
věku, aby o jejich rodinného
příslušníka bylo během dne
postaráno, zajištěna strava a
nabídnut program, dle možností centra.

zovány až v dalších letech. Za
tyto projekty zaplatilo a zaplatí
město Hlinsko částku kolem
10 milionů korun. Podle mého
názoru by bylo rozumnější, a
doporučuje to i guvernér ČNB
p. Rusnok, v době současného
ekonomického růstu a většího
přílivu peněz do městské pokladny, vytvořit podstatně
větší rezervu na výše uvedené
budoucí velké investice. Za
určitých okolností by se nechaly některé z těchto akcí
zrealizovat i bez dotací, a to
z rozpočtu města Hlinska, případně s využitím pouze menšího úvěru.
Získání dotací právě na výše
uvedené akce bude velice obtížné, protože požadavky několikanásobně převyšují avizované objemy prostředků
v jednotlivých dotačních programech. Programy na tyto
akce také dosud nebyly vypsány a zatím nejsou signály, že
v dohledné době vypsané budou.
Na zastupitelstvu jsme byli
(zastupitelé za ANO 2011) napadeni zastupitelem za KSČM
panem Severinem, že nechceme schválit rozpočet na rok
2018 a chceme výrazně menší
čerpání finančních prostředků
z minulých let, abychom, až
vyhrajeme komunální volby
v letošním roce, mohli tyto
peníze rozházet.
Tato slova jsou velmi krátkozraká – za prvé, volby jsou

za ¾ roku a bude pouze na
rozhodnutí občanů, koho do
zastupitelstva města zvolí. Za
druhé, investování těchto prostředků do akcí, jako je sportovní hala, zlepšení situace
s parkováním na sídlišti, zasíťování dalších parcel na
Drachtinách, atd. nepovažuji za
rozhazování a peníze na tyto
akce bude shánět každé nové
vedení radnice, které vzejde
z komunálních voleb, bez
ohledu na to, kdo volby vyhraje. Za rozhazování bych
považoval, pokud by se zaplatilo 10 milionů za projekty, a
následně by se výstavba vůbec
nerealizovala.
Dalším důvodem, proč jsem
nepodpořil rozpočet, je situace
na odboru investic a městského majetku městského úřadu.
Po odchodu Borka Duchečka
zůstal na OIMM pouze 1 investiční technik, nastupují sice
2 noví, ale ti potřebují nějakou
dobu na zapracování a
s velkou pravděpodobností
nebudou hned schopni koordinovat a kontrolovat nové
větší stavby. A tak spolu
s Petrem Matyáškem sdílím
obavy, zda je naplánovaný objem investic OIMM schopný
zvládnout, a to jak personálně,
tak i po projektové stránce.
Z těchto důvodů jsem nepodpořil rozpočet města Hlinska na rok 2018.
Ing. Karel Hudec,
člen Rady města Hlinska

Pokud vás naše služba zaujala, případně se budete chtít o
nás dozvědět víc, neváhejte
nás kontaktovat.
vedoucí zařízení: 601 360 391
sociální pracovnice:
725 990 510, 725 990 615
E-mail: motyl@drachtinka.cz,
webové stránky:
www.drachtinka.cz/motyl
Touto cestou bychom rovněž
chtěli poděkovat za umožnění
naší činnosti v nových prostorách paní Vlastě Domáčkové.
Bc. Marek Plachta,
vedoucí CDS Motýl
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Poděkování
Děkuji spolku PROVAS za sponzorský dar a též všem občanům,
kteří dobrovolně přispěli při Ekumenické adventní bohoslužbě 14.
12. 2017 v Husově sboru pro náš svaz. Děkujeme.
Renáta Plíšková předsedkyně STP dětí Hlinecka
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Únorové akce v Městském
muzeu
Měsíc únor bude v hlineckém
Městském muzeu patřit hudbě.
Po lednovém divadelním večeru GT ve 3D to bude další z
kulturních akcí, které letos
muzeum a galerie nabídne.
Již potřetí se do Hlinska
vrátí kutnohorské hudební
uskupení Melissa. Kapela, která
sama sebe prezentuje jako
folk-metal s akustickým programem, se premiérově hlineckému publiku představila
na loňském Dni dřeva na Betlémě. V instrumentálním programu takzvaně a Due doprovodili mladí hudebníci slavnostní vernisáž výstavy otce a
dcery Josefa a Anny Dvořákových, která se uskutečnila během loňského podzimu právě
v Městském muzeu a galerii.
Obě zmíněná vystoupení sklidila u publika veliký úspěch a
tak jsme se rozhodli nyní kapelu Melissa hlineckým posluchačům nabídnout během plnohodnotného celovečerního
koncertu.

Hudba kapely Melissa je inspirována vlivy keltské, středověké a i vážné hudby. Kapela zahraje tentokrát ve
tříčlenném složení Jana Odehnalová – zpěv, Lída Hájková –
housle a Petr Kohoutek – kytara. Právě druhá jmenovaná
Lída Hájková, rodačka z nedalekých Hamrů u Hlinska, je
pojítkem mezi Kutnou Horou a
Hlinskem. I z tohoto důvodu
se v hlineckém muzeu odehraje v pátek 16. února od 18
hodin akustický koncert skupiny Melissa, spojený se křtem
aktuálního instrumentálního
alba. Večer naplněný hudbou
nabídne i doprovodné mluvené slovo a v průběhu také občerstvení.
Vstupenky budou k zakoupení v Městském muzeu a galerii Hlinsko v předprodeji i v
den koncertu 16. února půl
hodiny před vystoupením,
které začíná v 18 hodin. Cena
je 90 Kč.
MMG Hlinsko

Jak pomoci dítěti s řečovými vadami?
Co může rodič udělat, aby
dítě překonalo řečové vady
před nástupem do školy i
během školní docházky?
Irena Štěrbová, učitelka,
odborník na logopedii
Čtvrtek 22. 2. v 15.30 hodin, ZŠ Resslova Hlinsko.
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MC Hlinečánek

Oáza vnitřní harmonie

Pondělí (liché) od 9 do 10.30 h – cvičíme a tančíme: program
pro děti 2-4 roky
Pondělí od 16 do 18 h – zábavné hraní než začne spaní – kreativní herna (3-6 let)
Úterý od 9 do 11 h – herna, tvořivé dílničky
od 10 do 11 h – FITMAMI – cvičení s kočárky – probíhá venku!
Úterý (krom posledního v měsíci)
od 14.30 do 15.15 h – FITMAMI – cvičení pro miminka 3-6 m
od 15.15 do 16 h – FITMAMI – cvičení pro miminka 6-9 m
od 16 do 17 h – FITMAMI – cvičení pro miminka 9-12 m
Středa (lichá) od 13 do 14.30 h – SMS – středeční miminkovská setkání
Středa od 9 do 11 h – volná herna
od 15.30 do 16.30 h – hrátky s angličtinou (nutná rezervace)
od 17 do 18 h – cvičení s porodní asistentkou
Čtvrtek od 9 do 11 h – volná herna
od 15.30 do 17 h – volná herna
od 17 do 18 h – hudební kroužek pro děti 3 – 6 let
Pátek od 10 do 11 h – FITMAMI – cvičení pro maminky s dětmi
Mimořádný program
20. 2. od 9 do 11 h – karneval
27. 2. od 14 do 16 h – nosící sraz
27. 2. od 16 h – podpůrná skupina kojících maminek
Více informací na www.hlinecanek.wbs.cz, facebooku Hlinečánek nebo na telefonu 728 460 403.

Centrum Jana XXIII.
Pondělí: Bohoslužba 7.30 – 8 h; Výuka zpěvu s Monikou Maškovou 10 – 17.30 h (724 568 602); Cvičení Pilates dospělí 18.30 – 20
h (info na tel. 725 652 885 – paní Semerádová)
Úterý: Bohoslužba 7.30 – 8 h; Výuka zpěvu s Monikou Maškovou
10 – 17.30 h (724 568 602)
Středa: Bohoslužba 7.30 – 8 h; Výtvarná dílna pro dospělé s Janou Dušánkovou 15 – 18 h
Čtvrtek: Bohoslužba 7.30 – 8 h; Jazyková výuka pro děti 13.30 –
16.45 h; Cvičení Pilates dospělí 18.30 – 20 h
Pátek: Bohoslužba 8.30 – 9.15 h; NOVĚ páteční tvoření s Vojtou
Brabcem 15 – 17 h – netradiční techniky tvoření z papíru
Sobota: Bohoslužba 7.30 – 8 h
Neděle: Bohoslužba 9 – 10 h
Aktivity mimo harmonogram:
Neděle 11. února od 10 h – kurz malování
Neděle 26. února od 13.30 h – 11. ročník turnaje ve hře „Člověče, nezlob se“
Únor – březen – minikurz „Počítače se nebojíme“
Více informací na www.cj23.cz, FB: Centrum Jana XXIII.

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
Tel.: 469 311 263
www.knihovna.hlinsko.cz
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Oddělení pro děti
13 – 17
8 – 12, 13 – 15.30
zavřeno
8 – 12, 13 – 17
13 – 17
zavřeno
Tel.: 469 311 197

Každé úterý a čtvrtek od 15 do 19 h – Antistresová terapie,
uvolnění těla i mysli (pouze na objednání). Naučíte se, jak se
zbavit strachu a stresu.
Každý čtvrtek od 6.15 do 7.15 h Ranní naladění s hudbou a
pohybem. Určeno pro všechny věkové kategorie. Vstupné 70 Kč.
Čtvrtek 8. února od 16 h – Kurz grafologie
Pondělí 19. února od 17.30 h – Menopauza – přednáška. Vstupné 150 Kč, občerstvení zajištěno. Každá žena obdrží dárek.
Úterý 20. února od 17 h – Kurz kreslení technikou Zentangle
Úterý 27. února od 17.30 h – Relaxační večer pro ženy
Vstupné 100 Kč.
Všechny programy probíhají na adrese Poděbradovo nám. 45
(vedle prodejny Sam). Rezervace míst na programy na tel. č. 731
944 407.

MMG
Městské muzeum
Pátek 16. února od 18 h
MELISSA
Akustický koncert folk-metalové kapely Melissa, spojený se
křtem nového alba.
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

Kino
12. pondělí
16.30
ČERTOVINY
Pohádka ČR, 101 minut, P, vstupné 130 Kč dospělí/110 děti Kč.
12. pondělí
19.00
PADESÁT ODSTÍNŮ SVOBODY
Erotický film USA s čes. titulky, 15-N, vstupné 140 Kč.
13. úterý
17.00
DUKÁTOVÁ SKÁLA
Rodinný pohádkový příběh ČR, 90 minut, P, vstupné 110 Kč.
13. úterý
19.00
PADESÁT ODSTÍNŮ SVOBODY
Erotický film USA s čes. titulky, 15-N, vstupné 140 Kč.
15. čtvrtek
19.00
PADESÁT ODSTÍNŮ SVOBODY
Erotický film USA s čes. titulky, 15-N, vstupné 140 Kč.
19. pondělí
16.30
FERDINAND
Animovaný film USA, 108 minut, P, vstupné 110 Kč dospělí/ 90
Kč děti.
19. pondělí
19.00
NEJVĚTŠÍ SHOWMAN
Životopisné drama USA s čes. titulky, 105 minut, P, vstupné 110
Kč.
20. úterý
13.30
ČERTOVINY (Bio Senior)
Pohádka ČR, 101 minut, P, vstupné 60 Kč.
21. středa
19.00
ZTRACEN V DŽUNGLI
Dobrodružný film USA s čes.titulky, 115 minut, P, vstupné 110 Kč.
26. pondělí
19.00
BLACK PANTHER 3D
Sci-fi film USA v čes. znění, P, vstupné 140 Kč.
27. úterý
17.00
SNĚHOVÁ KRÁLOVNA: TAJEMSTVÍ
OHNĚ A LEDU
Animovaný film Rusko, 89 minut, P, vstupné 130 Kč dospělí/100
Kč děti.
27. úterý
19.00
VĚČNĚ TVÁ NEVĚRNÁ
Komedie ČR, P, vstupné 130 Kč.
28. středa
19.00
KOLO ZÁZRAKŮ
Drama USA s čes. titulky, 101 minut, P, vstupné 100 Kč.
Předprodej a rezervace vstupenek – TIC Hlinsko/Betlém 731
697 418, pokladna MFC nebo www.mfc-hlinsko.cz.
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Multifunkční centrum
Středa 7. února od 19 h
RADŮZA S KAPELOU
Čtvrtek 8. února od 19 h
V RYTMU TANGA
Divadelní spolek Vicena – Ústí nad Orlicí
Hra je hrou o touze žít, hrou o lásce a věrnosti až za hrob, ale i
o nevěře a zklamání. Vstupné 100 Kč přízemí, 80 Kč balkón.
Pátek 9. února
MATURITNÍ PLES K. V. RAISE
Neděle 11. února od 14 h
4. HLINECKÝ DĚTSKÝ PLES
Vystoupí Helena Hamplová (muzikálová a popová zpěvačka),
Sluníčková show.
Soutěž o nejhezčí masku, volba krále a královny plesu, fotoateliér, malování na obličej, dílničky, soutěž o ceny.
Vstupné dobrovolné. Pořádá Středisko volného času POHODA
a POHODA COOL ve spolupráci s Pohybovým studiem Sluníčko,
pod záštitou radního Pardubického kraje Ing. Pavla Šotoly.
Sobota 17. února od 20 h
56. RYBÁŘSKÝ PLES
K tanci a poslechu hraje skupina MAT4.
Úterý 20. února od 19 h
MARYŠA
Divadlo Radka Brzobohatého
Téma domácího násilí a moci peněz, kterého se drama dotýká,
je stále aktuální.
Divadelní představení je v rámci jarního abonentního cyklu
2018.
Čtvrtek 22. února od 18 h
TAJEMNÉ PRAŽSKÉ PODZEMÍ
Promítá a vypráví Ladislav Lahoda – prezident CMA- společnost pro výzkum historického podzemí.
Vstupné 60 Kč.
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SLS Vysočina
VESELÝ KOPEC
Veselý Kopec je do zahájení návštěvnické sezóny dne 21. 4.
uzavřen.
****
BETLÉM HLINSKO
Úterý 13. února
ROZLOUČENÍ S MASOPUSTEM
Od 9,30 průvod masek žáků základních a mateřských škol od
ZŠ Smetanova do Betléma. Ve 14,00 zahájení obchůzky Blatenské maškary na Poděbradově náměstí, následuje obchůzka roubenek na Betlémě a v 15,30 zde zakončení obyčejem zvaným
porážení kobyly.
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. 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:
Otevřeno úterý až pátek od 8,30 do 16 hodin, polední přestávka od 12 do 12,30 hodin. V sobotu otevřeno od 9 do 12 hodin a
v neděli od 13 do 16 hodin.
SLS 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 SLS Vysočina: www.vesely-kopec.eu
a www.betlem-hlinsko.cz

Sobota 24. února
BLATENSKÝ MAŠKARNÍ PLES
PŘIPRAVUJEME NA BŘEZEN
Čtvrtek 1. března od 19 h
SMOLÍKOVI
Studio Dva Praha
Neděle 4. března od 13.30 do 17 h
MAŠKARNÍ KARNEVAL A POHÁDKOVÁ
DISKOTÉKA PRO DĚTI
Pořádá DDM a MKK Hlinečan.
Program: diskotéka s pohádkovými postavičkami
(Mimoň Bob, sněhulák Oláfek a myška Minnie), soutěže o
ceny a tombola, výrobník bublin a občerstvení.
Pondělí 5. března od 17 h
ZASTUPITELSTVO MĚSTA HLINSKA
Veřejnost je srdečně zvána.
Úterý 6. března od 18 h
S ČERTY NEJSOU ŽERTY ANEB S ČERTY NENÍ LEGRACE
Uvede divadelní spolek DU:HA společně se členy dětského divadelního kroužku ZŠ Ležáků.
Vstupné 100 Kč dospělí, 50 Kč děti do 10 let.
Více informací a rezervace vstupenek na www.mfc-hlinsko.cz

Zápis do Kurzu tance
a společenské výchovy –
podzim 2018
V loňském roce nás velice
překvapil velký zájem o podzimní taneční kurz. Do kurzu
se nám přihlásilo celkem 67
párů. Kapacitně bychom mohli
uspořádat kurz maximálně pro
45 párů. Narychlo jsme proto
hledali možnosti, jak vyjít
vstříc všem zájemcům. Nakonec se nám podařilo sehnat
ještě jednoho tanečního mistra
a uspořádali jsme taneční
kurzy dva – pondělní a středeční.
V letošním roce nechceme
nic podcenit, proto jsme se
rozhodli, že zápis posuneme z
června na 1. března. Další novinkou bude i celý zápis, kdy

se již nebude muset stát fronta, ale přihláška se bude posílat pouze přes email.
Na našich webových stránkách
najdete interaktivní přihlášku,
kterou si budete moci stáhnout a obratem zaslat na
emailovou adresu:
linhartova@hlinsko.cz.
Platbu kurzovného budeme
vybírat hotově v kanceláři
MKK Hlinečan v Multifunkčním centru do 23. března. Cena
kurzovného zůstane stejná jako v loňském roce 1 900 Kč za
osobu. Stále platí, že zájemce
do tanečních bereme pouze v
páru.
MKK Hlinečan
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Soukromá inzerce
Prodám lednové jehničky, křížence masných plemen,
k připouštění nebo na maso; dvouřádkovou sazečku brambor –
zachovalá. Tel.: 469 313 005.
Hledáme instruktora na víkendové lyžování v Hlinsku pro našeho 5letého syna. Cena a termíny výuky dohodou. V případě
zájmu tel.: 775 323 301, mail: karolinanenilina@gmail.com.
Prosím, zda by mi někdo pomohl a poradil s výcvikem psa, velmi temperamentní roční štěně – kříženec NO a brazilské fily.
Tel.: 731 076 096.
71letý hledá pohodovou a upřímnou paní s vyřešenou minulostí.
Tel.: 606 181 228.
Prodám cihlový byt 3+1 v Hlinsku. Tel.: 705 279 006.
Sháním železniční pražce, nejlépe za odvoz, cca 10 ks.
Tel.: 604 906 102.
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Zprávy Maratón klubu z.s.

Kam za sportem
Lední hokej
So 10. 2. Hl. –
So 10. 2. Hl. –
So 10. 2. Hl. –
Ne 11. 2. Hl. –
Ne 11. 2. Hl. –
Ne 18. 2. Hl. –
So 24. 2. Hl. –
So 24. 2. Hl. –
So 24. 2. Hl. –
Volejbal
Ne 11. 2.
Ne 18. 2.
Ne 4. 3.

turnaj minihokej
Litomyšl
Nový Bydžov
Litomyšl
Chrudim
Moravská Třebová
turnaj minihokej
Polička/Skuteč
Velké Meziříčí

9.00
14.30
17.00
9.00
15.30
9.00
9.00
14.30
17.00

ročníky 2009-10
žáci
dorost starší
přípravky r. 2008
žáci
přípravky r. 2008
ročníky 2009-10
žáci
dorost starší

muži – Oblastní přebor I. třídy – Gymnázium Hlinsko
SKO Hl. A – VO TJ Sokol Rybník
10.00 a 13.00
SKO Hl. A – Slavia HK B
10.00 a 13.00
SKO Hl. A – Orel jednota Letohrad
10.00 a 13.00

Bazén
PROVOZNÍ DOBA PLAVECKÉHO BAZÉNU
Po
15.00 – 21.00
Út, St 6.15 – 7.45 15.00 – 21.00
Čt
6.15 – 7.45 15.00 – 18.00
Pá
6.15 – 7.45 16.00 – 21.00
So, Ne
10.00 – 19.00
Ceny: dospělí 30 Kč/1 hod., děti do 15 let – 20 Kč/1 hod.
Tel.: 469 311 703.
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
CVIČENÍ PRO ŽENY
– každý čtvrtek v pravidelných časech – od 18 a od 19 hodin
PROVOZNÍ DOBA SAUNY
Po
zavřeno
Út,
15.00 – 21.00 – ženy
St, Pá 15.00 – 21.00 – muži
Čt
15.00 – 20.00 – ženy
So
13.00 – 19.00 – společná
Ne
zavřeno
SQUASH
Po – Pá 8.00 – 20.00
So – Ne 10.00 – 19.00
Rezervace na telefonu 469 326 181.

Závěrem roku se vyhodnocovaly různé běžecké poháry. Za
Maratón klub Hlinsko Jana
Klinecká, mimo dalších výborných výsledků, zvítězila celkově v Železnohorském poháru
2017 – seriál běhů do vrchu
(2x první, 1x druhá).
Za zmínku stojí její obdivuhodné výkony na kole. Na Horolezecké 24hodinovce a
12hodinovce obsadila v ženách
na 12 hodin 1. místo za ujetých
210 km! Na Ždíreckém Trianglu na 24 hodin byla třetí výkonem 415 km!
Další pěkné výkony podával
Petr Leszkow v seriálu běhů
ISCAREX poháru. Se 14ti vyhranými závody zvítězil i cel-

kově. V Českém poháru běhu
do vrchu obsadil 2. místo. Zvítězil v 11 závodech, na 1. místo
mu scházely některé závody.
V září se bratři Leszkowové
zúčastnili Mistrovství světa
veteránů v běhu do vrchu,
které se konalo na Slovensku.
Na trati Pruské – Vršatec 9,6
km a 500 m převýšení. Josef
Leszkow zde byl 29. v kategorii
65+ a Petr Leszkow 6. v kategorii 70+.
Z poslední doby ještě výsledky Vánočního běhu do
vrchu v Třemošnici.
V ženách kategorie 35+ obsadila 2. místo Jana Klinecká,
v mužích kategorie 60+ skončil na 3. místě Josef Leszkow.

Memoriál J. Kudláčka
a P. Smékala ve stolním tenisu
Na 2. svátek vánoční si dali
v herně stolního tenisu tradiční dostaveníčko registrovaní
i neregistrovaní hráči při 12.
ročníku memoriálu Josefa
Kudláčka a Pavla Smékala.
Turnaj probíhal ve dvou kategoriích. Hráčů hrajících maximálně okresní přebor 1. třídy
se sešlo rekordních 45 a
v kategorii hráčů do 3. ligy zápolilo 34 borců.
Finále probíhalo až ve večerních hodinách a nakonec
vzešlo následující pořadí:
Kategorie do OP 1. třídy
1. Moravec Zdeněk (TJ Sokol
Rovečné)
2. Budínský Petr (KST Linea
Chrudim)
3. Meduna Richard (TJ Sokol
Chrast)
4. Novotný Jaromír (Hlinsko)
5. Doskočil Břetislav (TJ Sokol
Rovečné)
6. Zíb Petr (TTC Hlinsko)
7. Šumšál Patrik (TJ Sokol
Bystřice)

8. Dostál Ondřej (TJ Spartak
Polička)
Kategorie do 3. ligy
1. Kříž Jaromír (TJ Sokol Jemnice)
2. Pros René (TJ Žďár nad Sáz.)
3. Šikula Jan (TJ Sokol Bystřice)
4. Kosek Petr (TTC Hlinsko)
5. Moravec Zdeněk (TJ Sokol
Rovečné)
6. Polanský Jiří (TTC Hlinsko)
7. Meduna Richard (TJ Sokol
Chrast)
8. Hertl Jiří (TJ Sokol Bystřice)
Velké poděkování patří
sponzorům turnaje panu L.
Puchýřovi, M. Koskovi, R. a S.
Černým, M. Břízovi, D. Řezníčkovi, J. Polanskému, M. Cempírkovi, Městu Hlinsko a dalším. Medovinu tradičně dodal
pan Vladimír Saifr.
Zajímavostí turnaje je též již
tradiční oslava jmenin kamaráda a legendy hlineckého neregistrovaného sportu Štěpána
Bonaventury. Těšíme se na
další ročník! Vladimír Škarvada

Deštivý Silvestr oslavili během, startovalo patnáct běžců
Za deštivého počasí se konal
32. ročník silvestrovského běhu, pořádaný místním maratón klubem.
Proběhnout se přišlo 15
běžců.
Start byl tradičně na Poděbradově náměstí v 10 hodin.
Běželi jsme Hlineckou osmič-

ku, která se poběží opět letos
spolu s hlavním závodem Hlineckým půlmaratónem 26. 8.
V cíli jsme se odměnili hlineckým pivem a popřáli si hodně
zdraví a sportovních úspěchů
do nového roku.
Josef Leszkow, MK Hlinsko
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Milan Žemlička v IBU CUPu
Po loňské velmi vydařené juniorské sezoně přišla řada
otazníků, jak se Milan ztotožní
s mužským biatlonem světa.
Milan dostal šanci trénovat
s týmem A, kde byl zařazen do
užšího výběru, ze kterého budou vznikat nominace na
olympiádu. Tam se mu vedlo
velmi dobře. Nicméně po
rozřazení české reprezentace
mužů se na chvíli ocitl dokonce v českém céčku, což je
v podstatě pro sportovce stopka k závodění ve světě. Tak
nemilosrdné současné podmínky jsou.
Po zahájení nového ročníku
IBU CUP se Milan musel nominovat do druhé české pětky,
aby mohl reprezentovat na
mezinárodním poli. Musel
projít nominačními závody. To
se mu podařilo, ale měl to, jak
se říká, o fous. Rozhodovalo asi
8 vteřin ve dvou odjetých závodech. Naštěstí hrály pro Milana.
IBU CUP je béčko od světového poháru. Jede tam kolem
135 biatlonistů z celého světa a
trvale se tam rozjíždí asi desítka mužů právě ze „svěťáku“.
Konkurence je tam obrovská,
všichni soupeří o vstup do SP.
Když Milan nastoupil do
prvního závodu IBU v Norsku
se startovním číslem převyšující číslo 100, moc si přál, aby
neudělal ostudu a dojel ale-

spoň do 60. místa, zajišťující
postup do stíhačky. Výsledek
bylo překrásné 37. místo a
první body. V následujícím závodu Milan dojel 51. Ve Švýcarsku dostal stopku a šanci
dostali kolegové, kteří ovšem
neuspěli, a tak přišla další
šance pro Milana. Tu využil,
jak nejlépe mohl. Přišla šňůra
super umístění. V Rakousku to
bylo 33. a 28. místo. Při

odstranění chyb, které dělal, se
dal očekávat vývoj do první
dvacítky. To se podařilo na
Slovensku, když dojel 12. a 5.,
takže si užil podia a hlavně se
dostal na špičku B týmu.
Zatímco vloni po MSJ byl
označován jako pomalejší závodník, ve slovenském Osrblie
dosahoval vynikající rychlosti
a v závěrečném okruhu dokonce zajel třetí nejrychlejší

čas závodu. Za Simonem Fourcadem zaostal asi 25 s a
s naším Jaroslavem Soukupem
držel stejné tempo, když s ním
ve dvou závodech odjel celá
dvě kola. Je to měřítko rychlosti a pro Milana neuvěřitelný
pokrok. Jeho vstup do mužů
světa je odborníky označován
vysoce nad očekávání, když o
něm napsali, že udržuje krok
se špičkou a dokonce pokukuje
po „bedně“ IBU cupu. Poslední
závody IBU cupu zatím proběhly v Německu, kde Milan
dosáhl na 21. a 20. místo. Tyto
vyrovnané střelecké i běžecké
výkony naznačují, že by se
chtěl v brzké době objevit ve
světovém poháru A, nicméně
tuto důvěru zatím nedostal.
Tak uvidíme, jaký bude další
vývoj našeho nadějného biatlonisty, jehož jméno poslední
dobou český biatlon již zmiňuje.
V době vydání tohoto čísla
bude již zřejmé, jak si Milan
vedl na Evropském šampionátu IBU v Itálii, kde by měl být
nominován a dále uvidíme,
jaká bude jeho další cesta. Milan mimo jiné obdržel cenu
sportovce roku Chrudimska za
rok 2017 v kategorii krajánek.
Přejeme mu hodně zdraví a
štěstí a zároveň přejeme, aby
brzy dostal důvěru ve vysněném Světovém poháru.

Mistrovství světa v karate UWK
Mistrovství světa proběhlo na
přelomu listopadu a prosince
od 28. 11. do 4. 12. 2017 v italském městě Montecatini. Této
velké akce se zúčastnilo 48
států světa. Součástí reprezentačního týmu byli i členové
Oddílu karate Hlinsko trénující
v hlinecké sokolovně. V této
poměrně velké konkurenci se
opravdu dařilo. Spokojený
šéftrenér a závodník Miloslav
Zdražil v jedné osobě získal ve
své kategorii kumite zápas 5.

místo. Jeho svěřenci Michal
Kyncl a Jiří Košina vybojovali
krásná druhá místa ve svých
kategoriích. Michal Kyncl byl i
v reprezentačním kumite týmu, který se skládá celkem ze
čtyřech závodníků. Tento kumite tým zvítězil a získal zlatou medaili v kategorii veteránů masters rotation.
Spolu s Mistrovstvím Evropy
to byla velmi vydařená soutěž.
Zkušenostmi s těchto vrcholových soutěží jsou důležité in-

formace, které se použijí
v dalším vedení a zdokonalování dětí, ale i dospělých
v karate tak, aby se úroveň
stále zvyšovala.
Pokud se chcete naučit toto
výborné bojové umění, nebo
chcete, aby se vaše děti naučily
bránit, navštivte sokolovnu
v Hlinsku v úterý nebo ve
čtvrtek od 14.45 hod. do 19.00
hod., nebo se informujte na
tel. 725 601 649, případně na emailu zdrazil.karate@email.cz.
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