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Výsadba zeleně na sídlišti byla
odložena, dotaci fond neuvolnil

Přání k Vánocům
Milí spoluobčané, závěr každého roku je poněkud zvláštním obdobím.
Všichni si přejeme klidné a spokojené prožití Vánoc a přitom vyslovujeme
tato přání velmi často ve spěchu a mnohdy jen jaksi automaticky, z povinnosti. Prosím, pokusme se letos, aby ono přání klidu, pohody a spokojenosti „automaticky“ nevyznělo.
Vážení a milí Hlinečáci, přeji vám všem, a nikoliv jen z povinnosti, aby se
vám vyplnila pokud možno všechna přání. Hezké Vánoce!

Finance
V letošním roce město Hlinsko podalo žádost v rámci 58.
výzvy Operačního programu
životního prostředí o finanční
podporu na projekt „Revitalizace zeleně města Hlinska“.
Jednalo se o plochy ve vybraných lokalitách – sídliště,
hřbitov, urnový háj a před budovou MÚ Hlinsko ve Wilsonově ulici.
Vzhledem k tomu, že šlo o
nadlimitní veřejnou zakázku,
Hlinsko vyčkávalo s vysoutěžením dodavatelské firmy až
na rozhodnutí o přidělení dotace.
Dodavatelská firma nebyla
vysoutěžena dopředu, neboť
náklady na realizaci celého
projektu by nebyly malé a
město by nebylo schopno je ze
svých prostředků uhradit.
Vyjádření poskytovatele dotace obdrželo město až v srpnu
letošního roku. Podmínky pro
město však nebyly splnitelné
nejen v daných časových
lhůtách, ale také dle zákona o
veřejných zakázkách.

Miroslav Krčil, starosta
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Radnice informuje
Gratulace jubilantům v r. 2015
Město Hlinsko komunikovalo se Státním fondem životního prostředí o možnosti posunutí termínů k realizaci
projektu.
I přes veškeré snahy Státní
fond životního prostředí v této
záležitosti nevyhověl, čímž

přišlo město o možnost v tomto programovacím období
projekt realizovat.
V případě vypsání nového
dotačního titulu bude žádost o
finanční podporu na tento
projekt opět podána a město
tak v roce 2015 bude o svoji

šanci na získání dotačních
prostředků usilovat podruhé.
Odklad realizace projektu
tak poskytne radnici dostatečný prostor pro další jednání s občany o budoucí podobě
navrhovaných opatření.
Petra Ondráčková, referent ÚSC

Domov seniorů Drachtinka pomáhá dětem
hospitalizovaným v nemocnici
KIWANIS panenka není pouze hračkou, je malým pacientům i kamarádkou a pomocnicí

Vážení spoluobčané,
jak jsme již avizovali v srpnových Hlineckých novinách, potýká se hlinecká radnice, stejně jako ostatní města a obce v této
zemi, s chybějícím přístupem k těm údajům evidence obyvatel,
které by sloužily jako podklad pro sestavení a aktualizaci seznamu jubilantů pro příslušné období. Uvedená problematika
má kromě zmíněné technické roviny i úroveň právní (ke shromažďování a předávání osobních údajů konkrétních jubilantů
členům občanských komisí je dle zákona nutný předchozí souhlas jubilanta).
Ráda bych na tomto místě znovu zopakovala, že radnice nechce tuto oblíbenou tradici (podobně jako tradici vítání občánků) v žádném případě rušit, neboť je mimo jiné i vhodnou příležitostí pro neformální setkávání zástupců města s občany a sbírání cenných podnětů pro jejich práci. O tom, že se uvedená
agenda neruší, svědčí mimo jiné i to, že v rozpočtu města na příští
rok jsou, stejně jako v letech minulých, připraveny potřebné finanční prostředky k jejímu výkonu.
Abychom však v této tradici mohli v Hlinsku pokračovat i nadále, neobejdeme se, bohužel, v současné době bez spolupráce s
vámi, budoucími oslavenci či jejich příbuznými. Vzhledem k tomu, že se touto cestou vydala i jiná města, věřím, že jde o prověřenou alternativu, která by mohla dobře fungovat i u nás, o čemž
jsme se přesvědčili i při vítání nových občánků města. Případný ostych či jakékoli jiné obavy nebo zábrany jubilantů by přitom měly jít stranou. Ostatně není k nim sebemenší důvod.
Co tedy musí budoucí jubilant, který v příštím roce oslaví významné životní jubileum (70., 75., 80., 85., 90. a 90+), příp. jeho příbuzní, udělat? Postup je poměrně jednoduchý. V případě zájmu
o blahopřání ze strany radnice postačí přihlásit se nejpozději
měsíc předem buď osobně, mailem nebo telefonicky na matrice
(fodorova@hlinsko.cz nebo dufkova@ hlinsko.cz; tel. 469 326 1712) nebo na evidenci obyvatel (hadackova@hlinsko.cz, tel. 469 326
177), kde jsou moje kolegyně připraveny ochotně vysvětlit vše
potřebné. Na webových stránkách města – http://www.hlinsko.cz/mestsky-urad/formulare-tiskopisy jsou rovněž k dispozici jednoduché tiskopisy k vyjádření souhlasu se zpracováním
osobních údajů.
Děkujeme za pochopení a těšíme se na spolupráci a setkání s
vámi.
Marta Nováková, odbor vnitřních věcí

Oznámení
Vánoční provozní doba městského úřadu

Paní Eliška Drahošová.
Domov seniorů Drachtinka se
zapojil do projektu vyrábění
panenek Kiwanis. Tento projekt se začal v České republice
realizovat v roce 2000. Panenka Kiwanis není jen hračkou,
ale zároveň i terapeutickou
pomůckou pro děti v nemocnicích. Tato panenka pomáhá
malým dětem vyjádřit jejich
pocity. Každé dítě si může svou

Pondělí 22. 12. do 17 hodin (obvyklý provoz)
Úterý 23. 12. do 13 hodin
Od 24. 12. do 28. 12. 2014 ZAVŘENO
Pondělí 29. 12. do 17 hodin (obvyklý provoz)
Úterý 30. 12. do 15 hodin (obvyklý provoz)
Středa 31. 12. ZAVŘENO
Čtvrtek 1. 1. ZAVŘENO
Pátek 2. 1. do 14:30 hodin (obvyklý provoz)

Paní Marie Zíbová.
panenku vymalovat podle
svého přání a tím vhodně vyplnit svůj čas strávený v nemocnici. Lékaři mohou využívat panenky k vysvětlení léčebných procedur.
S touto panenkou děti i rehabilitují a panenka je doprovází třeba až k operačnímu sálu. Dítě snáší lépe průběh léčby, když ví, co ho čeká, a jak vše

bude probíhat. Panenka má
podobu bílé loutky, na kterou
lze malovat, ukazovat konkrétní místa, která třeba bolí
apod.
I přes vyšší věk se klientky
Domova s radostí pustily do
výroby panenek. Rádi bychom
poděkovali za pomoc především našim klientkám paní
Elišce Drahošové a Marii Zí-

bové i pracovnicím Domova.
Hotové panenky Kiwanis
jsme společně s klientkami
Domova předali vrchní sestře
Jarmile Urbánkové a dětskému oddělení chrudimské nemocnice s přáním, aby se dětem staly vítanými pomocníky při jejich pobytu v nemocnici.
Domov seniorů Drachtinka

Radnice
Středa 10. prosince od 17 h
ZASTUPITELSTVO MĚSTA HLINSKA
Velká zasedací místnost – přízemí radnice.
Veřejnost srdečně zvána.

Příští číslo vyjde
9. ledna 2015
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Pár z TS Ridendo se stal
vicemistrem světa!
Vrcholovou soutěží pro hobby dance párové tancování je
bezpochyby Mistrovství světa. Jedná se o několikadenní
soutěž, pořádanou v České republice, pod záštitou Svazu
učitelů tance (SUT) a Českou
taneční asociací (ČAT). Tato
soutěž se konala od 28. 10. do
3. 11. 2014 v libereckém Babylonu a pod zraky kritické
poroty se vybíraly nejlepší taneční páry a celé taneční skupiny věnující se párovému
hobby tancování z celého světa. Taneční studio Ridendo vyslalo dva zástupce – Viktora
Skořepu a Violku Černou, kteří zastupují TS Ridendo v kategorii děti a Honzu Skořepu
s Nikolkou Černou, soutěžící
v juniorech. Velikým úspěchem pro tanečníky, Ridendo
a město Hlinsko bylo jejich
umístění mezi obrovskou
konkurencí jak v kategorii
latinsko-amerických tanců,
tak i kombinace.
V pátek tanečníci soutěžili
v tancích latinské Ameriky,
kde Viktor s Violkou postoupili do finále a nakonec vybojovali 2. místo, Honza s Nikolkou v juniorech skončili na

Rozloučení odstupujícího vedení
Vážení spoluobčané,

místě jedenáctém. V této kategorii byla velmi silná konkurence, obzvláště páry z Ruska vynikaly precizní taneční
technikou. V sobotu naše nadšení bylo korunováno dalším
progresem.
V kategorii kombinace, kde
navíc
místo
obvyklého
quickstepu páry musely předvést své dovednosti v tangu,
oba páry získaly finálové
umístění. Viktor a Violka se
stali Vicemistry světa (2. místo) a Honza s Nikolkou skončili těsně pod stupni vítězů –
na krásném 4. místě.
Pro TS Ridendo je toto ocenění velkým úspěchem a pro
páry obrovským zážitkem a
zkušeností. Soutěžit na jednom parketě s páry z Ruska,
Anglie, Francie, Itálie, Černé
Hory, Maďarska a dalších států a slyšet hrát státní hymnu
jako odměnu za svůj výkon se
nestává každý den.
Doufám, že toto ocenění bude velkou motivací nejen pro
naše páry, ale i pro všechny
ostatní, kteří s tancem v TS Ridendu chtějí teprve začít.
Viktor Skořepa a Violka Černá skvěle reprezentují město Hlinsko.

Za TS Ridendo Tereza Šustrová

Přijďte si užít poklidnou atmosféru
staročeských Vánoc do skanzenu
Tradiční výstava Vánoce na
Veselém Kopci bude v expozici lidového stavitelství na Veselém Kopci u Hlinska zahájena 6. prosince.
Přijďte si užít poklidnou atmosféru staročeských Vánoc v
největším muzeu v přírodě v
Čechách. Ve vytopených roubených chaloupkách zjistíte,
jak málo naši předci potřebovali k tomu, aby pro ně Vánoce byly těmi největšími svátky v roce. Naleznete zde atmosféru tradičních obyčejů
provázejících zimní svátky na
Vysočině od druhé poloviny
19. století do poloviny 20. století. Budete si moci prohlédnout tradiční pečivo, ozdoby,
které se od konce 19. století věšely na vánoční stromeček.
Dozvíte se, jaké dárky děti nalezly v mikulášské nadílce a
pod vánočním stromečkem.
Každý den trvání výstavy
budou pozvaní lidoví výrobci
předvádět zhotovování vánočních předmětů: malování
skleněných ozdob, výrobu korálkových ozdob, perník tlačený do forem a další. Výstavu o víkendech zpestří bohatý
doprovodný program. V sobotu 6. 12. můžete na Veselém

Kopci potkat mikulášský průvod, pro malé návštěvníky budou dokonce připraveny dárečky, v Hospodě na Vejměnku bude připravena staročeská zabíjačka, 7. 12. potěší lidové vánoční hry v podání studentů hlineckého gymnázia,

koledy zazpívá FS Baldrián z
Pardubic, 13. 12. si budete moci zazpívat koledy se souborem La Via z Přibyslavi.
Vánoční výstava na Veselém Kopci bude otevřena do 14.
12. denně (i v pondělí 8. 12.) od
9 do 16 hodin. Výstavu zakon-

Vánoční otevírací doba v Turistickém informačním centru
DEN

DATUM

OTVÍRACÍ DOBA

SO

20.12.2014

8:30 – 16:00

NE

21.12.2014

8:30 – 16:00

PO
ÚT
ST
ČT

22.12.2014
23.12.2014
24.12.2014
25.12.2014

8:00 – 16:30
8:00 – 16:30
zavřeno
zavřeno

PÁ

26.12.2014

13:00 – 16:00

SO

27.12.2014

8:30 – 16:00

NE

28.12.2014

8:30 – 16:00

PO
ÚT
ST
ČT
PÁ
SO
NE

29.12.2014
30.12.2014
31.12.2014
1.1.2015
2.1.2015
3.1.2015
4.1.2015

8:00 – 16:30
8:00 – 16:30
zavřeno
16:00 – 18:00
8:00 – 16:30
8:30 – 16:00
8:30 – 16:00

AKCE NA BETLÉMĚ:
Den s kolovrátkem v TIC (9-16)
Betlém vánoční
Návštěva v minulosti (od 16:30)
Marcipánová dílnička (9-16)
Betlém vánoční
Betlém vánoční
Betlém vánoční
Betlém vánoční
Návštěva v minulosti (od 16:30)
Den s kolovrátkem v TIC (9-16)
Betlém vánoční
Návštěva v minulosti (od 16:30)
Marcipánová dílnička (9-16)
Betlém vánoční
Betlém vánoční
Betlém vánoční
Betlém vánoční (8:30 – 13)
Novoroční ohňostroj (od 18)
Betlém vánoční
Betlém vánoční
Betlém vánoční

2014

čí v neděli 14. 12. Předvánoční
jarmark.
Výstava na Veselém Kopci
je součástí celostátního projektu s názvem Náš Ježíšek.
Podrobnosti k výstavě naleznete na www.vesely-kopec.eu.
Ilona Vojancová

dovolte, abychom vám společně poděkovali za dlouholetou podporu, kterou jste nám věnovali. Bylo nám ctí pracovat pro naše
město, tedy pro vás. Velmi si vážíme spolupráce se všemi, kteří
se zajímali o dění v Hlinsku a sami se podíleli na životě města.
Děkujeme zájmovým sdružením, kulturním spolkům, sportovním klubům, neziskovým organizacím a samozřejmě občanům
– jednotlivcům. Těm, kteří nebyli lhostejní a sdělovali nám svoje názory, občas kritické, občas podpůrné, obojí ale velmi potřebné.
Chceme vás ujistit, že jsme připraveni pro Hlinsko pracovat i
v roli opozičních zastupitelů. Dobré věci rádi podpoříme, proti
ostatním však budeme věcně vystupovat.
Vážení spoluobčané, přejeme vám pevné zdraví, osobní pohodu a vše dobré.
PhDr. Magda Křivanová a Ing. Pavel Šotola

Potěšilo nás
Vysočánek opět slaví úspěch
V sobotu 8. listopadu se
folklorní soubor Vysočánek již
po třetí zúčastnil celorepublikové soutěžní přehlídky Sedmikvítek, která se tradičně konala v Chotěboři. V letošním
roce Vysočánek soutěžil ve
dvou kategoriích, kde menší
děti ve věku do 8 let obsadily 2.
místo s pásmem „Husičky“ a
starší děti do 13 let vytančily s
pásmem „U potoka“ místo 1. Vysočánek tak patří stále mezi nejlepší české dětské soubory. Toto dokazují i další letošní úspěchy, ke kterým patří např. přední umístění v krajském kole pěvecké soutěže „Zpěváček“. Zde soutěžila hned tři děvčata, z nichž
dvě postoupila do užšího výběru a jedna pak až do celostátního
finále. Tato zpěvačka vystupovala nedávno i v TV Noe spolu s kapelou dospělého souboru Vysočan Hlinsko.
Děkujeme DDM a MKK za podporu a zázemí.
Vysočánek

Pozvánka
4TET vystoupí po dvou letech v Hlinsku

Již 11 let udivuje diváky svými neuvěřitelnými pěveckými, ale
i hereckými výkony a nápady VOKÁLNÍ SESKUPENÍ 4TET – Jiří Korn, Jiří Škorpík, Dušan Kollár, David Uličník. Gentlemani
v cylindrech opět připravili originální podívanou v nové verzi
programu, která měla premiéru na podzim 2012.
Umělecky plnohodnotný, precizní a osobitý projev tohoto vokálního seskupení se spojuje s již pověstnou dokonalostí a profesionalitou Jiřího Korna. Úžasné vokální výkony, nepřehlédnutelný design kostýmů Marie Markové a Jana Boušky, překvapivě originální pojetí aranžmá a neotřelé harmonie Jiřího
Škorpíka i temperamentní herecké a „taneční“ výkony všech
aktérů na jevišti. To vše rozhodně nenechá nikoho chladným a
odměnou jsou jim vždy vyprodané koncerty s neopakovatelnou
atmosférou. Není tedy divu, že vystoupení 4TETu bývají vyvrcholením jak prestižních akcí, tak i společenských událostí.
Únor příštího roku přinese opět jedinečnou možnost zhlédnout koncert seskupení 4TET v Multifunkčním centru.
Tenor: David Uličník, baritone 1: Jiří Korn, baritone 2: Jiří Škorpík, bass: Dušan Kollár.
Vstupné – řada 1 až 5 – 420,- Kč, řada 6 až 10 – 400,- Kč, řada 11
až 15 a balkón 380,- Kč. Předprodej TIC Hlinsko a on-line rezervační systém www.mfc-hlinsko.cz
MKK Hlinečan

DS Drachtinka má nejlepší
časopis v celé republice
Domov pro seniory Heřmanův Městec vyhlásil ve spolupráci s odborným časopisem
Sociální služby dne 8. října výsledky 1. ročníku celorepublikové soutěže časopisů.
Za
Domov
seniorů
Drachtinka se tohoto slavnostního vyhlášení v Rytířském sále v Domově seniorů
Heřmanův Městec zúčastnil
ředitel Domova pan Bc. Marek Bíško a jeho spolupracovníci, kteří se podílejí na tvorbě časopisu Drachtinka.
Ve finále soutěžilo celkem
30 časopisů z celé České republiky.
Časopis Domova seniorů
Drachtinka ve finálovém hodnocení odborné poroty získal
první místo ve své kategorii –
do šesti čísel ročně.
Současně byl vyhlášen absolutní vítěz celé soutěže bez

ohledu na kategorie. Tímto
absolutním vítězem se stal
rovněž časopis Drachtinka.
Odměnou byla skleněná
plaketa pro absolutního vítěze celé soutěže, dva diplomy

(jeden pro absolutního vítěze,
druhý za vítězství v kategorii
A), dárkový koš a drobné upomínkové předměty.
Domov seniorů Drachtinka
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Oslavte s námi ukončení roku
u pramene řeky Chrudimky
Blíží se konec roku a ten je pro
turisty spojen s tradičním setkáním u pramene Chrudimky, které se koná dne 30. prosince. Letos se jedná již o 31.
ročník této oblíbené akce,
která nese název Silvestr na
Chrudimce.
Akci pořádá Klub českých
turistů v Hlinsku ve spolupráci s Městským úřadem a
firmou Dalu. Pramen se nachází poblíž obce Paseky u
Chlumětína a můžete se k němu vydat z kteréhokoliv místa v okolí.
Bývá zvykem, že se zde setkávají turisté nejen z Hlinska, ale i z Vojtěchova, Krouny, Kladna, Kameniček, Jeníkova, Svratky a dalších míst v
okolí. Na Hlinecko se v tento
den vydají i turisté ze vzdálenějších míst jako třeba v loňském roce ze Skutče, Chrudimi, Havlíčkova Brodu, Žďáru
nad Sázavou nebo i z Jihlavy.
Celkem se zde vloni sešlo 750
účastníků.
Vydejte se i vy s hlineckými
turisty na toto oblíbené místo
tak, abyste k prameni dorazili
mezi 10. až 15. hodinou. Mottem akce je: „Přijď odkudkoliv
a na čemkoliv“. Pokud si nezvolíte vlastní trasu, můžete
se z Hlinska přidat k hlineckým turistům. Sraz účastníků
pěší trasy je v 11:00 hod před
ZŠ ul. Resslova škola. Pokud
bude sníh, můžete jet na lyžích, sraz lyžařů je ve 12:00
hod. u klubovny klasického
lyžování na Ratajích pod teplárnou. Kdyby se vám nechtělo jít pěšky ani na lyžích, můžete využít mimořádné autobusové linky, která odjíždí ve
12:30 hod. ze zastávky před sokolovnou. Při větším zájmu

Poetické Vánoce
Výstava Betlém vánoční trvá do 4. ledna
V památkové rezervaci Betlém v Hlinsku můžete od 16.
prosince do 4. ledna navštívit
výstavu s názvem Betlém vánoční.
V roubených domcích, které naleznete téměř ve středu
města, se dozvíte, jak vypadala oslava zimních svátků včetně Štědrého večera před 100 až
150 lety. Dozvíte se například,
jak vypadaly dárky pro děti,
které nalezly v mikulášské nadílce nebo pod vánočním stromečkem. Součástí výstavy
jsou i betlémy lidových tvůrců
včetně betlému mechanického s postavičkami různých řemeslníků, zajímavého betlému pašijového, či betlémů zhotovených ze slámy, papíru a těsta. V jednom z roubených domků je
umístěna i prodejna upomínkových předmětů zásobená výrobky lidových řemeslníků. Podobně, jako v loňském roce, i letos
jsou pro návštěvníky připraveny speciální podvečerní kostýmované prohlídky, při nichž si můžete zazpívat vánoční koledy. Tyto prohlídky se uskuteční 19., 20., 26. a 27. prosince vždy od
16:30 hodin a nahlédnete při nich prostřednictvím živých obrazů do minulosti. Výstava Betlém vánoční se koná pod patronací
celostátního projektu Náš Ježíšek. Podrobnosti k výstavě a otevírací době se dozvíte na webových stránkách www.veselykopec.eu.
Ilona Vojancová

OHŇOSTROJ BUDE
1. LEDNA
pojede autobus dvakrát.
Už samotný název akce napovídá, že je dobré si k prameni vzít něco na „zahřátí“ a se
známými si při této příležitosti připít, s přáním všeho
nejlepšího v roce 2015. U pramene bude zajištěn prodej
medoviny a vuřtů, které si budete moci opéci na připraveném ohni. Každý z účastníků
obdrží pamětní list. Na zpáteční cestě můžete využít také
mimořádné linky, která od-

jíždí ze zastávky Paseky u
Chlumětína v 15:15 hodin.
Již po několik let je tato akce spojena s charitativní akcí
„Novoroční čtyřlístek“, která
na přelomu roku probíhá na
desítkách míst v republice. Za
vybrané peníze se na různých
místech budují bezbariérové
cesty pro hendikepované turisty. Letos v září byla poblíž
Svitav v lese Brand slavnostně otevřena již devátá takováto stezka. V loňském roce se u

pramene Chrudimky vybralo
6 282 korun a jednalo se o sedmou nejvyšší částku v České
republice. I vy máte možnost
přispět, zpravidla dvacetikorunou, na dobrou věc a za příspěvek obdržíte odznak novoročního čtyřlístku.
Vzhledem k velkému počtu
účastníků je začátek akce nově posunut na desátou hodinu, takže se k prameni můžete
vypravit už dopoledne.
Vladislav Bárta

Děti z Ležákovky: Exkurze díky podpoře
přírodovědného a technického vzdělávání

V rámci projektu Podpora přírodovědného a technického
vzdělávání v Pardubickém
kraji, registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.00/44.0012,
do kterého je Ležákovka zapojena se 8. 10. uskutečnila pro
40 žáků 8. ročníků již 2. exkurze – tentokrát do Muzea sdělovací a zabezpečovací techniky

ČD a do malé vodní elektrárny
Hučák v Hradci Králové.
Žáci měli možnost vidět nejstarší a ve střední Evropě jedinečnou sbírku železniční
sdělovací a zabezpečovací
techniky (SZT). Prohlídka začínala venkovní částí expozice, kde je soustředěno staniční, traťové i přejezdové zabezpečovací zařízení, zvonkové
návěstí, kolejové brzdy a rádiový vlek s vysílacím zařízením. Ve vnitřní části expozice
je soustředěna SZT od počátků železnice do současnosti.
Většina unikátních exponátů
je zprovozněna a žáci je mohli
sami obsluhovat.
Dále navštívili Informační

centrum Skupiny ČEZ v Hradci Králové, jehož hlavním motivem je výroba ekologické
elektrické energie z obnovitelných přírodních zdrojů.
Nejprve zhlédli v kinosále
krátký film „Malé vodní elektrárny na Labi“ (1. skupina) a
„Obnovitelné zdroje energie“
(2. skupina). Potom následovala prohlídka naučné interaktivní expozice se spoustou
informací, dat modelů a obrázků. Žáci se seznámili s využitím nejen větrné, vodní,
sluneční energie a energie získané z biomasy, ale i s geotermální energií.
Pro zpestření si v informačním centru pohráli s pla-

chetnicemi a solárními autíčky. Počítačové hry prověřily
jejich znalost energetických
surovin i zručnost při stavbě
přehradní hráze. Viděli první
fungující model větrného tornáda v České republice. Potom se seznámili s historií
vodní elektrárny Hučák, která se nachází ve stejné budově
– na řece Labi v centru města.
Podívali se do strojovny i k jezu.
Celá prohlídka byla s odborným výkladem, žáci se
mohli zeptat na vše, co je v souvislosti s obnovitelnými zdroji i s vodní elektrárnou zajímalo.

minut rozzáří oblohu nad Betlémem, se stal již tradicí. I letos
vás zveme na betlémskou náves i do přilehlých uliček,
abychom všichni dohromady přivítali přicházející nový rok.
Ohňostroj bude vypálen, jako již tradičně, 1. ledna v 18 hodin.

Mgr. Hana Rybenská, ZŠ Ležáků

Hasiči rekapitulovali
Výroční valná hromada hasičů

Řekněte nám připomínky a názory!
Vážení spoluobčané,
volební klání máme za sebou, emoce vychladly, a tak mi
dovolte, abych jménem Místní
organizace ANO vám, našim
voličům, poděkovala za účast
při volbách 2014. Svými hlasy
jste vyjádřili souhlas s programem Hnutí ANO 2011.
Místní organizace ANO 2011
v Hlinsku byla oficiálně založena v květnu 2014 na protest
proti tehdejšímu vedení města a jeho ignorování názorů
části obyvatel na změny ÚZP č.
3 a na zadávání veřejných zakázek. Za tak velmi krátkou
dobu své existence a především díky vám, našim voličům a sponzorům, dosáhlo

NOVOROČNÍ OHŇOSTROJ, který každoročně na několik

hnutí ANO v Hlinsku tak vynikajícího úspěchu, když při
volbách 2014 se umístilo na
druhém místě za vítěznou
ČSSD.
Jelikož ve volebním programu máme mimo jiné i provedení změny ve způsobu vedení města, nemohli jsme přistoupit na nabídky ze strany
ODS a KDU-ČSL, kdy nám společně nabízeli funkci starosty
výměnou za dvě funkce místostarostů, a to pro dosavadní
starostku a jejího místostarostu p. Remeše. Proto byl pro
nás přijatelný návrh dohody s
MO ČSSD.
ČSSD jako vítězná strana
měla zájem na obsazení funk-

ce starosty a místostarosty.
Hnutí ANO 2011 vycházelo ze
svého předvolebního programu a proto nepovažovalo za
přijatelné, aby byly obsazeny
dvě funkce místostarostů, jeden z ČSSD a druhý z ANO z
důvodu hospodárnosti. Respektovali jsme názor voličů,
kteří jako vítěznou stranu s
ohledem na počet hlasů určili
ČSSD, proto jsme uzavřeli koaliční dohodu s ČSSD a Sdružením pro Hlinsko, ve které
hnutí ANO 2011 obsadí 4 funkce radních v sedmičlenné radě města.
Vzhledem k tomu, že naši
zastupitelé, ale i my členové
hnutí ANO 2011, jsme nováč-

ky v komunální politice, obracím se na vás, občany města
Hlinska, se žádostí o součinnost a podporu při realizaci
volebního programu hnutí
ANO 2011, které šlo do voleb se
snahou přihlížet připomínkám a názorům občanů města
Hlinska a tím dosáhnout co
nejlepšího rozvoje města. Svoje připomínky, návrhy a žádosti předávejte, prosím, na
nás členy hnutí ANO 2011 prostřednictvím
zveřejněných
kontaktů a nebo přímo prostřednictvím našich zastupitelů za hnutí ANO 2011.
JUDr. Eva Křupková, předsedkyně
Místní organizace hnutí ANO 2011
Hlinsko

V sobotu 15. listopadu se v restauraci Zlatá Studna v Hlinsku konala pravidelná výroční valná hromada dobrovolného hasičského sboru České hasičské jednoty Hlinsko. Sešla se zde necelá šedesátka účastníků včetně hostů, mezi kterými, kromě spřátelených organizací z okolních obcí, nechyběli ani nový starosta města Hlinska pan Miroslav Krčil, velitel požární stanice
Hlinsko Hasičského záchranného sboru Pardubického kraje
npor. Ing. Hynek Weber či bývalá starostka města PhDr. Magda
Křivanová. V úvodu zhodnotil starosta sboru Milan Jindřichovský činnost sboru v uplynulém roce 2014 a mimo jiné uvedl, že je přesvědčen, že i hasiči mají městu co nabídnout. Že nejen
žádají, ale i mnoho v rámci svých možností svému městu přinášejí. Dále prohlásil, že Česká hasičská jednota a její členové
budou i nadále rádi městu pomáhat nejen při pořádání kulturněspolečenských akcí, ale i při dalším rozvoji města. Poté následovaly zprávy o činnosti v rámci jednotky města, sportovních
družstev mužů, žen a dětí. Členové také odhlasovali drobnou
změnu ve složení výkonného výboru, když byla do funkce členky výboru zvolena Bc. Martina Hovorková, která tak nahradila
odstupující Janu Šmahelovou. Člence sboru Jitce Uhrové bylo
předáno ocenění k významnému životnímu jubileu. Vyvrcholením večera pak bylo předání pamětní hasičské sekyrky bývalé starostce města PhDr. Magdě Křivanové jako výraz ocenění za dlouholetou podporu hasičského sboru. Před oficiálním závěrem v podobě schválení usnesení informoval přítomné jednatel Miroslav Obolecký o plánech sboru na rok 2015, který se
ponese ve znamení oslav 140. výročí založení dobrovolného
hasičstva v Hlinsku. Poté již následovala volná zábava při hudbě a tanci.
Milan Jindřichovský, starosta sboru ČHJ Hlinsko
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Zpráva z gymnázia
Úspěch v celorepublikové výtvarné soutěži
Technologická agentura České republiky (TA ČR) vyhlásila výtvarnou soutěž na téma „Vynálezy budoucnosti“. Soutěže se
zúčastnilo téměř 800 dětí ze základních a středních škol celé České republiky. Ve třech kategoriích získalo ocenění celkem 12 dětí a mladých lidí ve věku od 6 do 17 let. O to více nás potěšilo, že
studentka 2. ročníku osmiletého studia Gymnázia K. V. Raise
v Hlinsku, Viktorie Kovárníková, získala v nejvyšší kategorii krásné druhé místo. Porotě předsedal grafik Jiří Slíva, který jí s ostatními zástupci sponzorů, paní předsedkyní TA ČR a
zástupcem ministerstva školství dne 21. října předali v Praze
hodnotné ceny. Sto dvacet nejlepších obrázků ze soutěže bude
vystaveno do konce roku 2014 v prostorách TA ČR. „Rádi
bychom prezentovali v našich prostorách umění, protože to je
stejně důležitá věc jako výzkum,“ vysvětlila předsedkyně TA
ČR Rut Bízková. Toto krásné ocenění naší studentky je zároveň
výzvou pro nové nápady plné fantazie a tvořivosti v dalších hodinách výtvarné výchovy.
Mgr. Jana Pospíšilová, Gymnázium K. V. Raise Hlinsko

Nenechte si ujít
Věnujte koncert Ulrychových jako dárek
V průběhu listopadu se na veřejnost dostala informace o chystaném koncertu Hany a Petra Ulrychových v Hlinsku na 21. dubna 2015. Tato zpráva vyvolala u mnohých z vás radost a kolegové na informačním centru byli zavaleni dotazy o začátku předprodeje. Ukázalo se, že vstupenky na tento koncert by mnoho ze
zájemců chtělo darovat jako příjemný vánoční dárek. Velmi rádi vycházíme vašim požadavkům vstříc, a i když nebývá zvykem zahajovat předprodej 5 měsíců předem, v případě Javorů
tak činíme. Předprodej vstupenek v ceně 250,- Kč bude zahájen
8. prosince od 14 hodin v TIC a od 16 hodin potom na online rezervačním systému na www.mfc-hlinsko.cz.
MKK Hlinečan

Když jsem do květnového čísla Hlineckých novin připravoval fotografie z předmájové
„výzdoby“ města z roku 1989,
netušil jsem, že objevím
snímky další, ale z výzdoby
zcela odlišné.
Listopadová výzdoba se diametrálně lišila od té květnové, stejně jako se odlišovaly
postoje a nálady hlineckých
občanů. V listopadových
dnech před pětadvaceti lety se
stejně jako v srpnu 1968 objevily vtipné a úderné slogany,

výzvy,
poutače,
plakáty,
transparenty a hesla napsaná
na fasádách, ve výlohách, vývěskách, skřínkách, plotech i
oknech. Psali je naštvaní lidé.
Rychle a jednoduše obyčejným písmem, často i neumělou rukou kreslili a malovali.
Zmizela přihlouplá hesla a
portréty starých vousatých a
holohlavých vůdců.
V obrazové příloze jsem použil fotografii vyzdobené prodejny potravin U Sejkorů z 30.
dubna 1989 a stejnou prodejnu

polepenou revolučními plakáty o sedm měsíců později.
Shodou okolností oba snímky
pod sněhem, takže by mohly
nést název od dubnového sněhu do listopadového, nebo také posledních sedm měsíců
vlády jedné strany.
V jedné ze skřínek byla zveřejněna INZERTNÍ SLUŽBA
se zajímavými inzeráty: MNV
prosí o obnošené staré kabáty
z roku 1968 zn. chtěli bychom
se převléct. – Rudé hledalo redaktory zn. sedmilháře. Fede-

race kapesních zlodějů vyzývá s. Štěpána, kdy se budeme
dělit!
V jedné z výloh se objevil
nápis: „Do nového jitra bez
ministra vnitra“, nebo „Ať žije KSČ, ale za své!“. Krásné
heslo – „Mezi demokracií a
demokratizací je rozdíl jako
mezi vodou a vodkou“. Hlinečtí skauti volají: „Hlinecký
Junáku, probuď se!“. Oddíl
lyžování žádal Havla na Hrad,
což se jim vyplnilo.

PRVŇÁCI PÍŠOU

Ladislav Vašek

„Živá historie“ na Betlémě školáky zaujala
především
hrnčíři.
Dále
bychom zde našli ševce, kožešníky, krejčí, klempíře a
hračkáře. Uvnitř chaloupek
na nás dýchlo něco z jejich života – prostřený stůl, postel s
pruhovanými peřinami, tkalcovský stav, verpánek, jinde
jsme mohli nahlédnout do černé kuchyně… Moc se nám samozřejmě líbilo v chaloupce s
dřevěnými hračkami.
Ve škole pak vznikla spous-

V rámci prvouky a učiva o historii našeho města Hlinska
jsme se v říjnu rozhodli pro exkurzi do památkové rezervace
Betlém – Hlinsko. To, co jsme
si ve škole povídali o době pro
nás dávno minulé, nám před
očima uprostřed krásných
roubených chaloupek ožívalo
jako by to bylo ve skutečnosti.
Dozvěděli jsme se, že obyvateli roubených domků byli původně drobní řemeslníci –

ta krásných obrázků těchto
typických malovaných dřevěných hraček a zajímavé vyprávění jsme mohli zakončit
ještě vyplňováním pracovního listu, který jsme si z Betléma přinesli.
Chtěli bychom poděkovat
pracovníkům památkové rezervace za program „Živá historie“ a doporučit ho i dalším
školákům. Mgr. Ivana Pavlová a
žáci 3.A ZŠ Resslova

Výlet do Prahy měl bohatý program
Zpráva
z Resslovky
Dne 15. 10. se žáci naší školy
zúčastnili exkurze do Prahy.
Cílem této exkurze byla prohlídka Poslanecké sněmovny
a památníku, který je věnován hrdinům období heydrichiády. Cestu do Prahy jsme
absolvovali vlakem, kdy jsme
v úseku Pardubice – Praha díky akci Českých drah využili
přepravu Pendolinem.
Po výstupu na hlavním nádraží jsme se vydali přes Václavské náměstí směrem na
Malou Stranu, kde sídlí naši
poslanci. Během cesty se žáci
dozvěděli základní informace
o památkách a místech, které
během cesty navštívili. Prohlídka Poslanecké sněmovny
byla pozměněna, protože se
tento den konala mimořádná
poslanecká schůze.
Po návštěvě sněmovny se již
naše kroky ubíraly k Resslově
ulici. Cestou jsme se zastavili
na dvou důležitých místech.
První zastávkou byl chrám
Panny Marie Vítězné s Pražským Jezulátkem. Tato památka je bohužel hodně opomíjená českým národem, i

když právě k ní míří spousty
poutníků z celého světa.
Také mnich v kostele vyjádřil velký údiv nad tím, že do
chrámu přišla skupina dětí
hovořících česky. Druhou zastávkou po cestě byl Pomník
obětem komunismu na úpatí
Petřína. Kolem Tančícího do-

mu jsme došli do Resslovy ulice, kde stojí pravoslavný
chrám sv. Cyrila a Metoděje.
Dnes se zde nachází Národní
památník obětem heydrichiády. Kromě kostela je přístupná také krypta, která tvoří pietní místo. Toto autentické místo boje 2. sv. války za-

nechalo v žácích silný dojem.
Před návštěvou krypty žáci
zhlédli také poučný dokument.
Těmito prohlídkami jsme
ukončili exkurzi vztahující se
k dějepisu a občanské výchově.
ZŠ Resslova

CHODÍME DO ŠKOLY teprve dva měsíce a už jsme se naučili
první písmenka, ze kterých umíme složit a přečíst slabiky,
slova a dokonce i krátké věty. Proto jsme dostali svoji první
knížku – Slabikář, který nám naše paní učitelky slavnostně
předaly v Městské knihovně. Svým podpisem jsme potvrdili,
že už jsou z nás opravdoví čtenáři.
ZŠ Resselova
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Projekt Život a historie vypálených
obcí zakončila společná konference
Dne 4. listopadu se v Multifunkčním centru v Hlinsku
uskutečnila společná konference, která byla vyvrcholením projektu spolupráce mezi
4 místními akčními skupinami s názvem Život a historie
vypálených obcí aneb „Znáte
nás“. Záštitu nad projektem
převzal Historický ústav
Akademie věd České republiky a organizace se ujala Místní akční skupina Hlinecko.
Smyslem projektu je seznámit
žáky a studenty s tragédiemi,
které se udály v obcích vypá-

lených za 2. světové války nacisty.
V rámci projektu proběhlo
5 exkurzí, kdy se žáci a studenti škol v okolí vypálených
obcí Ležáky, Český Malín, Prlov, Vařákovy Paseky a
Ploština vzájemně navštívili,
zúčastnili se přednášek na téma dané vypálené obce. Mimo
jiné měli možnost podívat se
na pietní místa, vyslechnou a
pohovořit si s pamětníky tragických událostí.
Poté bylo úkolem žáků a
studentů ztvárnit, zachytit či

popsat své dojmy, které jsou
hlavní náplní knihy vytvořené z nejlepších výtvarných a
literárních děl účastníků projektu. Dále vznikla skládačka
s tištěnými letáky o vypálených obcích a krátký film,
který zaznamenává průběh
všech exkurzí. Všechny tyto
materiály byly pokřtěny a
slavnostně předány všem
účastníkům na konferenci a
dále budou v elektronické podobě k dispozici široké veřejnosti a školám v ČR.
M.A.S. Hlinecko

Úspěchy žáků praktické a speciální školy
Základní škola praktická a
speciální je již druhým školním rokem zapojena do celorepublikového projektu „Podpora přírodovědného a technického vzdělávání v Pardubickém kraji“.
V rámci tohoto projektu
spolupracuje škola s Odborným učilištěm v Chroustovicích, kde během školního roku
strávili žáci praktické školy
několik dnů v odborných dílnách a pod vedením učitelů

odborného výcviku zhotovovali výrobky prezentující jimi
zvolený učební obor.
Truhláři vyráběli tělo loutky, ptačí budku, letadélko, zámečníci pak například kovový svícen.
Jedním z úkolů pro všechny zapojené školy bylo zhotovit loutku čarodějnice a zúčastnit se tak červnové řemeslné soutěže „O nejkrásnější
čarodějnici“.
Ležákovka se dělila se Zá-

kladní školou z Moravské Třebové o 2. a 3. místo. Naše loutka zaujala výtvarně i technicky. Za odměnu získali žáci
krásně ozdobený dort.
Těšíme se na letošní pokračování projektu, díky němuž
získají žáci další potřebné
profesní prožitky a Odborné
učiliště v Chroustovicích nově postavené a perfektně vybavené dílny.
Mgr. Jindřiška Pavlíková, ZŠ Ležáků

Vánoce v Turistickém informačním centru
V minulém čísle Hlineckých
novin jste si mohli přečíst
rozhovor s panem Josefem Fidlerem, držitelem značky
Kvalita z Hlinecka, který se s
nadšením snaží oživit tkalcovské řemeslo na Hlinecku.
Právě on zavítá po dvě soboty
– 20. a 27. 12. (od 9 do 16 hodin) do Turistického informačního centra na Betlém s
programem Když kolovrátek
zpívá. Kromě vyprávění o
tkalcovském řemesle na Hlinecku se dozvíte, jak vzniká
jeho tkaná Hlinecká šála – od
skaní na kolovrátku, přes přípravu osnovy až k samotnému
tkaní na malém tkalcovském
stavu. Všechny činnosti si budete moci také sami vyzkoušet.
Cena programu: zdarma
www.hlineckesaly.webnode.cz
Marcipánová dílnička
Neděle 21. a 28.12. (od 9 do
16 hodin) se ponesou ve znamení vůně marcipánu a mandliček. Zavítá k nám totiž paní
Soňa Pelcová a informační
centrum promění v marcipá-

Přijměte pozvání na koncert
Společná věc, který se uskuteční dne 19. února 2015 v 18.30
h v Multifunkčním centru
Hlinsko. Koncert Tomáše Pfeiffera na Vodnářský zvon je jedinečným souzněním hráče a
nástroje, tvoříc neopakovatelný umělecký zážitek.
Cena
vstupného:
130,Kč/dospělí, 90,- Kč/děti, důchodci a ZTP.
Předprodej vstupenek: eshop www.dub.cz nebo TIC
Hlinsko, Čelakovského 561
(Betlém) Tel: 469 312 349, 731
697 418 e-mail: ic@hlinsko.cz
nebo také MFC Hlinsko
http://www.mfc-hlinsko.cz.

Napište
Ježíškovi o
vstupenky na
filmový hit
Naše kino se spolu s osmdesáti čtyřmi dalšími zařadilo do
předvánočního předprodeje
dárkových vstupenek na
dlouho očekávaný filmový hit
Padesát odstínů šedi, který
bude mít premiéru 12. února
2015.
My jsme si pro vás „zatím“
připravili termíny neděle 15. a
pondělí 16. února 2015.
Prodej dárkových vstupenek probíhá v Turistickém informačním centru na Betlémě
nebo v Multifunkčním centru.
Cena vstupenky do konce roku
je 130,- Kč a od ledna pak 140,Kč.
Každou šťastnou držitelku v
předprodeji
zakoupených
lístků bude navíc v kině čekat
překvapení od partnera filmu,
společnosti Dermacol.
MKK Hlinečan

nové království. Připraveny
budou vánoční i nevánoční
formičky pro vytvoření originálních marcipánových dekorací a dobrot. Každý výtvor
si můžete vymalovat jedlými
barvami a použít jako vánoční
ozdobu nebo originální jedlou
visačku na dáreček.
Cena programu: 30 Kč/ 1
výrobek.
Tipy na vánoční dárky
Pokud hledáte originální
vánoční dárek z Hlinecka,
máme pro vás zajímavé tipy ze
sortimentu Turistického in-

formačního centra.
Balíčky regionálních produktů z Hlinecka – cena: od
180,- Kč
Tkané šály a plédy – výrobce pan Josef Fidler, Čertovina, cena: 320,- až 520,- Kč
Cyklotoulky – zábavná
stolní hra, která prověří vaše
znalosti o České republice,
nechybí ani otázky z našeho
regionu, cena: 449,- Kč
Vstupenky na divadla, koncerty a kina v Multifunkčním
centru v Hlinsku.
Krásné Vánoce přejí zaměstnanci
TIC Hlinsko!

Základní umělecká škola Hlinsko před Vánoci
Jako ve všech předcházejících
letech, tak i v tomto školním
roce 2014 – 2015 čeká Základní
uměleckou školu v Hlinsku
několik vrcholů její činnosti.
Jedním z nich, a možná tím
nejvýraznějším,
je období
předvánoční a adventní.
Již od samého počátku školního roku se „zuška“ podílí na
kulturním životě města. Vystoupení pěveckého sboru v
rámci festivalu Setkání, koncert dechového orchestru školy
v
Domově
seniorů
Drachtinka a mnoho dalších
vystoupení žáků a učitelů při

Pfeiffer zahraje na
Vodnářský zvon

nejrůznějších příležitostech je
toho dokladem.
V krátkém výčtu bychom
rádi pozvali širokou hlineckou kulturní veřejnost na několik akcí v předvánočním čase, při kterých vystoupí žáci
naší školy.
Již od 25. listopadu bude v
části foyeru MFC Hlinsko přístupná výstava výtvarného
oboru.
7. prosince v 15 hodin se v Centru Jana XXIII. uskuteční adventní koncert, na kterém, také již tradičně, vystoupí žáci
hudebního oboru.

8. a 11. prosince proběhnou
v sále ZUŠ Hlinsko školní vánoční koncerty.
Vrcholem tohoto období
bude jistě Celosouborový adventní koncert ve velkém sále
MFC Hlinsko, který se bude
konat dne 9. prosince v 17 hodin. Zde se váženým posluchačům představí všechny
soubory a orchestry, vedené
zkušenými učiteli ZUŠ Hlinsko.
Těšíme se na setkání s vámi.
Petr Klas, diplomovaný umělec,
ředitel ZUŠ Hlinsko

Nahlédnutí do Mateřské školy Rubešova
Od září letošního školního roku byla v naší mateřské škole zřízena speciální třída Včeličky pro děti s těžkým tělesným postižením (autismus, sluchové vady, ADHD, DMO). Třídu navštěvuje celkem 8 dětí, pracuje s nimi 1 učitelka a 4 asistentky. Velikou výhodou této třídy je individuální práce s každým dítětem. Materiální vybavení je přizpůsobeno potřebám dětí, třída
má relaxační bazén s míčky, speciální tabuli a další didaktické
pomůcky. V nejbližší době máme v plánu zakoupit závěsné houpací křeslo.
Snažíme se, aby činnosti byly pro děti pestré, zábavné, zajímavé a obohacující. Přejeme si, aby děti mezi nás chodily rády.
Naše motto zní: ,,I když jsme jen malé dětičky, jsme pilné jako
včeličky.“
Lucie Tichá, DiS., MŠ Rubešova

Zpráva pro malé diváky
Pohádkové předplatné již potřetí
V příštím roce se již potřetí otevřou brány pohádkových divadel a děti, stejně jako jejich rodiče, se budou moci každý měsíc
vypravit do divadla na krásnou pohádku. Čekat na nás budou tato představení: Plecha a Neplecha jdou do světa – Umělecká agentura Petra Kubce – Hlídači pohádek Plecha a Neplecha nás v tomto hudebním komponovaném pořadu provedou různými světadíly. Setkáme se s kulturou a historií některých národů a přiblížíme si přírodní krásy naší planety.
Syndibád – Divadlo Studna – Na tuto pohádku jste se těšili o
prázdninách, ale počasí nás tehdy dost poškádlilo a setkání se
Syndibádem jsme museli zrušit. Víme ale, že je to skutečně nádherná pohádka, proto to se Syndibádem zkoušíme ještě jednou
a vydáme se s ním na dobrodružnou cestu vonící dálkou, kávou, vzácným kořením, do země jménem Omán.
Když jde kůzle otevřít – Hravé divadlo Brno – Veselá pohádka
Pavla Poláka a Jana Vodňanského s hudbou Vlastimila Pešky o
chytrých kůzlátkách a vlkovi, kterému se nepodařilo přes veškerou snahu kůzlátka přechytračit. Kůzlátka, tak jako děti poslouchaly maminku a nikomu neznámému neotevřely dveře.
Trojlístek pohádek – Divadlo Mrak Havlíčkův Brod – V tomto
představení se setkáte hned se třemi pohádkami najednou – a to
Hrnečku, vař!, O Otesánkovi a O Budulínkovi. Hlavní hrdinové
pohádky – Lojza a Líza žijí na svém ranči. Lojza celé dny myslí
jen na hru na kytaru nebo na jídlo. Když už je dům celý vyjedený, Líza se vydá do lesa na houby a tam objeví pohádkovou babičku. Veselá pohádka, plná dramatických zvratů a překvapení
je plná známých písniček.
Indiáni ze šuplíku – Divadlo Láry Fáry –Moto pohádky zní: „Přísahám, že má ústa budou říkat vždycky pravdu“. U této pohádky plné indiánských pohádek a rituálů se báječně pobaví děti i
dospělí. Napínavý příběh o třech dospělých kamarádech, kteří
se odváží vrátit do časů dětství a stanou se opět statečnými indiány z kmene Apačů. Určitě už se těšíte na všechny pohádky.
Pokud ano, jistě víte, že je možné si zakoupit kartičku, díky níž
budete mít možnost všechna představení navštívit. Cena pohádkového předplatného je stále velmi příznivých 300,- Kč.
Předprodej začíná ve středu 10. prosince v Turistickém informačním centru na Betlémě od 14.00 hodin.
MKK Hlinečan

Divadelní abonentky pro jaro
Abychom neporušili tradici,
která se v Hlinsku již dobře zaběhla, i letos jsme na počátek
prosince připravili předprodej Divadelního předplatného
pro jarní období 2015. I tentokrát jsme vybrali 5 divadelních představení, která, jak
doufáme, se vám budou líbit a
každý měsíc vás pobaví.
Jaké tituly na vás čekají:
Miláček – Městské divadlo
Kladno
Divadelní adaptace slavného a provokativního románu
Guy de Maupassanta.
Georges Duroy nemá peníze, vzdělání ani budoucnost.
Ode dna ho dělí už jen pár franků. Šťastná náhoda, nebo-li setkání s přítelem Forestierem,
je pro něj ovšem vstupenkou
do vyšších pater společnosti.
Georges má totiž velkou slabost pro ženy – nebo ony pro
něj? Kouzlo osobnosti a neuvěřitelně pohledná tvář mu
otevírají první dveře a z naivního mladíka se stává přispěvatel prestižních novin.
S novým postem končí svět
kupované lásky v přítmí laciného podnájmu a začíná spanilá jízda po ložnicích horních deseti tisíc, která je pro
našeho hrdinu cestou k celé
sklizni trofejí.
Prachy!!! – Divadlo Palace
Praha
Brilantní fraška z pera mistrů komedie Raye Cooneyho.
Jean připravuje večeři na
oslavu narozenin svého manžela, mírného účetního Henryho. Každou chvíli mají přijít hosté, ale oslavenec má
zpoždění. Když konečně přijde, Jean ho nepoznává – Henry chce okamžitě emigrovat do
Barcelony! Má k tomu ovšem
pádný důvod: v metru omylem sebral cizí kufřík nacpaný bankovkami v hodnotě tři
čtvrtě milionu liber. Ponechat
si evidentně špinavé peníze je

však těžší než k nim přijít.
Jakmile se na scéně objeví dva
policisté, přátelé Vic a Betty a
drzý taxikář Bill, rozpoutá se
zběsilá hra na kočku a myš plná nečekaných zvratů, v níž se
oba manželské páry snaží pomocí falešných identit za každou cenu peníze udržet.
Obsazení: Vanda Hybnerová, Ondřej Vetchý, Richard
Trsťan, Michal Novotný, Jiří
Štrébl, Nela Boudová, Pavel
Kikinčuk, Zdeněk Košata.
Saturnin – Divadlo Antonína Dvořáka Příbram
Příběhy sluhy Saturnina,
jeho pána Jiřího, dědečka,
doktora Vlacha, slečny Barbory, tety Kateřiny a Milouše
vrací diváky do dob plných
nostalgie a úsměvného nadhledu, kdy gentlemani oblečení do tenisových obleků řešili své problémy ve sněhobílých rukavicích…
Obsazení: Martin Písařík,
Anna Fixová, Vladimír Senič,
Jaroslav Someš, Pavel Nový,
Kateřina Fixová, Vojtěch Záveský, Vladimír Mrva, Petr
Florián, Jiří Vojta, Ivana Krmítková.
Cyrano z Bergeracu – Městské divadlo Mladá Boleslav
Romantický příběh opravdové lásky, silného přátelství
a velkého nosu, který velkého
ducha značí.
Kdo by neznal romantický
příběh o velké nenaplněné lásce Cyrana de Bergerac k jeho
sestřenici Madelaine Robinové, zvané Roxana?
Příběh, kde vede zápas krása fyzická s krásou ducha?
Příběh, kde se šermuje kordy
stejně briskně jako slovy?
Jenže ono nejde jen o romantickou podívanou… za tím
vším jsou nenaplněné životy
hlavních protagonistů – Cyrana, Roxany a Kristiána.
Život není sladký jako
kremrole cukráře Ragueneaua, ale drsný, plný slzí a krve
jako je bojiště v Arrasu.

Obsazení: Petr Halíček, Aleš
Petráš, Petr Mikeska, Roman
Teprt, Petr Prokeš, Ivo Theimer, Martin Hrubý, Petr
Bucháček, Václav Šanda, Svatava Milková, Eva Reiterová,
Nina Horáková, Pavel Nedvěd, Karel Vlček.
Žena za pultem – Divadlo
Kalich Praha
Jiří Lábus a Oldřich Kaiser
v komedii, která je tak šílená,
že to možná jednou může být
pravda!
Je volební víkend. Jiřina,
prodavačka v malém koloniálu, věří, že to konečně dopadne a komunisté vyhrají. Již
dlouho se učí, jak se řeknou
čínsky rohlíky a vlašák, protože chce stačit čínským obchodníkům, kteří přijdou, až
se rozjede obchod s východem. Číňané nezklamou, ti
nejsou jako Rusové. Tentokrát to všechno vyjde a její syn
Kája udělá hereckou kariéru,
bude novým Vladimírem
Brabcem. Hanka, která nakupuje u Jiřiny makrobiotickou
stravu, se jí vysmívá.
Komunisti nikdy nevyhrají
a Jiřina je bláhová. Ale není
náhodou naivní spíš Hanka,
když věří, že s ní její stokilový
muž Pepa drží dietu…?
Předprodej vstupenek bude, jak jsou diváci již zvyklí,
probíhat opět ve dvou vlnách.
Jedna polovina vstupenek byla již k dispozici na on-line
předprodeji na www.mfchlinsko.cz, a to 4. prosince od
14 hodin.
Zarezervované vstupenky
je nutné vyzvednout do následujícího čtvrtku 11. prosince
do 12 hodin v TIC Hlinsko na
Betlémě.
Nevyzvednuté vstupenky
budou vráceny zpátky do
frontového předprodeje. Ten
bude zahájen ve čtvrtek 11.
prosince v 17 hodin ve foyer
Multifunkčního centra.
MKK Hlinečan
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Soukromá inzerce
Sháním elektromotor na 220 V, výkon 1,1 až 1,5 kW. Otáčky 1.400
– 1.500. Tel.: 606 922 000.
Koupím poštovní známky, pohledy, obálky, staré bankovky, tuzexové bony, losy, staré akcie, jízdenky ČSD, jízdní řády, celé
sbírky, pozůstalost po sběrateli. Tel.: 724 229 292.
Prodám na chalupu 4 zachovalé staré židle Thonet, dřevěnou
pěknou šatní skříň 100 let starou, šatní skříň mahagon, srnčí parůžky na stěnu., 10 ks plotových sloupků včetně příchytek na
plotové rámy. Tel. 606 623 673.
Koupím staré hračky z doby ČSSR – autíčka na bowden, setrvačník, nákladní, osobní, Škoda, Tatra, podvalník,
traktor, bus, atd... Sběratel hraček z Hlinska. Tel. 606 623 673.
Prodám kvalitní konzumní brambory z Vysočiny. Tel.: 602 835
540.
Hledám brigádníky na třídění brambor ve Ždírci n. Doubravou. Tel.: 602 835 540.
Prodám nový masážní stroj CHI Master DF 880, ze zdravotních
důvodů, dále drané peří, káru na trávu a vysavač za 200 Kč. Tel.:
737 842 667.
44 letý svobodný nekuřák abstinent hledá ženu od 33 – 40 let.
Spolu jít životem. Tel.: 775 314 047 – odpoledne – večer.
Prodám kotel Opop H418, v provozu 7 topných sezon. Cena 2000
Kč. Tel.: 725 601 783.
Prodám šatní skřín, komín a dvě komody – dýha, olše. Cena dohodou. Tel.: 605 443 224.

2014

Redakce Hlineckých novin přeje čtenářům poklidné Vánoce
plné radosti, pohody a štěstí.
Do nového roku chceme popřát občanům Hlinska, jeho
místních částí a okolních obcí hodně zdraví a úspěchů v
osobním i pracovním životě.

ŠKOLNÍ SEŠITY
FOTOOBRAZY
FOTOKNIHY
DIPLOMOVÉ
PRÁCE
OBJEDNÁVEJTE ONLINE NA:

WWW.SKORI.CZ

Deník

na vaší straně
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Mateřské centrum Hlinečánek

Soubor lidových staveb Vysočina

Pondělí
od 8.30 – 11.30 h – Hrajeme si s říkadly/tvořivá dílna pro maminky (ubrousková technika, pletení z papíru, Quiling)
Úterý
od 8.30 – 11.30 h – Cvičení pro maminky s dětmi od 3 měsíců
v aromaprostředí
od 16 – 17 h – Herna v solné jeskyni – nutná rezervace míst v MC
Hlinečánek nebo na telefonu 728 460 403
Středa
od 8.30 –11.30 h – Hrajeme si s říkadly/volná herna
17. 12. od 8.30 – 11.30 h – Vánoční besídka – vstupné 50 Kč, nutná rezervace míst
od 17 h – Cvičení pro těhotné s porodní asistentkou
(bez dětí)
Čtvrtek
od 8.30 h – Přednášky na téma rodina a výchova dětí/volná herna
Herna v solné jeskyni – nutná rezervace míst v MC Hlinečánek
nebo na telefonu 728 460 403
Pátek
od 16 – 18 h – Předporodní kurzy
19. 12. v 18 h – Vánoční posezení pro maminky

Osada volně rozptýlených zemědělských usedlostí v původním krajinném prostředí. Ukázky bydlení, způsobu hospodaření a života drobných
zemědělců, lidové technické památky na vodní pohon.
6. až 14. prosince
*VÁNOCE NA VESELÉM KOPCI
Výstava ve všech roubených objektech přibližující oslavu svátků zimního cyklu. Každý den ukázky výroby vánočních předmětů, doprovodný kulturní program:
6. 12. Mikulášská obchůzka s nadílkou, staročeská zabíjačka *
7. 12. Lidové vánoční hry O ráji a O ježíškovi v podání studentů
Gymnázia K. V. Raise Hlinsko a zpívání koled s FS Baldrián z
Pardubic *
13. 12. Zpívání koled se skupinou La Via z Přibyslavi *
14. 12. Předvánoční jarmark, zpívání koled s Pouličníky z Tábora. Výstava se koná pod patronací projektu Náš Ježíšek.
Otevírací doba: denně od 9 do 16 hodin.

Pondělí: Herní odpoledne pro děti s Anežkou 14 – 17 h (možnost i
doučování – tel. 730 573 956) – vstup zdarma
Cvičení Pilates dospělí 17.30 – 19.45 h (info na tel. 725 652 885)

Čtvrtek: Kinect Party 16.15 – 18.15 h (účast nutno nahlásit předem – 605 887 962, 16 – 18 h Nácvik Živého Betléma; Cvičení Pilates dospělí 18.15 – 20.15 h
Pátek: Bohoslužba 8.30 – 9.15 h; Jazyková výuka 15 – 17.15 h;
Neděle: Bohoslužba 9.30 – 10.30 h
Aktivity v měsíci prosinci mimo harmonogram:
Neděle 7. 12 od 15 h – Adventní koncert žáků ZUŠ Hlinsko
Neděle 14. 12. pořádáme výlet do vánoční Vídně
Čtvrtek 25. 12 od 14 h – Živý Betlém na sídlišti
Úterý 31. 12. od 18 h – Silvestr pro děti
V lednu připravujeme minikurz Počítače se nebojíme určený
především pro seniory.
Více informací na www.cj23.cz, FB: Centrum Jana XXIII.

Multifunkční centrum
Sobota 6. prosince od 14 h
MIKULÁŠ TANČÍ S RIDENDEM
Pořádá TS Ridendo: Zábavné odpoledne pro všechny děti
a širokou veřejnost.
Pondělí 8. prosince od 18 h
LOVENÍ KARLÍKA
Divadelní představení lanškrounského divadelního spolku
Škeble.
Úterý 9. prosince od 17 h
ADVENTNÍ KONCERT ZUŠ
V podání žáků Základní umělecké školy Hlinsko.
Středa 10. prosince od 17 h
O PRINCEZNĚ, LUCIÁŠOVI A MAKOVÝCH BUCHTÁCH
Agentura HP Praha
Představení v rámci podzimní sezóny Pohádkového předplatného 2014/15. Vstupné mimo Pohádkové předplatné 80,- Kč.
Čtvrtek 11. prosince od 17 h
PRODEJ ABONMÁ PRO JARNÍ SEZÓNU 2015
Zahájení KLASICKÉHO předprodeje.
Pondělí 29. prosince od 19 h
BLÁZNIVÉ NŮŽKY
Východočeské divadlo Pardubice
Vražedná interaktivní komedie z prostředí kadeřnického
salónu. Divadelní představení na volnou kasu.
Vstupné 250,- Kč.
Taneční: 3. prosince. Taneční kurz zakončí tradiční
Věneček, který se uskuteční dne 12. 12. od 19 hodin v MFC
Více informací a rezervace vstupenek
na www.mfc-hlinsko.cz
Připravujeme na leden
Čtvrtek 1. ledna 2015 od 17.45 hodin
SLAVNOSTNÍ UVÍTÁNÍ ROKU 2015
Krásné Vánoce, hodně zdraví a štěstí v novém roce
přejí zaměstnanci MKK Hlinečan.

DS Drachtinka
VÁNOČNÍ SETKÁNÍ NA DRACHTINCE
Domov seniorů Drachtinka společně s paní farářkou Čejkovou zve obyvatele domova a veřejnost k setkání, které se bude
konat 24. 12. ve 14 h ve společenském sále domova seniorů.
Během necelé hodiny si tak, jako v minulých letech, připomeneme vánoční příběh o narození Ježíše, můžete si poslechnout nebo zazpívat vánoční písně.
Zveme ty, kteří nechtějí být na Štědrý den sami, zveme také
ty, kteří vědí, že Vánoce jsou víc než jen svátek rodinného štěstí. Svou přítomností můžete obdarovat druhé i sebe.

P

19. pátek
18.00
Hobit: Bitva pěti armád 3D
Fantasy film USA, 205 min., vstupné 155,- Kč.

P

21. neděle
17.00
Sněhová královna
Animovaná pohádka Rusko, 80 min., vstupné 115,- Kč.

P

22. pondělí
10.00
Hobit: Bitva pěti armád
Fantasy film USA, 205 min., vstupné 125,- Kč.

P

22. pondělí
19.00
Pohádkář
Moderní lovestory ČR, 90 min., vstupné 100,- Kč.

P

28. neděle
17.00
Tučňáci z Madagaskaru 3D
Animovaná komedie USA, 90 min., vstupné 145,- Kč.

P

Vzpomínka
O radost se člověk dělí, zatímco smutek
nosí sám. Dne 26. prosince 2014 vzpomeneme
5. výročí, co nás navždy opustil náš milovaný
manžel, tatínek, tchán, dědeček, bratr,
švagr a strýc

pan Jaroslav Vítek.
S láskou vzpomínají rodina Vítkova a Vaňkova.

Kdo radost a lásku rozdával,
ten žije v našich srdcích dál.
Dne 4. prosince 2014 uplynul smutný jeden rok,
kdy nám navždy odešel náš milovaný manžel,
tatínek, dědeček a tchán,

EXPOZICE MASOPUSTNÍCH OBCHŮZEK
A MASEK Z HLINECKA
V domku č.p. 362 jsou vystaveny dokumenty věnované zápisu
masopustních obchůzek z Hlinecka do světového nehmotného
dědictví UNESCO. Můžete si zde prohlédnout množství historických i současných fotografií masek, stejně jako originální
masky z Blatna, Hamrů, Studnice a Vortové. Součástí expozice
jsou i promítané dokumenty, výtvarná dílna pro děti a speciální programy pro školy.

pan Pavel Smékal z Hlinska.
Stále s láskou vzpomínají a nikdy nezapomenou
manželka, synové s rodinami a ostatní.

Dne 2. 12. 2014 uplynul dlouhý smutný
jeden rok, kdy nás navždy opustil

ŽIVÁ HISTORIE, speciální program pro školy
Podrobnosti k programům naleznete na www.vesely-kopec.eu v
oddíle Živá historie. Nabídka programů: Masopust držíme; Tak
nám zabili Ferdinanda; Rodokmen aneb poznej svoji rodinu;
Betlém školám; Pohádky, pověsti, vyprávění…; Avatar aneb o
ochraně nehmotného kulturního dědictví. Na programy je nutné objednat se předem.

pan STANISLAV TLAPÁK z Hlinska.
Kdo jste ho znali a měli rádi,
věnujte mu prosím tichou vzpomínku.
S láskou vzpomínají a nikdy nezapomenou
manželka Marie, dcera Dana s rodinou,
syn Stanislav a ostatní příbuzní.

Otevírací doba:
Denně mimo pondělí od 8,30 do 12,00 a od 12,30 do 16,00 hodin.
Dne 26. 12. otevřeno od 13 do 16 h a dne 31. 12. od 8,30 do 13 h.
Zavřeno 24. 12., 25. 12. a 1. 1.

Poděkování
Děkujeme všem, kteří jste se přišli naposledy rozloučit s mým
manželem VLADIMÍREM ROTHANZLEM.
Zároveň děkuji za projevy soustrasti a květinové dary.
Manželka a děti s rodinami

Knihovna

Městské muzeum a galerie
do 6. 1. 2015
JIŘÍ VANĚK
Obrazy, kreslený humor, ilustrace
Otevřeno Út – Pá 9 – 12, 13 – 16 h
So, Ne, svátky 10 – 12, 13 – 17 h
Zavřeno: 24. 12. a 31. 12. 2014 a 1. 1. 2015
***
Galerie malířů Hlinecka a Pamětní síň Karla Lidického

15-N

27. sobota
18.00
Noc v muzeu: Tajemství hrobky
Dobrodružný film USA, min., vstupné 125,- Kč.

16. prosince až 4. ledna
* BETLÉM VÁNOČNÍ
Výstava věnovaná způsobu oslavy zimních svátků na přelomu
19. a 20. století. Ukázky ozdob, pečiva, dárků a lidových betlémů. Vystaveny všechny lidové betlémy ze sbírek SLS Vysočina,
včetně velkého mechanického betlému.
Doprovodný program – kostýmované prohlídky „Návštěva v
minulosti“: 19., 20., 26. a 27. 12. vždy od 16, 30 h. Výstava se koná pod patronací projektu Náš Ježíšek.

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
WWW.FACEBOOK.COM/VESELY.KOPEC.

12-N

17. středa
17.00
Tučňáci z Madagaskaru
Animovaná komedie USA, 90 min., vstupné 125,- Kč.

Rezervace lidové architektury, expozice bydlení drobných městských řemeslníků v roubených
domcích z poloviny 19. století. Ukázka bydlení domáckého tkalce, výrobce dřevěných hraček, prodejna
upomínkových předmětů, bylinek,
keramiky.

Centrum Jana XXIII.

Středa: Výtvarná dílna s Janou Dušánkovou 9 – 11.30 h; Deskové
hry s Fandou Hronkem 16.30 – 18 h; Herní odpoledne s Anežkou
Novákovou 14 –18 h (hraní her, doučování, psaní úkolů,…), 18 –
20 h (dílny nejen pro mládež a další možnosti)

16. úterý
19.00
Co jsme komu udělali?
Komedie Francie s čes. titulky, 97 min., vstupné 110,- Kč.

Upozornění – Veselý Kopec je do zahájení programu Vánoce na Veselém Kopci dne 6. 12. a po jeho ukončení dne 14. 12.
uzavřen.

Více informací na www.hlinecanek.wbs.cz nebo na telefonu
728 460 403.

Úterý: Biblická hodina 18.30 – 19.30 h

Kino

Dospělé oddělení

Dětské oddělení

Po
Út
St
Čt
Pá
So

13 – 17
8 – 12, 13 – 15.30
ZAVŘENO
8 – 12, 13 – 17
13 – 17
ZAVŘENO

8– 12, 13 – 17
8 – 12, 13 – 17
ZAVŘENO
8 – 12, 13 – 17
8 – 12, 13 – 17
8 – 11

Půjčovní doba o vánočních svátcích
Městské muzeum
do 30. prosince
VŠICHNI BYLI VE VÁLCE
První světová válka v podání Aloise Chalupy, kronikáře
města a ředitele škol.
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
Návštěvy mimo otevírací dobu je nutné si předem domluvit.

Základní škola Resslova
ZŠ Resslova srdečně zve na tradiční Adventní jarmark!
Zahájení proběhne 10. 12. v 15 hodin v tělocvičně ZŠ Resslova, kde děti třetích tříd představí divadelní pohádku Sněhurka
a sedm trpaslíků. Poté budete moci navštívit prodejní výstavu –
ve středu do 17 hodin, ve čtvrtek 11. 12. od 8 do 16 hodin
a v pátek 12. 12. od 8 do 12 hodin.

ŘK kostel
Pátek 26. prosince v 15 h
TRADIČNÍ VÁNOČNÍ
KONCERT
Pořádá Orel ve spolupráci
s Římskokatolickou farností Hlinsko.

Orlovna
Sobota 6. prosince od 14.30 h
MIKULÁŠSKÁ
BESÍDKA
Děti se mohou těšit na různé hry, divadelní představení
a bohatou nadílku.

Po 22. 12.
Út 23. 12.
St 24. 12.
Čt 25. 12.
Pá 26. 12.
So 27. 12.

8 – 12, 13 – 17
8 – 12, 13 – 15
ZAVŘENO
ZAVŘENO
ZAVŘENO
ZAVŘENO

8 – 12
8 – 12
ZAVŘENO
ZAVŘENO
ZAVŘENO

Po 29. 12.
Út 30. 12.
St 31. 12.
Čt 1. 1. 15
Pá 2. 1. 15
So 3. 1. 15

8 – 12, 13 – 17
8 – 12, 13 – 17
ZAVŘENO
ZAVŘENO
8 – 12, 13 – 17
8 – 11

8 – 12
8 – 12
ZAVŘENO
ZAVŘENO
8 – 12

Tel. 469 311 263

Tel. 469 311 197

www.knihovna.hlinsko.cz
Pohádkování – každý čtvrtek od 10 hodin čteme vašim dětem
pohádku
11. a 18. 12. si přečteme veselé příběhy z knihy M. Kratochvíla:
Už chumelí, už sněží.
Úterý 9. 12. v 16 h – Předvánoční setkání v knihovně – přijďte si s
námi vytvořit vánoční ozdoby a poslechnout vánoční koledy.
Hostem bude pěvecký sbor ZŠ ležáků pod vedením paní učitelky Navrátilové.
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Kam za sportem
Lední hokej
So
6. 12.
Ne
7. 12.
Ne
7. 12.
So
13. 12.
St
17. 12.
So
20. 12.
So
3. 1.
Ne
4. 1.
Ne
4. 1.

Hl. – Pardubice
9.00
Hl. – Pelhřimov
9.00
Hl. – Světlá nad Sázavou 17.00
Hl. – turnaj minihokej 9.00
Hl. – Choceň
18.30
Hl. – Choceň
9.00
Hl. – turnaj minihokej 9.00
Hl. – Světlá nad Sázavou 9.00
Hl. – Česká Třebová
17.00

žáci
dorost
muži
ročník 2006
muži
žáci
ročník 2006
dorost
muži

Plavecký bazén
PROVOZNÍ DOBA PLAVECKÉHO BAZÉNU
Po
15.00 – 19.00
Út, St
6.30 – 7.30
15.00 – 21.00
Čt
6.30 – 7.30
15.00 – 18.00
Pá
6.30 – 7.30
16.00 – 21.00
So a Ne
10.00 – 19.00
Ceny: dospělí 30 Kč/1 hod., děti do 15 let – 20 Kč/1 hod.
Tel.: 469 311 703.
CVIČENÍ VE VODĚ PRO ŽENY
PO 19:00 – 20:00
ČT 18:00 – 19:00, 19:00 – 20:00
Cvičení se bude v letošním roce konat naposledy ve čtvrtek
18.12., po novém roce se opět sejdeme ke cvičení ve čtvrtek 8.1.
2015.
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
Plavání pro seniory proběhne v prosinci naposledy v pondělí
15.12., po novém roce se sejdeme ke cvičení v pondělí 12.1. 2015.
PROVOZNÍ DOBA SAUNY
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
Po, Ne
pronájmy

PROVOZNÍ DOBA BĚHEM VÁNOČNÍCH SVÁTKŮ
BAZÉN
SAUNA
Po 22. 12.
10 – 19
ZAVŘENO
Út 23. 12.
10 – 19
15 – 19
St 24. 12.
ZAVŘENO
Čt 25. 12.
ZAVŘENO
Pá 26. 12.
10 – 19
13 – 19 – muži
So 27. 12.
10 – 19
13 – 19 – společná
Ne 28. 12.
10 – 19
ZAVŘENO
Po 29. 12.
10 – 19
ZAVŘENO
Út 30. 12.
10 – 19
13 – 19 – ženy
St 31. 12.
ZAVŘENO
14 – 19
10 – 19
10 – 19
10 – 19

ZAVŘENO
13 – 19 – muži
13 – 19 – společná
ZAVŘENO
ZAVŘENO

Pro všechny naše příznivce jsme na Nový rok 1. 1. 2015, stejně jako vloni, připravili jako opožděný dárek plavání zdarma. Od úterý 6. 1. 2015 provoz dle platné provozní doby.

LENKO, DÍKY!

Na Vysočině se hraje 1. národní volejbalová liga. Členkou týmu havlíčkobrodských volejbalistek, které
jako jediný tým Kraje Vysočina a pardubické oblasti
hrají tuto druhou nejvyšší
republikovou soutěž, je také
hlinecká rodačka Lenka
Juklová. Lenka několikátou
sezonu za sebou hájí nejen

2014

Při mezinárodním cyklokrosu
v Hlinsku zvítězil Jakub Skála
Za pěkného podzimního počasí se v sobotu 1. listopadu jel
v Hlinsku 4. závod mezinárodního cyklokrosového seriálu TOI TOI CUP. Hlinecká
trať je díky velkému převýšení sama o sobě náročná, ale dvě
rozbahněné pasáže udělaly z
hlineckého okruhu nejtěžší
závod od počátku sezony.
V mládežnických kategoriích se vítězi postupně stali: žák
Tomáš Dudek (Remerx Merida Team Kolín), kadetka Tereza Vaníčková (IVAR CS –
Autor Team), kadet Jan Gavenda (Nutrend Specialized
Racing) a žena Martina Mikulášková (TJ Stadion Louny).
Ve 12:30 hodin odstartovala
kategorie juniorů, ve které
měl pořádající Klub cyklistiky prvního zástupce, a to Dana Mayera. Dan kvůli zranění
nastoupil opožděně do sezony,
takže domácí závod byla jeho
letošní premiéra v Českém poháru. Z tohoto důvodu startoval ze zadních pozic, ale postupně se propracoval až na 12.

pozici. V posledním okruhu
měl defekt předního kola, do
cíle musel běžet a obsadil 14.
místo.
Hlavní závod kategorie

ELITE odstartoval přesně ve
14 hodin a do boje o pohárové
body vyrazilo 47 závodníků,
včetně šesti zahraničních z
Německa, Polska a ze Slovenska. Krátce po startu se od
svých soupeřů odpoutala
čtveřice – Michael Boroš a Jakub Skála, společně s Vojtěchem Niplem a Tomášem Paprstkou. Ti po celou dobu závodu spolupracovali, průběžně se střídali ve vedení a bylo
jasné, že si „rozeberou“ místa
na stupních vítězů. V závěru z
této čtveřice odpadl Michael
Boroš. Ten byl sice před závodem pasován do pozice největšího adepta na vítězství, ale
v cíli se musel tentokrát spokojit s „bramborovou“ medailí.
Nejvíce sil v Hlinsku měl
Jakub Skála z Čezu Tábor, který zvítězil před Vojtěchem Niplem z týmu Bohemia Cycling
Track a třetím v pořadí Tomášem Paprstkou z týmu Remerx Merida Kolín.
Hlinsko v hlavní kategorii

reprezentovali Břetislav Rohel a Karel Svrčina. Rohel
skončil na domácí trati 20. a
Svrčina obsadil 16. místo.
O den později se hlinečtí
cyklokrosaři rozdělili a startovali na zahraničních závodech. Břetislav Rohel skončil
při závodě ve švýcarském
Hittnau 33. a Karel Svrčina v
rakouském Stadl – Paura vybojoval 7. místo.
Cyklokros v Hlinsku má letitou tradici, což potvrdili fanoušci na trati, kteří vytvořili
opět kvalitní diváckou kulisu.
I v letošním roce pořadatelé
z Klubu cyklistiky Hlinsko vše
zvládli na „jedničku“. Mezinárodní rozhodčí Milan Dvorščík poděkoval pořadatelům, i
starostce města Hlinska Magdě Křivanové za bezchybné
uspořádání závodu.
Pořadatelé děkují Městu
Hlinku, všem reklamním
partnerům a téměř 80ti dobrovolníkům, kteří velkou měrou pomohli závod uspořádat.
Leoš Chvojka, KC Hlinsko

Mládežnický volejbal v Hlinsku

SQUASH
Po – Pá
8.00 – 20.00
So – Ne
10.00 – 19.00
Rezervace na telefonu 469 326 181.

Čt 1. 1.
Pá 2. 1.
So 3. 1.
Ne 4. 1.
Po 5. 1.

prosinec |

hlinecké barvy, ale pomohla
také brodskému volejbalovému týmu vyhrát druhou
ligu a v současnosti je oporou týmu žen v 1. lize.
Skromná sportovkyně stačila ještě nedávno dokončit
studia na vysoké škole. Celý
tým je hrdý na tuto volejbalistku.
Šárka Poubová, vedoucí týmu

Budoucností každého sportovního klubu je mládež. Tento fakt bereme opravdu vážně
a v letošním roce jsme se zaměřili především na vytvoření kvalitních podmínek pro
mládež. Následně se nám podařilo sestavit mládežnické
družstvo chlapců a dívek. O
práci s mládeží se u nás starají
3 kvalifikované trenérky, v čele s Lenkou Juklovou, která
kromě odborné kvalifikace
vkládá do tréninků i zkušenosti, jako aktivní hráčka prvoligového
družstva
žen
Havlíčkova Brodu.
Pozornost soustřeďujeme
zejména na dívky a chlapce ve

věku jedenáct a dvanáct let,
protože právě tento věk je
„nejvhodnější“ pro osvojení
základů tohoto sportu, který
patří mezi technicky náročnější. Tím však v žádném případě nelimitujeme případné
zájemce, kteří by se chtěli přidat. Naopak nás potěší, pokud
se někdo rozhodne přidat do
našich řad. Tréninky probíhají pravidelně dvakrát týdně, vždy v pondělí a ve středu
od 15:30 do 17:00 hodin v tělocvičně gymnázia.
Kromě zajímavých tréninků se jako nováček účastníme
série turnajů v minivolejbale s
názvem HAVLBALL 2014-

2015. Minivolejbal se nehraje,
jako klasický volejbal, tedy 6
hráčů v poli, ale ve dvojicích.
Série turnajů HAVLBALL má
vždy bohaté obsazení hráčů a
hráček z různých krajů. Pravidla jsou koncipována tak,
aby byl atraktivní, jak pro začínající hráče, tak pro již pokročilé. V neděli 9. listopadu
proběhl letošní první turnaj v
Lípě u Havlíčkova Brodu. Za
SKO Hlinsko nastoupily tři
dvojice – Zuzana Holfeuerová
a Štěpánka Krčilová, Václav
Češík a Radka Rozkydalová,
Ema Leszkowová a Lucie
Uchytilová. Vzhledem k tomu, že se jednalo o historicky

první turnaj hlineckých v této
kategorii, neobsadily naše
svěřenkyně vrchní příčky. Ale
zároveň je nutné dodat, že se
zlepšovaly zápas od zápasu a
jejich maximální nasazení v
každém utkání se zkušenějšími soupeři je velkým příslibem do budoucna.
Velmi rádi bychom přivítali další nové tváře, pro které
bude volejbal oblíbeným sportem a příjemnou volnočasovou zábavou s kamarády.
Bližší informace naleznete na
našich webových stránkách
http://volejbal.hlinsko.cz.
Michal Půža,
předseda SKO Hlinsko

Dvakrát jen kousíček od titulu
Sportovní areál HECTOR v
pražských Malešicích hostil 8.
listopadu jubilejní 10. ročník
Mistrovství ČR racketlonových deblů a týmů. Tohoto mistrovství se účastnili i hlinečtí hráči. Do kategorie deblů
Muži B se přihlásil Pavel Severýn se Stanislavem Černým
a do kategorie Týmy B se přihlásili tito dva hráči společně
s Adélou Wasserbauerovou.
Tým je složen vždy ze dvou
mužů a jedné ženy nebo juniora – Adéla, splňuje obojí.
Racketlonový den ale začal
pro borce turnajem deblů B,
kterého se účastnilo 8 dvojic. V
prvním kole Pavla se Standou
čekali druholigoví pingpongáři bratři Fialové. Ping pong
je silnou disciplínou i místní
dvojice a to, že po této disciplíně prohrávali 12:21, bylo
považováno spíše za úspěch. V
badmintonu totiž náskok
lehce snížili a ve squashi dokonce průběh zápasu otočili
na svoji stranu a do tenisu nastupovali s komfortním náskokem 12 bodů. Tenis je též
celkem silná disciplína naší
dvojice, takže výsledkem 63:51
byl postup mezi 4 nejlepší zajištěn.
Ve finále proti našich hochům nastoupili nejlepší junioři republiky Adam Lovicar a Zoltán Bán (1.a 2. místo na
nedávném MČR jednotlivců
juniorů). Standa s Pavlem se
jich ale nezalekli a ping pong
vyhráli 21:10. Badminton byl
vyrovnaný a skóre 14:21 bylo
zklamáním. Jeden ze soupeřů
byl závodní závodní hráč

squashe. Ten hlinečtí borci
prohráli 10:21 a před tenisem
prohrávali o 7 míčů. To v
racketlonové
terminologii
znamená, že aby vyhrál soupeř, tak v tenisu musel uhrát
15 míčků a pokud naši borci,
museli vyhrát lépe než 21:15.
Tenis byl velmi vyrovnaný až
do stavu 8:8, ale pak měli Standa s Pavlem úspěšnou šnůru a
dokonce se ujali vedení 20:12,
takže měli matchbally. Ty ale
bohužel nevyužili a 3 míčky v
řadě korunovaly soupeře na
Mistry republiky a naše borce
„pouze“ na vicemistry České
republiky.
To ale ten den nebylo vše.

Konal se totiž ještě turnaj 8 týmů – kategorie „Týmy B“, do
kterého se přihlásila i hlinecká trojice. Adéla prakticky držela badmintonovou a squashovou raketu podruhé v životě, ale vše vynahrazovala
kvalitním ping pongem a výborným tenisem. První zápas
naši hráči vyhráli 104:82 a byli
mezi čtyřmi nejlepšími týmy.
I další zápas se jim povedl a i
když před tenisem byl stav vyrovnaný, tak právě Adélin výsledek 102:83 rozhodl o postupu naší trojice do finále.
Zde na ně čekali ligoví tenisté. Naše trojice dělala pro
úspěch maximum. Ping pong

vyhrála dokonce 33:14, avšak
badminton prohrála 22:27 a
hlavně squash, ve kterém si na
soupeře věřili, prohráli 25:30 a
se stali opět „pouze“ vicemistry ČR v „týmech B“.
Tento den byl hlavně pro
Pavla se Standou velmi náročný. První zápasy se začaly
hrát kolem 9:30 hodin ráno a finálový zápas týmů skončil ve
22:15 hodin. Za celý den měli tito dva skóre 506:438, což je převedeno např. do squashe či
ping pongu cca 50 setů. Takže
si sami můžete představit kolik toho během tohoto mistrovského dne nasportovali.
Raketovým sportům zdar! :)
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