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BEZPEČNÉ PRÁZDNINY PO DVACÁTÉ

PŘED ZAČÁTKEM PRÁZDNIN se jednou za dva roky koná v Hlinsku akce s názvem Bezpečné
prázdniny. Letos se akce konala 20. června a byl to již 20. ročník, na němž se prezentovala součinnost bezpečnostních a záchranných složek. K vidění byly ukázky výcviku Záchranné brigády kynologů, ukázka výcviku 43. výsadkového praporu Armády ČR nebo taktika zákroku policie proti
pachateli. Během celého dopoledne byl součástí akce pestrý doprovodný program. K nejsledovanějším bodům programu byl určitě přílet vrtulníku a ukázka techniky letecké služby Policie ČR.

Nastávají změny ve vydávání řidičských průkazů.
Více na str. 3

Příští číslo vyjde:

7. srpna 2018

Slovo starosty

Hurá, prázdniny! Nejenom ze
školních tříd, ale i z kabinetů a
sboroven bylo také letos na
konci června tohle zvolání určitě slyšet. Přeji tedy všem, aby
si léto užili a aby nabrali potřebné síly. Pro naše město
bude i tentokrát léto obdobím
realizace mnoha investic. Některé se už rozjely naplno,
další na zahájení čekají. Stejně
jako se školáci těší na prázdniny, také mnohé obce a města netrpělivě vyhlížejí zprávy
ohledně investičních dotací. A
Hlinsko v tomhle směru není
výjimkou. V mnohých případech jsme už uspěli, ale u dalších důležitých akcí čekáme.
Příkladem za všechny může
být náš projekt dopravního
terminálu. Žádost jsme v řádném termínu odeslali před
devíti měsíci, splnili jsme potřebná kritéria, máme vybraného dodavatele a ... čekáme.
Musíme se stejně jako kolegové z jiných měst zkrátka
obrnit trpělivostí, situace v
Praze prostě teď není asi jednoduchá. Osobně jsem ale optimista a věřím, že začátek
prázdnin přinese dobré zprávy
právě třeba u našeho projektu
autobusového nádraží.
Milí přátelé, léto v našem
regionu tradičně nabízí i
spoustu zajímavých kulturních
a společenských akcí. Nenechte si určitě ujít například výstavy obrazů, hudební festivaly
nebo Dny dřeva v Hlinsku.
Přeji Vám hezké zážitky,
děkuji za podporu a mějte
úspěšný a pohodový červenec.
Miroslav Krčil
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Hlinsko se prvním „Chytrým vodním
městem“ v ČR stane dříve
Hlinsko se podaří zcela pokrýt
chytrými vodoměry dříve, a to
už na přelomu letošního a
příštího roku.
Původní termín byl přitom
stanoven až na rok 2020. Nyní
tak ve městě vstupuje do poslední etapy několikaletý projekt společností VS Chrudim a
VaK Chrudim za podpory
zdejší radnice, který umožní
nejenom on-line odečty, ale i
stálé sledování vodovodní sítě.
„Dohoda o rychlejší instalaci
chytrých vodoměrů v celém
Hlinsku je určitě dobrou zprávou hlavně pro nás, pro občany města. Projekty tohoto typu, které mají konkrétní přínos pro obyvatele, by měly být
podle mého názoru podporovány. Jsem rád, že se tohle daří
právě u nás v Hlinsku,“ říká
starosta Miroslav Krčil.
Digitální zařízení vyráběné
společností Sensus jsou již nyní instalovány na více než 900
odběrných místech.
Monitorují spotřeby v jednotlivých oblastech a varují
spotřebitele před neobvyklou
aktivitou ve vodovodní síti.

Provozovateli přinášejí aktuální informace o stavu infrastruktury a napomáhají ke
snížení ztrát vody v dané oblasti. Během příštího půl roku
bude nainstalováno dalších
783 těchto zařízení.
Jedná se nejen o vodoměry
v domácnostech, ale i kontrolní vodoměry na vytipovaných
částech vodovodní sítě.
Celý projekt je koncipován
především se zaměřením na
odběratele, kterému přináší
digitální vodoměr zvýšení

komfortu odečtu a nové možnosti kontroly spotřeby na
odběrném místě. Odečet stavu
spotřebované vody již neprobíhá po vstupu na pozemek
odběratele, ale prostřednictvím
dálkového on-line přenosu
přímo do řídícího systému
společnosti VS Chrudim. „Mimo dálkového odečtu dokáže
nové zařízení upozornit na
neobvyklou aktivitu ve vnitřní
vodovodní síti, například na
protékající toaletu nebo závadu na domovních rozvodech.

Upozornění VS Chrudim předá
odběrateli, například emailovou zprávou, a díky tomu
může odběratel včas odhalit
příčinu zvýšené spotřeby a
ušetřit tak nemalé finanční
prostředky,“ vysvětluje ředitel
VS Chrudim Roman Pešek.
Chytrý vodoměr odesílá data
do systému každých 15 sekund.
„Celkové náklady na vybudování „chytrého vodního města“
dosahují částky 6 500 000 korun,“ doplňuje ředitel VaK
Chrudim Ivo Doskočil. (red)

vání valnou většinou spolehli
na úsudek Rady města a vyhlášku „odmávali“. Nešlo tedy
dospět k solidnímu řešení,
přijatelnému pro co nejširší
okruh zainteresovaných. Místo
toho zaznívá vcelku logický
argument, že po třech měsících je na vyhodnocení vyhlášky krátká doba.
Na druhé straně provozovatelé přišli do diskuse na zastupitelstvo zejména s kritikou
vedení města a městské či republikové policie.
Škoda, že nezazněla nabídka
součinnosti s těmito pořádkovými složkami ze strany hostinských zařízení, zejména
ohledně chování návštěvníků
těchto podniků, konzumace
v nich a následného chování
odcházejících hostů na veřejných místech. Tuto šanci provozovatelé na zasedání zastupitelstva nevyužili.

Nabízí se zde dostatek prostoru k dohodě o „systému
včasného varování“ ze strany
podniků a „rychlého zásahu“
ze strany pořádkových složek.
Další zkušenost praví: „Základem většiny problémů je
komunikační šum.“ Česky řečeno – o věcech je třeba hovořit, a to tak často, jak jen to
jde.
Město je malé, všichni se
znají, příležitostí k výměně
názorů je dost. Vyhláška byla
přijata v březnu a jako horký
brambor se koulí směrem
k říjnovým obecním volbám.
Věřme, že do té doby vychladne, tzn. město najde
s provozovateli společné řešení.
Času zbývá ještě dost, jen je
potřeba spolu hovořit.

Hovořme spolu – vol. 1
Zasedání zastupitelstva města
4. června proběhlo. Dominovala mu diskuse na téma vyhlášky o regulaci doby hostinských zařízení. Kritické názory
několika přítomných provozovatelů heren, diskoték a jejich
zaměstnanců zněly výmluvně
a vyvolávaly až pocit křivdy, páchané hlineckými zastupiteli na mladé generaci ve
městě úpravou provozní doby
zábavních zařízení.
Příspěvky byly předneseny a
po půldruhé hodině odeznělo
napětí. Protagonisté konstatovali, že bylo dobré si věci veřejně vyříkat v rámci svobodného vyjádření názorů, za což
vděčíme demokratické době.
S ohledem na inkriminovanou
vyhlášku je toto zjištění poněkud málo. Kladem je výsledek,
tedy to, že vedení města v
červnu vyhodnotilo bezpečnostní situaci ve městě a slí-

bilo do pololetí svolat seminář
zastupitelstva s přizvanými
provozovateli, jichž se upravená neblahá vyhláška dotýká.
Jedna zkušenost říká, že
pravda leží většinou na půl
cesty mezi znesvářenými sousedy. Totéž může platit i
v případě „hostinské vyhlášky“.
Co lze tedy soudit z diskuse,
jež proběhla 4. června na zasedání?
Město sledovalo úpravou
vyhlášky právo občanů na
ochranu soukromí. Přitom se
opíralo o některé jejich podněty ohledně pokojného bydlení, spánku a pořádku ve
městě.
Město však vyhlášku nepředjednalo s provozovateli.
Rada města jasně neurčila
„vyjednavače“ v této věci. Věci
tak nemohly být v klidu probrány všemi zúčastněnými. Zastupitelé se při schvalo-

Robert Vokáč
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Cesty do místa trvalého bydliště pro
nový řidičský průkaz jsou minulostí
– Nový řidičský průkaz a paměťovou kartu do tachografu
získáte nově na kterémkoliv
úřadě obce s rozšířenou působností
– Při změně bydliště se řidičský průkaz už nemění
– K žádosti už nepotřebujete
papírovou fotografii
Od 1. července 2018 přichází
malá revoluce pro řidiče.
Nejen řidičský průkaz si
totiž nově vyřídíte na libovolném úřadě obce
s rozšířenou působností. Nadále platí, že výměna dokladu, kterému končí platnost,
je zdarma a nově s sebou už
nemusíte nosit
ani papírovou fotografii.
Řekneme si ale i o dalších
novinkách, které nový způsob vydávání řidičských
průkazů přináší.
Pokud žijete v XXX, ale trvalé
bydliště máte v YYY nebo ZZZ,
nezbylo vám než si vzít den
volna a vydat se na úřad. Polovinu dne jste strávili cestou,
narychlo zajišťovali svou průkazovou fotografii a následně
přišlo na řadu samotné vyři-

zování dokladu na úřadě. Nyní
už se to dá zvládnout mnohem
lépe a jednodušeji. Od 1. července lze vyřídit záležitosti
spojené s řidičskými průkazy
na nejbližším obecním úřadě
obce s rozšířenou působností
nebo na takovém, který vám
svou lokalitou nejvíce vyhovuje. Celkově to bude na 206
místech v ČR.
Téměř vše vyřídíte
na jednom místě
Nově si tak můžete na nejbližším úřadě vyřídit vydání
nového řidičského průkazu.
Také si na zvoleném úřadě
zajistíte výpis z evidenční karty řidiče, stav bodového konta
a záležitosti spojené s profesní
způsobilostí řidiče. Seznam
všech úřadů obcí s rozšířenou
působností naleznete zde:
www.mdcr.cz/orp.
Existují situace, kdy je přesto
nezbytné dojet na úřad obce
s rozšířenou působností
v místě vašeho trvalého bydliště. Mezi ně patří odnětí nebo vrácení řidičského oprávnění, omezení oprávnění atd.
Dosud bylo nutné na úřad
přijít s papírovou fotografií,
kterou pracovník na přepážce

umístil na žádost. Podle nové
úpravy se už na úřad
s fotografií nebude muset.
Systém sám vyhledá, zda již
nemáte fotografii v jiné databázi (např. z občanského průkazu nebo cestovního pasu), a
pokud bude vaše podoba stále
aktuální, použije ji a fotit se
vůbec nebudete. V případě, že
jste změnili vizáž a vaše podoba se na první pohled neshoduje s fotografií
v existujících databázích, vyfotí vás úředník přímo při vyřizování žádosti. Odpadá tedy
nutnost pořídit si průkazové
fotografie. Nově se také na
každý doklad bude prostřednictvím podpisového tabletu
pořizovat digitalizovaný podpis
žadatele. Jediný případ, kdy
s sebou ještě na úřad ponesete
papírovou fotografii, je vydání
mezinárodního řidičského
průkazu (ten má formát malé
knížky, který prozatím tisk digitální fotografie neumožňuje).
Změna trvalého bydliště
nemá na řidičský průkaz vliv
Pokud jste změnili trvalé bydliště, platila povinnost tuto
změnu hlásit na úřadě. Ten
vám vydal nový řidičský prů-

kaz. Nyní je tato povinnost již
minulostí. Od července se budou vydávat řidičské průkazy,
které údaj o místě trvalého
bydliště neobsahují. To se
vztahuje i na majitele dříve
vydaných, ale stále platných
řidičských průkazů.
Správní poplatky
Změna legislativy přinesla také
úpravu výše správních poplatků. Za výměnu řidičského
průkazu za nový v případě, že
končí doba jeho platnosti, stále nebudete nic platit a dostanete ho zdarma. Při vydání
nového průkazu zaplatíte
z původních 50 Kč nově 200
Kč. Navýšení správního poplatku je kompenzováno tím,
že si již nemusíte pořizovat
průkazovou fotografii. Také se
navýšil poplatek za zrychlené
vydání průkazu do pěti pracovních dnů z 500 Kč na 700
Kč. Částka za vystavení mezinárodního řidičského průkazu
zůstává 50 Kč, za vydání paměťové karty do digitálního
tachografu zaplatíte nadále
700 Kč.
Miroslav Brychnáč,
vedoucí odboru dopravy

Volby do zastupitelstev obcí Vydařená oslava svátku dětí.
Rozhodnutím prezidenta republiky ze dne 23. května 2018
publikovaným ve Sbírce zákonů pod č. 85/2018 Sb., částka
45, byly dne 31. května 2018
vyhlášeny volby do zastupitelstev obcí a volby do 1/3 Senátu
Parlamentu České republiky (v
Hlinsku jde o volební obvod č.
44 – Chrudim).
Volby do zastupitelstev obcí
se budou konat v pátek 5.
října a v sobotu 6. října 2018.
V souladu s ustanovením §
12 zákona č. 491/2001 Sb. o
volbách do zastupitelstev obcí
a o změně některých zákonů,
ve znění pozdějších předpisů,
pověřený obecní úřad Hlinsko
projednává a registruje kandidátní listiny pro volby do zastupitelstev obcí náležejících
do jeho územního obvodu.

Jedná se o obce:
Dědová, Hamry, Hlinsko, Holetín, Jeníkov, Kameničky,
Kladno, Krouna, Miřetice,
Otradov, Pokřikov, Raná,
Studnice, Svratouch, Tisovec,
Trhová Kamenice, Včelákov,
Vítanov, Vojtěchov, Vortová,
Všeradov, Vysočina.
Kandidátní listiny se podávají na MÚ Hlinsko, Adámkova
třída 554 – budova soudu,
3. patro – matrika (paní Fodorová) nejpozději do úterý 31.
července 2018 do 16 hodin.
Tuto lhůtu nelze prodloužit
ani prominout její zmeškání.
Další informace k volbám,
včetně vzoru kandidátní listiny, najdete na stránkách
(http://www.hlinsko.cz/mestsky-urad/volby)
Odbor Kancelář tajemníka

Příště se sejdou piráti
Dětský den, který se uskutečnil
v sobotu 26. května se opět
vydařil. Počasí přálo a děti se
příjemně bavily.
Pořadatelé akce, MKK Hlinečan a DDM Hlinsko, pro děti
připravili mnoho soutěží, skákací hrad, obří skluzavku, vlasové studio a malování na obličej. O zábavu se staral pan
Opletal s jeho týmem. Téma
dětského dne byl REJ ZVÍŘÁTEK. Elegantní pan Vosa a jeho
kamarádky Beruška a Včelka k
vám přivezli dětskou show plnou tance, soutěží a písniček
nejen o zvířátkách.
Pořadatelé akce už se těší na
příští dětský den 25. května
2019 zase mezi MFC Hlinsko a

DDM Hlinsko.
A jaké bude téma dětského
dne? PIRÁTI.
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Přijměte pozvání do muzea a galerie
některého ze svých předků, či
si prohlédnout unikátní dobové tablo s portréty hlineckých
legionářů. Výstava je otevřena
v sále muzea od 9. června a
potrvá až do 2. září. Otevřeno
je od úterý do neděle vždy
mezi 9. a 12. a 13. a 17. hodinou.

OD VÝSTŘELU K REPUBLICE
Městské muzeum a galerie si
připomíná významné výročí
sta let od ukončení první světové války a vzniku Československé republiky. Výstava se
zaměřuje na válečná léta a jejich dopad na život ve městě
Hlinsku. K vidění jsou unikátní
dobové zbraně, uniformy, historické fotografie, rozsáhlý
soubor válečných plakátů a
další zajímavé artefakty ze života vojska i běžného obyvatelstva. Návštěvníci mohou
prolistovat seznam legionářů
na Sibiři a případně tam nalézt

59. VÝTVARNÉ HLINECKO
– ALOIS BUBÁK (1824–1870)
Letošní ročník tradiční výstavy Výtvarné Hlinecko připomíná jednoho z velikánů
klasické české krajinomalby
Aloise Bubáka. Výstava jednoho z předních žáků Haushofe-

rovy krajinářské školy pražské
Akademie je realizována jako
vůbec první samostatná výstava tohoto významného
umělce, neboť doposud byly
všechny přehlídky jeho malířské tvorby pouze součástí větších prezentací žáků Maximiliana Haushofera. Aktuální výstava představuje řadu významných děl ze státních institucí i soukromých sbírek.
Jako každoročně je výstava
doplněna katalogem, který
přibližuje životní osudy Aloise
Bubáka a jeho uměleckou
tvorbu, včetně slavných, ale
dnes nezvěstných prací, publikovaných v dobovém tisku,
katalog je doplněn základní
bibliografií se seznamem vystavených prací. Jeho autorkou
je kurátorka celé výstavy PhDr.
Šárka Leubnerová.
Výtvarné Hlinecko se v
městské galerii koná v termínu
od 23. června do 9. září. Otevřeno je od úterý do neděle od
9 do 12 a od 13 do 17 hodin.

běh, který se před nimi odehrává. Všechny příběhy pejska
a kočičky se hrají s loutkami i
bez loutek a vždy za přispění
dětského diváka. Pohádka je
určena hlavně pro malé děti
od 4 let.
Koncem července 25. 7. se
představí s výpravnou pohádkou Hoffmanovo divadlo z
Uherského Hradiště. Pohádka

www.mmghlinsko.cz

PROŠLI ZDEJŠÍ KRAJINOU
Nová stálá expozice představující nejvýznamnější malíře Hlinecka se, jak již značí
její název, zaměřuje především
na krajinomalbu – žánr pro
tuto oblast nejtypičtější a jistě

Letní pohádky na Betlémě
O prázdninách každou druhou
středu od 17 hodin se můžou
děti a jejich rodiče těšit na
pěknou pohádku. Místo konání
je v Hlinsku na Betlémě, v
případě deště by se pohádka
přesunula do MFC Hlinsko.
Již 11. 7. k nám přijede divadelní soubor Sem Tam For ze
Slavonic s pohádkou O pejskovi a kočičce.
Povídání o tom, jak pejsek a
kočička myli podlahu, jak pekli
dort nebo o tom, jak si pejsek
roztrhl kalhoty a kočička mu je
zašila dešťovkou, si čítávali už
prarodiče dnešních dětí.
Tři klauni povídají příběh
Pejska a kočičky netradičním
způsobem, který dětské publikum nadšeně přijímá. Princip
divadla na divadle, zejména v
pojetí klaunů, je vděčným
způsobem zpracovány pro širokou diváckou obec a umožňuje dětem spoluvytvářet pří-

i nejvýznamnější. S důrazem
na životní příběhy umělců a
jejich odkaz pro zdejší kraj
nechybí dílo Františka Kavána,
Gustava Macouna, Ludvíka
Kuby, Jaroslava Panušky, Oldřicha Blažíčka, Jana Honsy,
Rudolfa Hanycha, Karla Beneše
a dalších i současných malířů.
Malířské dílo je doplněno i
tvorbou sochařskou Karla Lidického a Olbrama Zoubka a
také řezbářskou prací Jindřicha
Hegra. Stálá expozice je v přízemním podlaží městské galerie k vidění od 23. června a to
dle aktuální otevírací doby.

Pohádka Popelka se
divákům líbila
se jmenuje Pipi Dlouhá punčocha a znají ji i rodiče z populárního švédského televizního seriálu.
Pihovatá Pipi se stala
úspěšnou klasikou. Oslava
fantazie a nespoutané radosti
očima malé dívky se zrzavými
vlasy a nadlidskou silou. Devítiletá Pipi žije úplně sama
na kraji městečka ve vile Vilekule a spolu se svými novými
kamarády ze sousedství zažije
mnoho malých i velkých dobrodružství. Společnost jim přitom dělá kůň Alfred a opička
Nilsson. Na malou holku si
troufnou například lupiči nebo
protivná Dáma, která ji chce
odvést do dětského domova.
Pipi ovšem na všechny vyzraje.
Bláznivá pohádka s písničkami
se vhodná spíše pro větší děti.
Vstupné pro děti do 12 let je
zdarma, pro ostatní 50 Kč.
MKK Hlinečan

Děti z dramatického
kroužku se
v pondělí 18.
6. představily
v divadelním
sále MFC
s pohádkou
Popelka.
Známá pohádka obohacená
o spoustu písniček se divákům
velice líbila a děti tak za celoroční úsilí sklidily obrovský
potlesk, který je pro mladé
herce tou nejlepší odměnou.
Popelku zahrály nejprve pro
družiny základních škol a následně pro veřejnost.
Rádi bychom touto cestou
poděkovaly panu Pavlu
Adámkovi a Petru Pavlíkovi za
technickou podporu, která pomohla dotvořit správnou pohádkovou atmosféru.
Děkujeme.
Erika Dospělová
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LEŽÁKOVKA zavítala do Lednickovaltického areálu
V pondělí 21. května se žáci
třídy VII. A a IX. A vypravili
společně se svými třídními
učitelkami a ředitelem školy
na již tradiční pětidenní
turisticko-poznávací pobyt,
tentokrát s cílem poznat přírodní zajímavosti a kulturní
památky Lednicko-valtického
areálu.
Prvním společným cílem se
v letošním roce stal Autokemp
Apollo Lednice, kde se celá
naše výprava ubytovala. Po
obědě nás čekala vycházka
Lázeňskou kolonádou do města Lednice, kde jsme doplnili
rychle ubývající zásoby pití a
příjemně si odpočinuli
v zámeckém parku. Po návratu
do kempu si už každý užíval
zbytek dne po svém, každý tak
trochu jinak – někteří odpočinkem na chatce, jiní s míčem
na trávě. Cíl byl však pro
všechny stejný, nabrat dostatek energie a sil na druhý den.
V úterý po snídani jsme se
přesunuli do města Lednice,
kde jsme měli zajištěnu prohlídku zámku známého nejen
pro svoji skvostnou architekturu, ale i pohádkovou krajinu
jižní Moravy, kterou doplňuje.
V rámci 1. okruhu jsme se seznámili s reprezentačními sály
přízemí zámku a dozvěděli se
řadu zajímavých a pro nás nových informací. Po prohlídce
následoval přesun do zámeckého parku, který patří ke
světově významným dílům
zahradnického umění. Během
jeho návštěvy jsme zavítali i

do palmového skleníku, který
prezentuje sbírku tropických a
subtropických rostlin. Samotná
stavba skleníku dodnes patří
mezi naše významné technické památky. Na závěr dopoledního programu jsme si vychutnali pohled na stavbu 62
metrů vysoké nejstarší rozhledny u nás, která byla postavena na dřevěných pilotech
v bažinaté půdě. Odpolední
program začínal po obědě nenáročným pěším přesunem od
zámku k minaretu, na který ti
nejzdatnější vyběhli. Ve tři
hodiny už na nás čekala lodička, která všechny bezpečně
přepravila od minaretu
k Janovu hradu. Během jeho
prohlídky jsme se dozvěděli
mnoho zajímavého z historie
stavby hradu a historie knížecího rodu Lichtenštejnů. Poté
nás už čekal návrat do kempu
a večerní dovádění v kempu.
Středeční den byl věnován
poznávání přírodních zajíma-

vostí nabízených naučnou
stezkou procházející Národní
přírodní rezervací Lednické
rybníky, která patří
k nejvýznamnějším ornitologickým lokalitám na území
České republiky. Prostřednictvím 14 panelů rozmístěných
po 11 kilometrů dlouhé trase
jsme se dozvěděli mnoho zajímavého o vodním ptactvu,
rostlinách i o historii a architektuře zdejší parkové krajiny.
Na trase je současně postaveno
několik památek zvyšujících
atraktivitu lokality pro zvědavé
návštěvníky – Chrám tří Grácií,
Hraniční zámeček, Rybniční
zámeček a další. Naše kroky
zamířily k jedné z nich,
k Apollonovu chrámu, který
nám umožnil vyhlídku na
místa, která na nás ve středu
ještě čekala.
Ve čtvrtek po snídani jsme
se autobusem přesunuli do
Valtic, města, jehož dominantou je barokní zámek s kaplí.

Abychom si ale zpestřili program, zámek jsme si prohlédli
pouze zvenku a vydali se po
cestě vinoucí se mezi vinicemi
za nevšední turistickou atrakcí
– „Stezkou bosou nohou“.
Stezka představuje 5 kilometrů
dlouhou trasu, která začíná na
místním vrchu Rajsna a prochází přes území sousedního
Rakouska. Po cestě je rozmístěno celkem 11 zastávek, na
kterých jsme se prošli bosi po
kůře, šiškách, písku, kamenech, či v bahně. Balancovali
jsme na vratkém mostě z dřevěných trámů, odpočinuli si na
dřevěných lehátkách a kochali
se pohledem do širokého okolí.
Chůze naboso po různých přírodních materiálech nám
zprostředkovala zvláštní
smyslové vjemy. Nevšedních
možností si užívali nejen děti,
ale i jejich učitelé.
V pátek po snídani proběhl
rychlý úklid chatek, poté jsme
se vydali autobusem do Břeclavi, kde jsme přesedli na vlak
a vydali se směrem k Hlinsku.
Chtěli bychom tímto poděkovat všem rodičům, že
umožnili svým dětem zúčastnit se tohoto týdenního pobytu, poděkování patří i samotným žákům za jejich bezvadné
chování během celé akce. Těšíme se zase za rok… Bohužel
už bez deváťáků, kterým tímto
přejeme hodně úspěchů
v jejich další etapě života.
Ing. Mgr. Bc. Tomáš Louda,
MBA, ZŠ Ležáků

Koncert orchestrů ZUŠ Hlinsko v Senátu ČR
Ve čtvrtek 31. května se Základní umělecká škola v Hlinsku představila na mimořádně
významné kulturní akci. Orchestry školy, Dechový a
Smyčcový, vystoupily v zahradě Valdštejnského paláce v
Praze, sídle Senátu České republiky.
V rámci Kulturního léta v
Senátu, během kterého probíhá série vystoupení regionálních souborů, tak žáci a učitelé
ZUŠ reprezentovali město

Hlinsko. Oba orchestry pod
vedením svých dirigentů,
Smyčcový pana učitele Ondřeje
Kozderky a Dechový pod vedením pana učitele Ondřeje
Jehličky, ve svých programech
předvedly široké spektrum
slohů a žánrů. Vedle barokních
skladeb Georga Fridricha Händela a klasických písní české
dechovky, mohli diváci slyšet
například džezové ragtimy nebo žhavou hudbu latinské
Ameriky.

Záštitu nad akcí převzal senátor pan Jan Veleba, který
mladé hudebníky v zahradách
Valdštejnského paláce přivítal.
Na zprostředkování i
organizaci se podílel také starosta města Hlinska pan Miroslav Krčil, který oba orchestry ZUŠ Hlinsko nejen
uvedl, ale ještě před koncertem
s hudebníky absolvoval prohlídku historických prostor
Senátu. Děti tak měly možnost
navštívit hlavní jednací sál a

prohlédnout si i Valdštejnovu
pracovnu.
Koncert měl mimořádně
pozitivní ohlas, a to nejen u
diváků a posluchačů, kterých
se sešla plná Valdštejnská zahrada, ale i u pořadatelů ze
Senátu České republiky, podle
kterých byli hudebníci z Hlinska v rámci květnových vystoupení nejlepší.
ZUŠ Hlinsko
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Pokračování partnerství ZŠ Resslova
s polskou školou
Po dubnové návštěvě učitelů
z Polska u nás ve škole pokračovalo naše partnerství pobytem našich učitelů v polském
Lešně, které se uskutečnilo v
polovině května.
Škola v Lešně je pojmenována po obráncích polského
moře a patronát nad školou
drží námořníci polské armády.
První den návštěvy se nesl
v duchu vzájemného poznávání a osobního setkání
s námořníky při společné večeři. Druhý den jsme pobyli
mezi žáky ve třídách, kde jsme
prezentovali naši republiku,
kraj a především město Hlinsko a naši školu. Výuku jsme
pojali interaktivním způsobem
a polské žáky naše informace
zajímaly. Na závěr vyučování
proběhla beseda, ve které se
žáci živě zajímali o způsob vyučování v naší škole a dále také o záležitosti snad ze všech
oblastí života svých vrstevníků.

Během pátku jsme se také
zúčastnili školní akademie.
Velmi nás překvapil projev
vlastenectví tamních žáků a
také hrdost na svou rodnou
zemi – včetně národních symbolů. Páteční odpoledne jsme
strávili prohlídkou města. Lešno je moderní město asi se
sedmdesáti tisíci obyvateli. Je
zde však také velké množství
památek a historických míst.

Obrazně na každém kroku
jsme zaznamenávali vliv Českých bratrů v čele s J. A. Komenským. Naši kolegové nás
ujišťovali, že si jsou vědomi
českého vlivu na rozvoj města.
To potvrdila i návštěva
v místním muzeu.
V sobotu jsme poznávali zajímavé okolí města a také národní zvyky. Navštívili jsme
zámek, klášter, kostel a kolej,

ve kterých působil J. A. Komenský. Zajímavá byla i návštěva větrných mlýnů, odkud
si každý odvážel upečený
bochník chleba.
Během pobytu jsme zaznamenávali velmi milou atmosféru, pohostinnost a radost
z našeho setkání. Bydleli jsme
v domech našich kolegů a poznali také zvyky polských domácností a jejich rodin. Tyto
obě návštěvy měly posloužit
především k tomu, abychom
poznali prostředí a připravili
výměnné pobyty našich žáků.
Vzájemné dopisování žáků již
započalo a první výprava našich žáků proběhne v září,
program je už dohodnut.
Tečkou za naší návštěvou
v Polsku byla zastávka na zpáteční cestě v krásném a starobylém městě Wroclawi. Věříme, že vzájemné poznávání
obohatí žáky nejméně tak, jako byla tato cesta obohacující
pro nás. Kolektiv ZŠ Resslova

Plánování sociálních služeb na Hlinecku
ÈÍSLO PROJEKTU: CZ.03.2.63/0.0/0.0/16_063/0006501
Projekt realizuje Místní akèní skupina
Hlinecko, z.s., další informace najdete na
webových stránkách www.mashlinecko.cz

díl osmý: PEÈOVATELSKÁ
SLUŽBA OBCE VYSOÈINA
Peèovatelskou službu poskytuje obec
Vysoèina jako registrovanou sociální službu od
roku 2007.
Posláním peèovatelské služby obce Vysoèina
je poskytovat pøimìøenou podporu a pomoc
lidem, kteøí se z dùvodu vìku, snížené
sobìstaènosti, chronického onemocnìní nebo
zdravotního postižení ocitli v nepøíznivé situaci,
kdy si nejsou schopni sami zajistit péèi o svoji
osobu a domácnost. Nepøíznivou sociální
situací se rozumí zejména oblast rodinného
zázemí (rodina chybí nebo není schopna/
nechce poskytnout pomoc a podporu), sociální
izolace klienta,nedostupnost služeb (lékaø,

lékárna, obchody,….), dále napø. snížení
sobìstaènosti a sebeobsluhy v základních
životních dovednostech.
Cílem peèovatelské služby je zajistit podmínky
tak, aby klient mohl žít co nejdelší dobu ve svém
domácím prostøedí a vedl co nejdéle
plnohodnotný život. Podporovat samostatný
a nezávislý zpùsob života klienta v domácím
prostøedí, podpoøit klienty a pomoci jim pøi
zajištìní chodu domácnosti a pomoci tak
oddálit odchod klientù z domácího prostøedí do
jiného typu služby (sociálních, ústavních nebo
zdravotnických zaøízení) a souèasnì
respektovat jejich zvláštnosti. Spolu s klienty
probíhá individuální plánování prùbìhu
poskytovaných služeb podle jejich požadavkù
a pøání. K dalším cílùm služby náleží vést
klienta k úplné nebo èásteèné samostatnosti
dle jeho schopností, podpora klientù v kontaktu
se spoleèenským prostøedím (kontakt
s rodinou, s pøirozeným prostøedím). Dále
zvýšení informovanosti veøejnosti
o nabízených službách, seznamování
s aktuálních nabídkou služeb (prostøednictvím
webových stránek, letákù v lékaøských
ordinacích apod.). Služba též zprostøedkovává
svým klientùm kulturní program (rùzná kulturní
pøedstavení, vystoupení dìtí ze ZŠ a MŠ aj.).

Cílovou skupinou služby jsou osoby
s chronickým onemocnìním a senioøi. Vìkovou
kategorii tvoøí osoby od 40 let. Služba je
poskytována terénní formou, kapacitou denní
služby je 15 klientù. Terénní služba je
poskytována dle potøeb uživatelù ve dnech
Po – Pá v èase 7:30–13:30 hod.
Služba zajišuje svým klientùm tyto základní
èinnosti: pomoc pøi zvládání bìžných úkonù
péèe o vlastní osobu, pomoc pøi osobní hygienì
nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu,
poskytnutí stravy nebo pomoc pøi zajištìní
stravy, pomoc pøi zajištìní chodu domácnosti
a zprostøedkování kontaktu se spoleèenským
prostøedím. V rámci služby se poskytuje
základní sociální poradenství.
Cena služby je poskytována za úhradu.
Aktuální ceník je uveden na stránkách
poskytovatele (www.obecvysocina.cz).
Kontakty na pracovištì:
Obec Vysoèina
Døevíkov 55, 539 01 Hlinsko
Telefon : 469 333 162
Email: obec.vysocina@tiscali.cz
Dle dostupných informací zpracovala
Mgr. Lenka Sodomková, odborná garantka
plánování sociálních služeb v ORP Hlinsko
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Roztančené střevíčky jsou pro letošek
již minulostí
V pátek 15. června se konal již
22. profilový pořad tanečního
klubu TKG Hlinsko vedeného
učitelkou Gymnázia K. V. Raise
PaedDr. Janou Malinovou. Protože Jana Malinová není jen
dlouholetou vedoucí talentovaných tanečníků, ale také
vyučující hudební výchovy,
připravili již podruhé mladí
tanečníci společný projekt s
hudebně nadanými studenty
gymnázia pod názvem „Zpívající střevíčky“. Více než 70
mladých umělců si připravilo
pestrý dvouhodinový program,
ve kterém se střídala emotivní
hudební vystoupení jednotlivých tříd hlineckého gymnázia
s originálními tanečními výstupy členů TKG Hlinsko, a to
jak zkušených soutěžních párů,
tak začínajících hobby tanečníků. Diváci měli možnost vidět ukázky standardních a latinskoamerických tanců, české
polky v podání finalistů Mistrovství ČR v párové polce
Kristýny Klasové a Martina
Horáka (smíšený pár TKG
Hlinsko a TK Besta Chrudim),
Natálie Kavalírové a Lukáše
Vody a Jakuba Poslušného a
Dominiky Boquajové, originálního figurálního valčíku opět v
provedení finalistů Mistrovství
ČR v tomto tanci Lukáše Vody
a Natálie Kavalírové a vice-

mistrů ČR Aničky Spilkové a
Ondřeje Potůčka. Tanečníci
představili také nové úspěšné
choreografie letošního roku,
formační vystoupení v české
polce, se kterým se stali Mistry
ČR pro rok 2018 a formaci nazvanou Slavnost plamenů,
která získala 3. místo a titul
druhého vicemistra ČR pro rok
2018 v plesových předtančeních.
Ladné pohyby tanečníků
střídaly melodie od klasických
mistrů – Vivaldiho, Verdiho,
přes nestárnoucí hity Boba
Dylana, Erika Claptona, Johna
Lennona až po současnou českou hudební scénu, všechny
upravené pro flétny, kytary a
klavír. Překvapením pro diváky, ale i vedení klubu, bylo

skupinové vystoupení, které si
tanečníci sami zkomponovali a
natrénovali na chytlavý španělský hit letošního roku
Despacito, stejně jako vlastní
vystoupení Aničky Spilkové a
Ondry Potůčka inspirované Old
School tancem z počátku 60.
let i exhibiční vystoupení Barbory Doležalové a Filipa Krále
na motivy filmu Sebevražedný
oddíl.
Pomyslné mrazení v celém
těle vyvolala sólová vystoupení
nositelů křišťálově čistých
hlasů Jáchyma Krampery a
Terezy Kozlové, jejichž výkon
ocenili diváci potleskem ve
stoje. Uznání vzbudila také
sólová vystoupení Justýny
Koskové, Martiny Novosadové
a všestranně nadaného hu-

debníka, absolventa gymnázia
Jana Chmelíka. Honza nejen
zpíval, ale po celý program
doprovázel ostatní hudebníky
na kytaru a především se jim
věnoval při přípravě jednotlivých pěveckých výstupů. Závěr
programu patřil společnému
vystoupení všech hudebníků a
tanečníků se sólisty Aničkou
Ptáčkovou, Terezkou Kozlovou,
Jáchymem Kramperou a Danielem Scarpellinim s příznačným názvem Perfect Day.
Perfektní den to opravdu
byl. Kromě velikého poděkování Janě Malinové, která
všem těmto nadaným dětem
věnuje množství svého volného času, patří díky také rodičům, jenž své děti podporují, a
samozřejmě vedení i učitelskému sboru gymnázia, kteří
umožňují svým studentům
rozvíjet a prezentovat veřejnosti jejich přirozené nadání.
A když k tomu připočteme
skvělé divadelníky GT Hlinsko,
tak si dovolím konstatovat, že
málokterá střední škola v Pardubickém kraji se může
pochlubit takovýmto množstvím talentovaných a pro věc
zapálených mladých lidí.
Za všechny spokojené diváky dopoledního i večerního
programu Magda Křivanová

Oddychová trasa Lázeňská – obnova staré cesty do Studnic
Rádi bychom vám touto cestou
představili projekt obnovy
úseku staré kupecké cesty vedoucí z Hlinska do Studnic.
Tento úsek je součástí oddychové trasy Lázeňská, ale je
bohužel v dnešní době neprůchozí. Město Hlinsko intenzivně pracuje na jednáních, která
povedou k obnově tohoto
úseku. Ve spolupráci s obcí
Studnice a Pardubickým krajem, který poskytl na obnovu
tohoto úseku dotaci ve výši
150 000 Kč letos vznikne cesta
pro pěší, která vrátí do krajiny
původní prvek, který z ní
v posledních letech zmizel. Při
příležitosti 100. jubilea založení samostatného Československa město Hlinsko plánuje vy-

sázet k této cestě v říjnu lípy.
Proč lípa? Na Všeslovanském
sjezdu v Praze roku 1848 se lípa stala oficiálně stromem
Slovanů, od té doby ji za svůj
národní strom považují i Češi.
Tento národní strom a z něho
vzniklá alej bude připomínat
oslavy tak významných výročí,
které jsou s osmičkovým
rokem a naším národem spojeny. Každá lípa bude poskytnuta k adopci rodinám, spolkům, firmám či dalším organizacím. Symbolický poplatek
a další podrobné informace
budou zveřejněny i s termínem, kdy bude možné lípu
rezervovat, v zářijových Hlineckých novinách a dalších
médiích. TIC Hlinsko
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Úspěch v celostátní soutěži

Nová kniha je
v prodeji

Na 24. mezinárodním knižním
veletrhu a literárním
festivalu Svět knihy Praha
2018 proběhlo slavnostní vyhlášení a ocenění nejlepších
mladých autorů, kteří zaslali
svou práci do literární soutěže
STALO SE VE 20. STOLETÍ.
Úkolem soutěžících bylo popsat osobnost, vynález
nebo událost 20. století, které
považují za převratné. Ve třech
věkových kategoriích (1. stupeň ZŠ, 2. stupeň ZŠ a střední
školy) porota hodnotila téměř
550 prací.
Akci provázely také různé
workshopy a besedy se spisovateli i osobnostmi, které známe z televizních obrazovek,
např. s Hanou Vagnerovou,
Ivou Pazderkovou, Markem
Vašutem, Janem Potměšilem a
dalšími.
Ti nejlepší si odnesli dárky a

Nová kniha
Josefa Němečka „Kolaboranti za Protektorátu 19391945 * Chrudimsko a Hlinecko“ mapuje
historii kolaborantských a
fašistických
organizací v našem regionu.
Stačí jmenovat Arijskou pracovní frontu, Národní obec fašistickou, Český národně socialistický tábor Vlajka, stranu
NSDAP, Svaz českých válečníků, Ligu proti bolševismu a
v neposlední řadě Kuratorium
pro výchovu mládeže
v Čechách a na Moravě. Desítky českých občanů, někdy i za
peníze, ale také i z přesvědčení, udávalo své spoluobčany.
Nebylo tomu jinak i na Hlinecku. (red)

také osobní hodnocení spisovatele a předsedy Svazu českých knihkupců a nakladatelů
Martina Vopěnky, který sa-

Folková muzika na Betlémě

Dne 14. 7. se nejdříve od 18
hodin představí známí folkový
zpěváci Slávek Janoušek a Luboš Vondrák.
Uslyšíme klasický písničkový
recitál sestavený z oblíbených
hitů jako Halleyova kometa,
Náš dům, Revize jízdenek,
Škoda 1000MB, Pochodové
cvičení, Imaginární hospoda
nebo Spokojená společnost a je
doplněn novinkami ze současného repertoáru z posledního
CD Nestíhám a nejnovějšími
písněmi, které dosud nevyšly.
Od 20 hodin uvítáme českou
folkovou kapelu Neřež. Kapela
vznikla kolem Zdeňka Vřešťála
a Víta Sázavského (oba známí
z kapely Nerez) koncem roku
1997 jako pokračování kapely,
která od vydání Divného sto-

letí (1996) doprovázela na
koncertech Jaromíra Nohavicu.
V repertoáru kapely jsou
zásadní písně Zuzany Navarové
a Zdeňka Vřešťála pro Nerez,
největší hity Neřež, písně z filmu Román pro muže a čerstvé
novinky.
Vstupné na oba koncerty je
pouze 50 Kč a akce se koná v
rámci Duhového léta v Hlinsku. MKK Hlinečan

motné vyhlášení kromě slovního hodnocení tří nejlepších
v každé kategorii proložil svými osobními zážitky z dětství,
dospívání i dospělosti. Komentoval originální nápady,
mnohdy dával najevo své překvapení, co vše dokáže dětská
duše vymyslet, a také přiznal,
že toto téma bylo velmi těžké
hodnotit, protože v něm velmi
úzce souvisí literatura s historií. Přítomna byla i herečka
Věra Hollá, která svým podmanivým hlasem předčítala
vítězné práce.
Velkou radostí Gymnázia
Hlinsko je, že se mezi soutěžícími ve třetí kategorii neztratila naše studentka Zdeňka
Nováková (3.C), obsadila totiž
4. – 10. místo!
PaedDr. Jaroslava Hladíková,
Gymnázium K. V. Raise
a SOU, Hlinsko

Pasování malých
čtenářů ZŠ Smetanova

Ve středu 6. 6. proběhlo za
účasti zástupců školy, knihovny a rodičů slavnostní pasování prvňáčků ZŠ Smetanova.
Třídní učitelky přivedly své
žáky do obřadní síně radnice
MÚ Hlinsko, aby praktickou
ukázkou dokázali, že číst již
dovedou a pasováni na čtenáře
opravdu mohou být. Po přivítání žáků i rodičů ředitel školy
přivolal představitele pohádkové říše.
Za zvuku fanfár předstoupil
před děti sám pan král Písmenkové říše, jenž přečetl slib
věrnosti žáků ke knížkám a
zval je jednotlivě k pokleknutí
a samotnému pasování. Pan
rytíř pasoval svým mečem

čtenáře na Rytíře krásného
slova a princezna Pohádka je
náležitě ošerpovala.
Od paní knihovnice pak dostaly svoji knížku s názvem
„Bráchova bota“, která se vydává jen pro letošní pasované
prvňáčky, kteří se účastnili celý školní rok projektu “Už jsem
čtenář – Knížka pro prvňáčka“.
Kniha je pro děti „vzácná“ i
tím, že se nedá v žádném
knihkupectví 3 roky koupit.
Všem pasovaným malým čtenářům gratulujeme a přejeme
jim, aby se pro ně kniha stala
tím nejlepším přítelem.
Stanislava Procházková,
Městská knihovna Hlinsko
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Dny dřeva v Hlinsku budou letos
provoněné levandulí
Termín:
pátek 3. srpna – 5. srpna
(hlavní program 4. srpna)
Místo: Betlém a před Orlovnou
Letošní již sedmý ročník
bude lákat k návštěvě opět
bohatým programem, který se
bude od předešlých ročníků lišit. Dny dřeva provoněné levandulí nás přenesou do dřevem a levandulí zaplněného
Betléma. Pořadatelé připravili
pro všechny věkové kategorie
různá představení, pohádku,
soutěže, jarmark, ukázku dřevěných řemesel a plno dalšího.
Hlavním bodem programu
bude vyřezávání dřevěných
soch motorovou pilou. Velké
celorepublikové setkání řezbářů je naplánované od pátku od
14 hodin až do nedělního poledne. Do Hlinska dorazí 15
řezbářů, kteří nám předvedou
své umění. Spojujícím tématem pro řezání budou masopustní maškary v životní velikosti. Během 3 dnů vznikne
celý masopustní průvod. Řezbáři ztvární postavy do
nejmenších detailů. Aby toto
dílo vzniklo, je nutné začít
s vyřezáváním již v pátek od-

poledne, pak přes celou sobotu
a dokončovací práce proběhnou pak i v neděli dopoledne.
Sochy mají připomínat, že
masopustní obchůzky na Hlinecku jsou zapsány od r. 2010
na Seznam nehmotného kulturního dědictví UNESCO.
V sobotu v 15 hod. a v neděli
v 10 hod. proběhne řezbářská
soutěž zvaná Carving Speed.
Většina soch vzniklých v této

rychlostní soutěži bude poskytnuta k nákupu široké veřejnosti. V pátek jsou přichystány ještě dva koncerty na
betlémské návsi, a to od 18.
hod. koncert kapely Day Dreams a od 20. hod. koncert kapely Holki.
Sobotě bude patřit bohatý
doprovodný program. Bude se
konat malý jarmark provoněný
dřevem a levandulí. Přijedou

prodejci, kteří pro tento den
vybrali sortiment spojený právě jen se dřevem nebo levandulí. Během celé soboty
budou probíhat soutěže pro
děti i dospělé, proběhne charitativní dražba dřevěné sochy,
prodej soch vyřezaných při
soutěži Carving Speed. Na
Dnech dřeva se nám předvedou různá tradiční dřevěná
řemesla. Odpoledne bude
k vidění pohádka s názvem Do
hajan, se kterou přijede Divadlo Applause. Od 16 hodin bude znít Betlémem koncert
skupiny Walda Band a Malevil
Band, zazní písně z repertoáru
Waldemara Matušky. I letos se
naší akce zúčastní Lesy ČR, s.p.
Navštívit budete moci i velký
stánek, se kterým dorazí Levandulový statek z Bezděkova.
Nelze zde vyjmenovat
všechny body programu a i
některé věci zůstávají do poslední chvíle překvapením.
Věříme, že Dny dřeva v Hlinsku budou pro každého příjemným zpestřením letních
dnů. Dny dřeva provoněné levandulí jsou součástí celoletního programu nazvaného
Duhové léto. MKK Hlinečan

Každý sedmašedesátý Hlinečák!
Bydlíte trvale v okrese Chrudim a je vám 18 – 108 let? Pak
tým vědců Univerzity Karlovy
Praha, vedený rodákem
z Chrudimska – RNDr. Emanuelem Žďárským, CSc. hledá
právě vás! Do mezinárodní
studie se může až 3 333 účastníků přihlásit snadno a anonymně jednoslovným
mailem/sms „STUDIE“ na adresu studie@centrum.cz, či na
telefonu 775 112 004. Další informace najdete na: www.studie.mozello.com
Nemáte internet? Nevadí, i na
vaši sms vědci odpoví telefonicky, vše vysvětlí a případně
si přijedou možno i k vám domů pro bezbolestně odebraný
vzorek slin. Při tomto odběru
bude zkontrolováno trvalé
bydliště a věk, ale nebude to
nijak a nikam zaznamenáváno.

Z odebraných slin budou
v prvním kole určeny bezplatně dvě vlohy:
1) dědičná rakovina prsu a
vaječníků
tj. vyhledávána je táž vloha,
jakou zjistili za velké peníze
Angelině Jolie. U nás ji má
přibližně každá 200tá žena (i
muž – ten ji zbytečně přenáší
na 50 % svých dcer). Tato vloha 83 % žen-nosiček kdykoliv
během života rakovinou prsu
nebo vaječníků přepadne.
Víme-li o ní, díky testu, přepadení jí nedovolíme a nemoc
udržíme na uzdě.
2) náhlé srdeční selhání
mužů 18-108 let
při vyšší fyzické zátěži (sportovci, hasiči, vojáci apod.), nebo i zátěži psychické (náhlý
úlek, dlouhodobá únava, vypjatá rodinná situace apod.)

může mužům bez rozdílu věku
způsobit náhlou zástavu srdce,
vážný, životu ohrožující stav.
Vlohu nosí ve své DNA každý
stý muž i žena, ty jsou však,
zatím z neznámého důvodu
před vlivem vlohy chráněny
(ale předávají ji 50% svých synů).
Teoreticky by mělo být ve vysokém riziku jenom v Hlinsku
asi 140 osob a naše studie jim
možná zachrání desítky let života. Výsledek testu bude sdělen účastníkům do měsíce po
odběru a případní nalezení
nosiči zmíněných vloh obdrží
radu, co s ní dál, nabídku další
vědecké analýzy i odměny
1 000 Kč. Studii schválila etická komise PřF UK, osobní a
citlivá data chrání zákony
101/2000, 202/2017 Sb. i GDPR

směrnice.
Pokud proběhne první kolo
úspěšně, v dalších budeme
hledat vztahy mezi DNA vlohami a silniční nehodovostí,
dědičnou trombózou, komplikacemi s hormonální
antikoncepcí/léčbou klimakteria, Alzheimerovy nemoci,
předčasné slepoty seniorů, diabetu, rakoviny prostaty, tlustého střeva, slinivky a plic,
zvládání psychického stresu,
mužské i ženské neplodnosti.
Speciální kola budou zaměřena
na rodičovství, resp. přenašečství nejzákeřnějších nemocí
dětí – cystickou fibrózu, spinální svalovou atrofii, syndrom náhlého úmrtí dítěte aj.
Samozřejmě budou jako první
osloveni již přihlášení účastníci z prvního kola.
Emanuel Žďárský
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TOP 5 kulturních akcí (kromě divadel)
v MFC Hlinsko v druhé polovině roku
Vzpomínky
Dne 27. 6. 2018 uplynul 1 smutný rok
od úmrtí mého manžela,
pana Bohuslava VORÁČKA.
Stále vzpomínají manželka,
syn a dcera s rodinou.

11. října – Magda Malá a Bohuš Matuš – Cesta muzikálem
Jedinečné spojení velkých hlasů za doprovodu kapely Charlie Band slibuje nezapomenutelný kulturní zážitek.
Na koncertě zazní melodie ze
známých českých a světových
muzikálů (Dracula, Les Misérables – Bídníci, Ples upírů ad.),
ale i populární písně a duety.
11. listopadu – Sestry Havelkovy a módní přehlídka –
„Na vlně První republiky“
Swing v podání kvintetu s

klavírem a violinofonem. Sestry Havelkovy připravily
slavnostní speciální pořad
Swing a První republika, k
připomenutí nadcházejícího
kulatého výročí.
Uslyšíte šlágry První republiky
plné rytmu a čistých ideálů.
V rámci pořadu Swing a První
republika uvidíte také módní
přehlídku dobových šatů, které
nosily hvězdy stříbrného plátna – Adina Mandlová, Oldřich
Nový, Max Švabinský, Olga
Scheinpflugová a další.
16. listopadu – Olga Lounová
– Hudební koncert
Olga Lounová je populární
česká zpěvačka, skladatelka,
herečka, ale také pilotka rallye,
milovnice freedivingu, thajského boxu a celkově má ráda
adrenalin.

V současné době se Olga věnuje hlavně vystupování s kapelou a herectví v českých
muzikálech a televizních seriálech.
7. prosince – Cigánski Diabli
(Gypsy Devils) – Vánoční
koncert
Slovenský orchestr, který spojuje folklórní hudbu a world
music (jazz, etno a flamenco).
Jedinečné seskupení profesionálních, klasicky vzdělaných
hudebníků, si získá srdce posluchačů doslova od prvního
tónu.
Jejich koncerty jsou dramaturgicky vyváženým mixem
klasiky, lehkého jazzu, vyššího
populáru i umně vybrané etno
muziky. Přináší originální,
svěží aranže, neobvyklé hudební kombinace a novou
image a temperament.
19. prosince – Petr Kotvald –
Vánoce hrajou glórijá 2018
Petr Kotvald s doprovodnou
skupinou Trik Vánoce hrajou
glórijá jsou v adventu jedním z
nejhranějších českých vánočních songů.
Osobitý zpěvák s nezaměnitelným hlasem a stylem letos
slaví 30. sólovou sezonu. Ač je
Petr Kotvald mnohdy vnímán
zejména jako interpret tanečních hitů, je rovněž zpěvákem
balad a šansonů.
Předprodej na tyto akce již byl
zahájen v TIC Hlinsko nebo na
www.mfc-hlinsko.cz.
MKK Hlinečan

Těžko se s tebou loučilo, těžší je bez tebe žít.
Bolest nezahojí žádný čas, ozve se v srdci znovu zas.
Ty věčný spánek spíš a k nám se nikdy nevrátíš.
Dne 12. července 2018 uplyne jeden rok,
kdy nás navždy opustila milovaná manželka,
maminka, babička a prababička,
paní Danuše BARTIZALOVÁ z Holetína.
Stále vzpomíná manžel, děti s rodinami,
vnoučata a pravnoučata.

Dne 10. července 2018 uplyne 1 smutný rok
co nás opustila naše milovaná maminka,
sestra, babička a prababička,
paní Marie BŘÍZOVÁ ze Stanu.
Stále vzpomínají dcera, syn, sestra, bratr,
vnoučata, pravnoučata a všichni ostatní,
co ji měli rádi.

Majitel mobilu se
může přihlásit
Dne 20.5. po 19 hodině byl v
Hlinsku v parku u ZŠ Smetanova (u atletického hřiště)
nalezen mobilní telefon značky HUAWEI, dotykový, černé
barvy. Majitel se o něho může
přihlásit na služební telefon
Městské policie Hlinsko 603
386 614 nebo se dostavit na
služebnu MP Adámkova třída
654, Hlinsko.
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Když v Hlinsku září Sluníčko…
Pohybové studio Sluníčko
Hlinsko před několika dny zakončilo již třináctou, velmi
náročnou, ale opět velmi
úspěšnou taneční sezonu. Když
se ohlédneme zpět, tak za ta
léta prošly rukama vedoucí
tohoto studia paní Bc. Michaely Sodomkové, DiS. stovky
dětí ve věku od 2,5 do 16 let.
Partnerem Sluníčka je Středisko volného času POHODA a
POHODA COOL, kde má studio
skvělé zázemí a svou vlastní
taneční učebnu.
Náplní práce s dětmi je základní pohybová průprava,
orientace v prostoru, rytmická
cvičení, základní krůčky aerobiku a spolupráce mezi dětmi.
Děti tančí a cvičí na známé a
oblíbené písničky z pohádek i
filmů. Vše probíhá nenásilnou
formou hry a spolupráce mezi
dětmi. Vystoupení jsou ve stylu parketových kompozic,
show dance, pop dance, cvičení
a tanec s pomůckami,
jednoduchá forma moderního
tance a aerobiku.

Děti jsou rozděleny do
skupin dle věku a pokročilosti:
SLUNÍČKO „D“ (miniděti 2,5 -7
let, začátečníci/lehce pokročilí)
SLUNÍČKO „C“ (děti I. 7-11 let,
pokročilí)
SLUNÍČKO „B“ (děti II. 8-12 let,
pokročilí)
SLUNÍČKO „A“ (děti/junioři 1016 let, pokročilí)
„MAGIC STARS“ (junioři/dívky,
výběr 12-16 let, pokročilí)
„POP DANCE“ (8-15 let)
„POP DANCE MINI“ (5-7 let)
AEROBIK, POMPON, BATON
1. skupina – mladší (dívky 6-10
let)
2. skupina – starší (dívky 10-15
let)
DIVADLO (7-15 let)
Ve školním roce 2017/2018
bylo otevřeno 10 zájmových
skupin, které navštěvovalo
celkem 152 dětí. Během celého
roku děti nejen trénovaly a
nacvičovaly pohybové a taneční choreografie, se kterými
poté vystupovaly na soutěžích,

ale také na různých společenských akcích, plesech, jarmarcích apod. Pro rodiče a širokou
veřejnost byly také připraveny
a realizovány dva profilové
pořady, v lednu a červnu, kdy
vždy zcela zaplněné Multifunkční centrum zhlédlo průřez vystoupení všech zájmových skupin.
V rámci soutěžní činnosti
byl uplynulý školní rok velmi
úspěšný. Sluníčko se postupně
zúčastnilo národního festivalu
pohádek v Jičíně, poté absolvovalo soutěže na národní i
mezinárodní úrovni ve Slaném, Letovicích, Žďáru nad
Sázavou a Havlíčkově Brodě.
Z těchto soutěží si malí i
velcí tanečníci přivezli celkem
53 pohárů, plaket a medailí a
patřili vždy mezi nejúspěšnější
seskupení.
Sluníčko není jen o pohybu
a tanci, ale je to také obrovská
parta dětí a rodičů, kteří nezkazí žádnou zábavu. Proto má
za sebou i mnoho jiných aktivit jako např. každoroční

Halloween párty, mikulášské
plavání, vánoční večírek, karneval, hlinecký dětský bál,
soustředění, zahradní slavnost.
Třešničkou na dortu je poté
letní pobytový „sluníčkový“
tábor, na který i v letošním
roce, a to po šesté v řadě, jede
více jak 50 dětí.
Co dodat na závěr – Pohybové studio Sluníčko Hlinsko
bylo a je určeno pro všechny
děti, které se chtějí hýbat,
chtějí tančit, být v kontaktu se
svými kamarády. Není rozhodně výběrové a úzce zaměřené na získávání mistrovských titulů a ocenění, dává
šanci i dětem, které chtějí
tančit jen tak pro radost.
SVČ POHODA a POHODA
COOL a Pohybové studio Sluníčko děkují za podporu Pardubickému kraji, městu Hlinsku, pracovníkům MFC a
mnoha dalším sponzorům, rodičům a obětavým lidem, bez
kterých bychom nemohli dětem plnit jejich touhy a sny.
SVČ POHODA a POHODA COOL
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Městské muzeum a galerie

Pondělí: Bohoslužba 7.30 – 8 h; Pilates dospělí 18.45 – 19.45 h
(info na tel. 725 652 885)
Úterý: Bohoslužba 7.30 – 8.15 h; Pilates dospělí 18.45 – 19.45 h
Středa: Bohoslužba 7.30 – 8.15 h; Prázdninový program
Čtvrtek: Bohoslužba 7.30 – 8.15 h; Pilates dospělí 18.45 – 19.45 h
Pátek: Bohoslužba 8.30 – 9.15 h; Pilates dospělí 18.45 – 19.45 h
Sobota: Bohoslužba 7.30 – 8.15 h
Neděle: Bohoslužba 9 – 10.15 h
Aktivity mimo harmonogram:
Sobota 28. července od 9 do 17 h – kurz kreslení pravou a levou mozkovou hemisférou
5. – 10. srpna – Příměstský tábor
Více informací na www.cj23.cz, FB: Centrum Jana XXIII.

Galerie
do 9. září
59. VÝTVARNÉ HLINECKO – ALOIS BUBÁK
Projekt Výtvarného Hlinecka připravený ve spolupráci s Národní galerií v Praze a podpořený Pardubickým krajem představí
jednoho z předních žáků Haushoferovy krajinářské školy pražské
Akademie Aloise Bubáka.
od 23. června
PROŠLI ZDEJŠÍ KRAJINOU
Nová stálá expozice malířů Hlinecka se zaměřuje především
na krajinomalbu.
Otevřeno: Út – Ne 9 – 12, 13 – 17 h
Muzeum

MC Hlinečánek
Mateřské centrum Hlinečánek je v době letních prázdnin uzavřené. Po domluvě je možno hernu otevřít pro skupinu alespoň
čtyř maminek. Bližší info a rezervace na hlinecanek@email.cz,
tel. 728 460 403, www.hlinecanek.cz, nebo na facebooku.

KZM Ždírec
do 30. srpna
PRODEJNÍ VÝSTAVA OBRAZŮ BOHUSLAVA JIRKY
A JOSEFA KRUMLA
Otevřeno: Po 8 – 11.30,
12 – 15;
Út – Pá 8 – 11.30, 12 – 17;
So 9 – 14

do 2. září
OD VÝSTŘELU K REPUBLICE
Výstava se zaměří na válečná léta a jejich dopad na život
v Hlinsku.
Expozice: Nejstarší historie, školství, spolky, oděv a textilní
výrobky, zaniklá a živá řemesla – hrnčířství, hračky, sklo,
rodina Adámkových.

Trh. Kamenice

Otevřeno: Út – Ne 9 – 12, 13 – 17 h

30. července – 2. září
LADISLAV ZEZULA
OBRAZY Z VYSOČINY
Prodejní výstava.

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

Otevřeno: Ú – Ne 10 – 12,
13 – 16 h
–muzeum-

Knihovna

Sídliště Hlinsko
Čtvrtek 5. července od 13 h
DĚTSKÝ DEN
Od 13 do 19 hodin
program pro děti,
od 19 do 22 hodin program
pro dospělé.

Prázdninová půjčovní doba do 2. 9.
Oddělení pro dospělé
Po 8 – 12, 13 – 17
Út 8 – 12
St ZAVŘENO
Čt 8 – 12, 13 – 17
Pá 8 – 12
So ZAVŘENO

Oddělení pro děti
9 – 12, 13 – 16
9 – 12, 13 – 15
ZAVŘENO
9 – 12, 13 – 15
9 – 12
ZAVŘENO

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

Tel.: 469 311 197

Dřevíkov
Čtvrtek 5. července od 14 h
8. SETKÁNÍ HARMONIKÁŘŮ
Sobota 28. července
od 20 h
BÍBŘI
-areál letního parketu-

Rváčov
do 26. srpna
10. VÝSTAVA OBRAZŮ
MALÍŘŮ VYSOČINY
K vidění budou díla více jak
dvaceti malířů a fotografů a
práce klientů DSS Slatiňany.
Otevřeno: Út – Ne 9 – 12,
13 – 17 h
-velký sál hostince-

– parkoviště mezi
ul. Jiráskova/Rataje -

Olšinky
Sobota 14. července
od 8.30h
MEMORIÁL
F. AKRMANA
A J. KUDLÁČKA
21. ročník turnaje
neregistrovaných tenistů
– dvouhra.

Kameničky

MTB Maraton

do 2. září
GALERIE ANTONÍNA
SLAVÍČKA
Otevřeno: Út – Ne 10 – 12,
13 – 17 h
– budova bývalé fary –

Sobota 4. srpna od 11h
MTB MARATON 2018
„HLINECKÝ HŘEBEC“
Závod horských kol na tratích 46 a 92 km.
Start a cíl – skiareál sjezdovka.

do 31. července
FRANTIŠEK EMLER
Výstava obrazů.
4. srpna – 2. září
VĚRA VOVSOVÁ
Výstava obrazů.
Otevřeno: Út – Ne 10 – 12,
13 – 17 h
-budova obecního úřadu –

Skate park
Sobota 14. července od 13 h
BIKES & BOARDS
2. ročník skate a bmx závodů. Doprovodný program a
občerstvení zajištěno.
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Duhové léto na Betlémě
Středa 11. července od 17 h
O PEJSKOVI A KOČIČCE
Divadlo SemTamFór
Vstupné: děti do 12 let zdarma, dospělí 50 Kč, prodej vstupenek na místě.
Sobota 14. července
Od 18 hodin – SLÁVEK JANOUŠEK A LUBOŠ VONDRÁK
Od 20 hodin – koncert skupiny NEŘEŽ
Vstupné: na oba koncerty 50 Kč, předprodej vstupenek na
www.mfc-hlinsko.cz a na pokladně TIC Hlinsko.
Středa 25. července od 17 h
PIPI DLOUHÁ PUNČOCHA
Hofmannovo divadlo Uherské Hradiště
Vstupné: děti do 12 let zdarma, dospělí 50 Kč, prodej vstupenek na místě.

Cihelka Blatno
Sobota 21. července od 20 h
RCZ RAMMSTEIN
TRIBUTE SHOW
27. – 28. července
HLINECKÝ FOLKOVÝ ŠPEKÁČEK
Foot Rail, Fleret, Cop,
Žamboši a další.
4. – 5. srpna
STUDNICE FEST
Buty, Skyline,
Dukla Vozovna a další.

Rallye
27. – 28. července
XVII. RALLYE ŽELEZNÉ
HORY 2018
Mezinárodní automobilová
soutěž Rallye Železné hory je i
letos zařazena do seriálu soutěží ČMPR – Českomoravský
pohár rallye. Start 27 .7. odpoledne v Chrudimi a soutěž v
sobotu 28. července.
S blížícím se termínem
startu budou všechny potřebné informace na
www.rallyepardubice.cz

Kino
DOVOLENÁ 1. 7. – 31. 8.
Letní kino –parkoviště u MFC
10. úterý
21.15 Jumanji: Vítejte v džungli
12. čtvrtek 21.15 Dvě nevěsty a jedna svatba
17. úterý
21.15 Ferdinand
19. čtvrtek 21.15 Bajkeři
24. úterý
21.15 Auta 3
26. čtvrtek 21.15 Zoufalé ženy dělají zoufalé věci
31. úterý
21.15 Já, padouch 3
2. srpna
21.15 Špindl
7. srpna
21.15 Příšerky pod hladinou

Studnice
do 29. července
VÝSTAVA OBRAZŮ JANA SEIFERTA
Otevřeno: Út – Ne 10 – 11.30, 12.30 – 16.30 h
– výstavní síň bývalé školy –
Pátek 20. července od 20 h
NOČNÍ HASIČSKÁ SOUTĚŽ
Zábava s kapelou SINGL.
– letní parket –
Sobota 21. července od 17 h
KOZLEŇÁCI
Koncert. Letní parket, za špatného počasí KD Studnice
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SLS Vysočina
VESELÝ KOPEC
červen až září
VESELÝ KOPEC PATŘÍ DĚTEM A JEJICH RODIČŮM
5. až 8.7. Včelí stezka, včelařství Babákov* 14.7. Soustružené
hračky, A. Doležal* 28. a 29. 7. Perníkářská dílna, A. Vostřez.
21. a 22. července od 9 do 17 h
VESELOKOPECKÝ JARMARK
Prodej výrobků lidových řemeslníků, ukázky výroby, dílničky
pro děti. Kulturní program: 21. 7. Dětský folklorní soubor Groš
z Dolní Rožínky a Pouličníci z Tábora* 22.7. Pouličníci z Tábora.
do 31. října
MYŠLENKA ZROZENÁ PŘED PŮLSTOLETÍM
Výstava ve statku z Mokré Lhoty věnovaná osobnosti zakladatele muzea v přírodě na Veselém Kopci Luďku Štěpánovi.
do 31. října
JSME TU PRO VÁS
Výstava ve statku z Mokré Lhoty přibližující zákulisí práce
v muzeu v přírodě.
Otevírací doba:
Úterý až neděle od 9 do 18 h.
****
BETLÉM HLINSKO
do 18. listopadu
MAGICKÉ OSMIČKY 1848 – 1918 – 1948 – 1968
Výstava s podtitulem Od zrušení roboty, vzniku státu, znárodnění až k normalizaci je věnovaná proměnám života na venkově
v důsledku společenských změn. Naše výstava se zaměřuje především na změny postavení a povinností ženy. Výstavu naleznete v Pickově domě čp. 178.
EXPOZICE MASOPUSTNÍCH OBCHŮZEK
A MASEK Z HLINECKA
V domku č. p. 362 jsou vystaveny dokumenty věnované zápisu
masopustních obchůzek z Hlinecka do světového nehmotného
dědictví UNESCO. Součástí expozice jsou i promítané dokumenty,
výtvarná dílna pro děti a speciální programy pro školy.
ŽIVÁ HISTORIE, speciální program pro školy a veřejnost
Podrobnosti k bohaté nabídce programů naleznete na
www.betlem-hlinsko.cz v oddíle Živá historie. Na programy je
nutné objednat se předem.
Otevírací doba: Úterý až neděle od 8,30 do 17 h, polední přestávka od 12 do 12,30 h.
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.

Areál pivovaru
Sobota 14. července od 14 h
HARLEJ+DYMYTRY+
TRAKTOR+ALKEHOL
a další.

Nasavrky
do 2. září
48. NASAVRCKÁ PALETA
Výstava obrazů. Anna Dvořáková, Josef Dvořák.
Zámek – Otevřeno:
Út – Ne 9 – 12, 13 – 17 h
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Soukromá inzerce
Prodám konferenční stolek tmavé barvy, rozměry 118x60x45
cm; houpací křeslo – světlé dřevo i čalounění; interiérové dveře,
světlá dýha – levé a pravé prosklené ze 2/3, levé a pravé plné.
Tel.: 720 634 114.
Od poloviny září hledám paní na denní hlídání v týdnu půlroční dcery, nejlépe v místě bydliště Svratka.
Bližší info na tel.: 602 180 003.
Koupím teleskopický rybářský prut, 3,4 m, zn. ORAVA –TOKOZ
akce 2.Tel.: 732 744 688.
Hledám paní na úklid většího rodinného domu ve Vítanově.
Tel.: 608 470 370.
Pronajmu byt 3+1 na sídlišti. Zařízený, částečně zrekonstruovaný s balkónem. Tel.: 723 369 208.
Prodám nábytek do dětského pokoje, barva hnědá s vanilkou,
jako nový, cena 6.000 Kč; šatní skříně, botník, policové regály –
barva bílá, vše nové, lze i do komerčních prostor.
Nutné vidět. Tel.: 774 995 661.
Pronajmu byt 3+1 v Hlinsku od 1.9.2018 (cihlový, po komplet
rekonstrukci). Tel. 608 252 626.
Sháním dlouhodobý pronájem bytu 1+1 nebo 2+kk. Tel.:
722 028 487.
Pronajmu od cca 1.9.2018 byt 1+1 v Hlinsku.
Info na tel. 728 236 303.
Pronajmu byt 2+1 v Hlinsku, volný ihned.
Tel.: 776 742 276.
Prodám čerstvý, kvalitní med, 1 kg za 140 Kč, pastovaný i tekutý. Tel.: 731 076 096.
Prodám menší rybník 5 km od Hlinska i s přilehlým pozemkem.
Orientační cena 145 000 Kč, dohoda možná. Tel.: 737 788 720.
Prodám nové nepoužité kolečkové brusle vel. 44; nové originální příčníky Škoda na Oktávii II. Tel.: 776 019 465.
Pronajmu byt 3 + kk. Tel.: 773 158 828.
Sháním starou kuchyňskou linku. Tel: 725 104 294.
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Bazén
PROVOZNÍ DOBA PLAVECKÉHO BAZÉNU
Po – Pá 9.00 – 21.00
So, Ne
10.00 – 19.00
Čt 5. 7.
Pá 6. 7.

10.00 – 19.00
10.00 – 19.00

Ceny: dospělí 30 Kč/1 hod., děti do 15 let – 20 Kč/1 hod.
Tel.: 608 042 627.
SQUASH
Po – Pá 9.00 – 20.00
So – Ne 10.00 – 19.00
Rezervace na telefonu 608 042 627.
Od 9. 7. do 22. 7. bude plavecký bazén z důvodu údržby uzavřen.

Sportovní víkend bude plný
adrenalinu
První ročník sportovní události
X-JUMP Srní 2018 se bude konat 6. a 7. července v zatopeném lomu v Srní u Hlinska.
Akci pořádá realizační tým vedený mnohonásobnou mistryní republiky a naší jedinou
mistryní Evropy v High divingu, nyní trenérkou české reprezentace, Lucií Absolonovou.
Hlavní událostí víkendu je
HIGHJUMP GRAND PRIX, mezinárodní závod v extrémních
skocích do vody z věže 12, 16 a
20 metrů nad vodní hladinou,
s účastí nejlepších českých
skokanů.
V rámci sportovního doprovodného programu budou k
vidění originální vystoupení,
exhibice a workshopy.
Unikátní projekt SLACKSHOW předvedou mistři ČR,
semifinalisté televizní show
Česko Slovensko má talent.
Michal Pírek a Lukáš Černý
nám ukážou plno triků na
slackline, jenž bude natažená
přes lom a co víc, návštěvníci
budou mít jedinečnou šanci si
na souši vyzkoušet jaké to je
chodit po „lajně“. Další zajímavostí bude Water Boulder,
lezecká stěna nad vodní hladinou do výšky 6 metrů. Tento
rychle se rozvíjející sport budou mít možnost si vyzkoušet
nejen dospělí, ale i děti.
V pátek a v sobotu se v
rámci skokanské show představí německá partička X-Diving, která je pověstná svými
stylovými freestyle placáky.
Členové německého národního
týmu předvedou show na speciálním BLOBu. To je jinými
slovy obří nafukovací tubus, do

kterého si jeden z diverů nasedne a další skokani skokem
na druhé straně tubusu vymrští jeho tělo přes deset metrů vysoko. Adrenalin ve vaší
krvi rozproudí Flyboard show,
létání nad vodní hladinou plné
akrobatických kousků.
Na X-JUMPU budou probíhat
závody v paddleboardech jednotlivců a skupin o hodnotné
ceny. Paddleboardy budou také
k dispozici zdarma k zapůjčení,
návštěvníci budou mít možnost si vyzkoušet velrybu
SHARK, na kterou se pohodlně
vejde až 10 lidí naráz!
Odvážlivci budou mít možnost vyzkoušet si skoky do
vody ze 7 metrů, relaxovat při
beer józe, zaskákat si v Jump
Parku na trampolíně nebo si
zahrát lidský fotbálek.
Na své by si měli přijít i milovníci hudby. V pátek a v sobotu jsou po skončení sportovního programu připraveny
zahrát kapely Pio Squad, Dukla
Vozovna, Věc Makropulos a
další. Pro návštěvníky akce
bude v areálu připraveno občerstvení, dostatečně velké
parkoviště, stanové městečko a
nezbytné hygienické zázemí.
Stanování i parkování bude
zdarma, tedy součástí vstupenky na akci. Program v lomu
začíná v pátek od 15 hodin, v
sobotu od 11 hodin. Na místě
bude stát vstupenka na pátek
149 Kč, na sobotu 299 Kč, na
celý víkend 349. Kč. Děti do 12
let mají vstup na akci zdarma
za doprovodu dospělé osoby.
Další informace jsou na https://xjump.cz/
Petra Lidmilová

V úterý 12. 6. se za krásného
slunečného počasí konal finálový běh měřených tréninků
Hlinecký kilometr. Celkem se
sešlo 30 běžců a běžkyň. Tradičně byly nejpočetnější kategorie nejmladších běžců, kteří
se vždy těší na proběhnutí se
startovním číslem. Každý běžec obdržel drobnou odměnu a
na ty nejlepší čekalo ještě vyhlašování celé série ročníku
2017/2018. Do konečného pořadí byli podle pravidel započítáni všichni běžci, kteří se
zúčastnili alespoň 4 běhů
z celkových 6, odměněni byli
vždy tři nejlepší a nejpilnější
běžci v jednotlivých věkových
kategoriích. Běžci na stupních
vítězů získali diplomy, medaile,
věcné ceny, ale radost jim
udělal také potlesk fanoušků a
dobrý pocit z venkovního
sportování. Všem účastníkům
děkujeme za vytvoření pěkné
atmosféry!
Vítězové jednotlivých kategorií za celou sérii běhů:
DÍVKY ROČNÍKY 2012 a
mladší (100m): Eliška Kosařová
CHLAPCI ROČNÍKY 2012 a
mladší (100m): Matouš
Vaska
CHLAPCI ROČNÍKY 2009 –
2011 (200m): Richard Kopiště

DÍVKY ROČNÍKY 2009 –
2011 (200m): Ema Bártová
DÍVKY ROČNÍKY 2007 –
2008 (600m): -----CHLAPCI ROČNÍKY 2007 –
2008 (600m): Radim Kopiště
DÍVKY ROČNÍKY 2005 –
2006 (600m): Eliška Pilná
CHLAPCI ROČNÍKY 2005 –
2006 (600m): Jakub Blažek
DÍVKY ROČNÍKY 2003 –
2004 (1000m): Simona Kopecká
CHLAPCI ROČNÍKY 2003 –
2004 (1000m): Lukáš Havlík
DÍVKY ROČNÍKY 2001 –
2002 (1000m): -----CHLAPCI ROČNÍKY 2001 –
2002 (1000m): Jan Sotona
ŽENY ROČNÍKY 2000 a
starší (1000m): -----MUŽI ROČNÍKY 2000 a
starší (1000m): Marek Lorenc
Podrobné výsledky finálového běhu i celkové vyhodnocení naleznete na www.mkhlinsko.webnode.cz
Dále Maraton klub Hlinsko
zve všechny běžce na Hlinecký
půlmaraton a Hlineckou osmičku. Registrace je již nyní
možná na webu závodu
https://hlinecky-pulmaraton.
webnode.cz/registrace/.
Maraton klub Hlinsko

MTB přejezd
Neděle 5. srpna od 7 h
MTB PŘEJEZD 14ti OSMISTOVEK
ŽĎÁRSKÝCH VRCHŮ
Highlander 2018 – 14. ročník cyklovyjížďky pro veřejnost na
horských kolech. Délka cca 80 km, převýšení 2 000 m.
Horské kolo, přilba a přiměřená trénovanost
podmínkou!
-start od srubu KKL Hlinsko na Ratajích,
cíl – skiareál na sjezdovce -
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ONDRÁŠOVKA CUP 2018 – ROČNÍK
2008 a mladší
O víkendu 26. a 27. května
hostil Benešov celorepublikový
finálový turnaj ONDRÁŠOVKA
CUP pro ročník 2008, kterého
jsme se jako jediný tým
z Pardubického kraje zúčastnili. Na tento turnaj se muselo
kvalifikovat nejlepších 24 týmů z republiky, a to
z celkového počtu 99 týmů
z této kategorie.
Naše cesta na hlavní turnaj
začala již v srpnu loňského
roku, kdy jsme zvítězili
v předkvalifikační skupině a
postoupili do další fáze. Ve
Vyškově nás čekali již ligové
týmy, ale i tam jsme to zvládli
a ze třetího místa postoupili
do hlavního turnaje
v Benešově.
Tam turnaj začal pěkně
zostra, kdy nás čekal velmi
nepříjemný soupeř z Mladé
Boleslavi. Svědomitě jsme se
na turnaj připravovali a věděli
jsme, co chceme a co můžeme
hrát. Taktika byla jasná: vlítnout na soupeře a zatlačit ho
k bráně, aby nevěděl, co má
hrát. Vše vyšlo do puntíku,
v šesté minutě jsme vedli 3:0
po krásných brankách a kombinacích. Soupeř nás sice ke
konci utkání trochu přitlačil,
ale konečný výsledek 3:1 nám
udělal obrovskou radost a
hlavně kluky povzbudil do
dalších těžkých zápasů.
Proti 1.HFK Olomouc to bylo
opět těžké. Soupeř byl velmi
běhavý a měl dva šikovné
útočníky, kteří nám dělali
problémy, a právě jeden z nich
vstřelil vedoucí branku. Ale to
nás naopak nakoplo ještě
k většímu důrazu a touze
vstřelit gól, který se nám nakonec dvě minuty před koncem povedl vsítit.
Třetí zápas nás čekal proti
Teplicím, dalšímu účastníkovi
1. ligy. Našim borcům se opět
zadařilo. V zápase předváděli
rychlý a důrazný fotbal, soupeře přestříleli a nakonec zvítězili 2:1. Již v tuto dobu se za-

čínal rýsovat úžasný výsledek
– postup do zlaté skupiny, o
kterém se nám na začátku
turnaje ani nesnilo. Čekali nás
ale ještě dva těžcí soupeři.
Hráči Ústí nad Labem to jen
potvrdili. Byl to tvrdý souboj
po celou dobu zápasu, ale my
hráli s nadšením a opět jsme
po krásných kombinacích zvítězili 2:0. Před posledním zápasem jsme netrpělivě sledovali naše soupeře. Zaváhání
Mladé Boleslavi nebo HFK
Olomouce by nás totiž přímo
poslalo do finálové skupiny. To
se ale nestalo. Oba týmy svá
utkání vyhrály a my jsme do
posledního zápasu proti Spartě
Brno vstupovali s vědomím, že
musíme bodovat.
Soupeř do té doby nezískal
ani jeden bod. Zdálo se, že to
může být lehký zápas, ale opak
byl pravdou. Na začátku se
nám nepovedly proměnit dvě
jasné šance a další náznaky
šancí jsme nedotáhli do konce.
Na kopačky se nám začala
vkrádat nervozita. Soupeř nás
začal přehrávat a před naší
brankou zle zatápět. Všechny
ošemetné situace dokázala
obrana v čele s vynikající a
jistou Šárkou v bráně vyřešit a
konečný výsledek 0:0 nás posunul do zlaté skupiny. Děti
měly obrovskou radost a euforii ještě navýšila Mladá Boleslav, která zvládla svůj zápas
proti Olomouci a díky které
jsme do zlaté skupiny postupovali se 3 body.
Nedělní část turnaje jsme
zahajovali z druhého místa a
čekalo nás šest těžkých utkání.
První bylo s Motorletem Praha.
Měl jsem obrovskou radost, že
se děti těšily, byly zdravě nažhavené a v zápase to ukázaly.
Hrál se opět důrazný fotbal,
ale prostor na kombinace moc
nebyl. Konečný výsledek 1:1 byl
spravedlivý i přesto, že jsme
půl zápasu vedli.
V druhém utkání nás čekalo
Kladno. Úžasná atmosféra

v utkání, kterou připravily oba
fanouškovské tábory rodičů,
hráče jen vybičovala k ještě
lepším výkonům. Soupeř byl
sice trochu aktivnější, ale
střely z velké vzdálenosti nás
moc neohrozily. A když se nám
povedlo vsítit první branku,
soupeř už nenašel sílu na odpověď – 1:0 a u nás zavládla
obrovská radost z vítězství. Po
druhém kole jsme v průběžné
tabulce byli stále na druhém
místě za Spartou Praha.
Liberec byl další velký soupeř. Velikost týmu nebo města
nás rozhodně nezastrašila.
Naši hráči zatlačili soupeře na
jejich půlku a po nádherných
brankách jsme zvítězili 3:1.
Dalším soupeřem byla Opava, které se během neděle moc
nedařilo. Přesto jsme měli
proti Opavě problém se zakončením. Šance jsme si sice
vytvořili, ale s jejich proměňováním to bylo již horší, a tak
jsme byli rádi za hubenou výhru 1:0. Radost z této výhry
byla neskutečná, protože se již
rýsovalo umístění na bedně, o
němž se rozhodovalo v předposledním zápase proti RMSK
Cidlina. Hráči to vzali zodpovědně, soustředěně bránili a
soupeře do velkých šancí nepouštěli. Sami byli před brankou nebezpečnější a zaslouženě vstřelili první branku. Cidlina pak vyrovnala, možná se
štěstím, ale touha po vítězství
nás hnala víc a víc dopředu.
Nakonec se to povedlo. Neskutečných 15 vteřin před
koncem, po závaru před brankou, jsme ten gól dotlačili do
sítě. Úžasné! Cidlinu sice vyhlásili organizátoři nejlepšími
fanoušky na turnaji, ale jejich
zklamání po tomto utkání bylo
veliké. U nás naopak propukla
obrovská radost a euforie.
Poslední zápas proti AC
Sparta byl díky ostatním výsledkům v tabulce skutečné
finále o celkové prvenství
v turnaji. My 16 bodů, Sparta

16 bodů. Hůř jak druzí jsme
skončit nemohli, ostatní měli
10 a méně bodů. Sedíme
s hráči v šatně a nemůžeme
tomu uvěřit. Kdyby mě někdo
řekl v sobotu ráno, že v neděli
budeme hrát ve zlaté skupině,
ťukám si na čelo. Nebo, že budeme až do posledního zápasu
hrát o první místo, nevěřím
mu ani slovo, a ještě k tomu se
Spartou. Tý joooo – hlinecké
děti, jenom hlinecké a
z blízkého okolí, ne žádný výběr z mnoha hráčů akademií,
sportovních tříd a tak. Jen těch
mých deset statečných, kteří
už v tuto chvíli vystoupili na
pomyslný Olymp tohoto turnaje a vůbec to nemohla zkazit prohra s jasně nejlepším
týmem turnaje.
Tímto posílám ještě jednou
gratulaci na Spartu k vítězství
na Ondrášovce. Ale my jsme
také vítězové, když si uvědomím tu cestu turnajem, kvalifikací a i předkvalifikací, můžeme mít jen slova chvály. A je
to úžasný výsledek nejenom
pro nás, ale pro celý hlinecký
fotbal a i chrudimský okres.
Slova chvály letí i pro rodiče
fanoušky, kteří nás neskutečně
po celý turnaj povzbuzovali a
fandili, ti pro nás byli ten nejlepší fanclub na turnaji. Moc
děkujeme.
Při vyhlášení si děti došly
pro stříbrné medaile a krásný
pohár. Potom mohly začít
oslavy, které jsme si opravdu
všichni moc a moc užili.
Sestava: Šárka Bálková, Jakub Tlapák, Petr Šula, Adam
Daniel, Adam Štěpánek, Martin
Laštůvka, Stanislav Tula, Ondřej Krbálek, Jakub Novotný,
Ondřej Vaško. Trenéři: Jiří Nekvinda a Venda Krbálek.
Více na: www.onrasovkacup.cz nebo na https://hlinsko2008.webnode.cz/
Jiří Nekvinda
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