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STAVBA HALY ZAHÁJENA

POSLEDNÍ ČERVNOVÝ PÁTEK započala poklepáním na základní kámen stavba nové sportovní haly
v Hlinsku. Od začátku července probíhá za Základní školou Resslova bourání stávajících starých budov, pokud vše půjde podle plánu tak za 14-15 měsíců bude hotovo a Hlinsko se bude moci pochlubit
moderní sportovní halou.

V městském muzeu mohou
návštěvníci obdivovat nově
zrestaurovaný orchestrion.
Je plně funkční a dokáže přehrát
osm skladeb
Více na straně 3

PŘÍŠTÍ ČÍSLO VYJDE

4. září 2020

Slovo starosty

Celková rekonstrukce vzduchotechniky a osvětlení ve
Školní jídelně Ležáků za zhruba
pět milionů korun. Kompletní
nová izolace budovy základní
umělecké školy za více než jeden milion korun. Zhruba dva
miliony korun bude stát druhá
etapa rekonstrukce toalet pro
žáky ZŠ Ležáků. A na novou odbornou učebnu fyziky se například mohou těšit žáci ZŠ Resslova.
Letní prázdninové měsíce využíváme u nás v Hlinsku pravidelně ke zlepšování zázemí pro
žáky našich škol. Ani letos tomu
není jinak. Samozřejmě kromě
zmíněných větších projektů je
to také řada drobnějších akcí.
Přes problémy, které naší ekonomice způsobuje koronavirus,
se v Hlinsku snažíme v maximální možné míře udržet investice. Oblast školství je pro
nás dlouhodobě jednou z priorit, proto jsem velmi rád, že dokážeme tyto investice i v současné době realizovat. V případě
nové vzduchotechniky v jídelně
je to pak i díky získané dotaci.
Osobně jsem totiž přesvědčen,
že investice do vytváření potřebného zázemí pro lepší a
efektivnější vzdělávání našich
dětí jsou jedny z nejlépe vynaložených prostředků.
Milí sousedé, věřím, že první
prázdninový měsíc Vám přinesl
spoustu krásných zážitků.
Přeji Vám, aby i následující
týdny byly bohaté na příjemné
a hezké chvíle.
Mějte úspěšný srpen a děkuji za
podporu.
Miroslav Krčil
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Díky zástupcům obcí pro sociální věci bude
pomoc lidem dostupnější

V obcích na Hlinecku začali působit zástupci pro sociální věci.
Budou si všímat sociálních potřeb ve svém okolí, poskytovat
občanům základní informace o
dostupné pomoci a svou činností přispívat k rozvoji komunitní výpomoci a potřebných
služeb. V červnu se v hlineckém
Multifunkčním centru setkali se
zástupci poskytovatelů sociálních služeb a souvisejících aktivit, aby navázali spolupráci.
Pro nás, co se snažíme zajistit
pomoc potřebným lidem, je
velkým oříškem to, jak dostat
informace o možnostech pomoci potřebným lidem v pravý
čas ke správnému příjemci. Děláme prezentační akce našich
sociálních služeb, píšeme články do novin a zpravodajů, vytváříme katalogy, kam přijdeme, zanecháváme jako svou
stopu informační letáčky a samozřejmě se snažíme oslovit
veřejnost i přes sociální sítě.
Tyto informace ale zaujmou
paradoxně hlavně další odborníky, případně osloví naše stávající uživatele, tedy osoby,
kterým již pomáháme. Pravda
je taková, že většina lidí se začne o možnosti sociální pomoci
zajímat až ve chvíli, kdy ji oni
nebo jejich blízcí potřebují.
Rozlousknout tento oříšek jsme
se pokusili ve spolupráci s vedením jednotlivých obcí Hlinecka.
Obec jako důležitý článek
sociální pomoci
Je to přeci jasné: ti, kdo dokáží
první zareagovat ve chvíli, kdy
se někomu změní životní situace natolik, že potřebuje pomoc
nebo péči druhých, jsou rodina,
přátelé a sousedé na obci.
Ostatně i zákonodárce hovoří o
tom, že obec sama má jít svým

občanům naproti při zabezpečování jejich potřeb, včetně potřeby sociální péče a pomoci. Na
některých obcích je zvykem
zřizovat komisi nebo výbor,
který se zaměřuje na sociální
nebo obecně občanské záležitosti. Volení zastupitelé ve vedení obce si mezi sebe rozdělují
jednotlivé agendy včetně té sociální. Ta ale bývá mnohdy mezi
ostatními Popelkou. Mimo jiné i
proto, že nepříznivá sociální situace u většiny lidí nemusí být
na první pohled zřejmá, sociální
oblast je tak do jisté míry neviditelná.
Tuto situaci jsme se ale rozhodli změnit, a to na základě
obcemi předem schváleného
komunitního plánu, který nám
dává jasné vodítko, jakým
směrem je třeba rozvíjet na
Hlinecku sociální pomoc. Při
této příležitosti jsme nechali
vedení každé z obcí, aby vybralo
z řad volených zástupců nebo
mezi dalšími občany zástupce
obce pro sociální věci podle
jasného zadání.
Aktivní soused nikoli sociální pracovník
Nehledáme odborníky na sociální pomoc, ale především
všímavé lidi, kteří chtějí věnovat část ze svého volného času
dobré věci přímo ve své obci.
Chceme, aby ve svém okolí
upřeli pozornost k zvláště zranitelným osobám, jako jsou
osamělí lidé, lidé pečující o svého blízkého, lidé, kteří patrně
nejsou schopni se o sebe postarat, anebo ti, kterým se mění
duševní stav. Jejich úkolem není o tyto potřebné pečovat, pomáhat jim změnit jejich tíživou
situaci. Zástupci pro sociální
věci jsou především nositeli informace, že každá obtížná situace má řešení a že cesta ke kvalitnějšímu životu je pro každého možná. Sami aktivně oslovují vytipované sousedy a zjišťují, zda oni nebo jejich blízcí
nepotřebují zajistit péči nebo
pomoc v některé životní oblasti,
a stejně tak mohou být napřímo
oslovováni sousedy s tím, aby
jim poradili, kde získat informace o dostupných službách,
na koho se obrátit apod. V případě, že si to situace vyžaduje,
zástupci se obracejí na vedení
své obce s tím, aby zajistilo ře-

šení pro někoho z občanů.
Většina obcí již vybrala svého
zástupce nebo zástupkyni pro
sociální věci zjara. V některých
případech jimi zůstávají starostové, místostarostové či jiní volení zástupci. Některé obce zajistili do této dobrovolné role
občany, kteří se věnují sociálním, zdravotním či pedagogickým profesím. O to více je však
třeba vyzdvihnout ty statečné,
kteří na sebe vzali tento úkol
bez předchozí zkušenosti z pomáhajících profesí. Nevíte, kdo
je ve vaší obci zástupcem pro
sociální věci? Obraťte se na váš
obecní úřad s dotazem. Ve
městě Hlinsku je situace trochu
jiná, jak doplňuje Martin Vtípil,
vedoucí hlineckého sociálního
odboru: „V Hlinsku plní popsanou roli sociální odbor, kde jsou
k dispozici kvalifikovaní sociální pracovníci. Díky své odbornosti mohou tíživou životní situaci s občany přímo řešit a
jsou k dispozici nejen občanům
Hlinska, ale i občanům a vedení
spádových obcí i jejich zástupcům pro sociální věci.“
Takové netradiční setkání
Celé jaro jsme připravovali
setkání zástupců obcí pro sociální věci se zástupci sociálních
služeb a souvisejících aktivit.
Chtěli jsme, aby se zástupci obcí
seznámili s rozmanitou nabídkou pomoci a popovídali si
s lidmi, kteří podpůrné aktivity
zajišťují. Setkání se uskutečnilo
v pozdním odpoledni náhradního termínu 18. června v divadelním sále hlineckého Multifunkčního centra. Zúčastnili se
ho zástupci z téměř 30 sociálních služeb, úřadů a souvisejících aktivit a zástupci 15 obcí
Hlinecka.
V úvodu setkání byla účastníkům představena pozice zá-

stupce obce a Martin Vtípil načrtl přítomným jednoduchý
způsob, jak pomoci občanům
řešit jejich situaci, než-li si situace vyžaduje zapojení sociálních služeb a úřadů. Ústředním
motivem akce však bylo vzájemné seznámení, a to proběhlo
netradičně. Spočívalo v putovní
seznamce zástupců obcí po šesti
stanovištích zástupců služeb.
Jedni bedlivě naslouchali a doptávali se druhých, kteří představovali, jak může být jejich
činnost prospěšná občanům z
Hlinecka. Úvodní rozpaky ze
zvoleného formátu setkání se
rychle rozptýlily a po intenzivních více než dvou hodinách
odcházelo 40 účastníků značně
vyčerpaných, informačně nasycených, obohacených o nové
kontakty a pohledy na pomoc
potřebným. Akci pozitivně
zhodnotila například zástupkyně obce Pokřikov Lenka Sodomková: „Seznámila jsem se s
širokou paletou rozmanitých
služeb, které v našem regionu
nabízejí pomocnou ruku všem
našim občanům. Díky za osobní
předání kontaktů a vzájemná
seznámení, byl to pro mě užitečně strávený čas.“
Takovéto setkání bude dobré
v budoucnu zopakovat. Mimoto
však zamýšlíme ve spolupráci se
zástupci služeb poskytnout zástupcům obcí, kteří o to projeví
zájem, krátké bezplatné vzdělávací bloky s tématy, které při
své činnosti ve prospěch spoluobčanů uplatní. Díky takovýmto aktivitám komunitního plánování je pomoc potřebným
zase o kousek blíže.
Mgr. Jaroslav Marek,
koordinátor komunitního
plánování, MÚ Hlinsko,
mail: rozvojsluzeb@hlinsko.cz
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Když máš v muzeu orchestrion…
Stěžejním exponátem a návštěvnickým lákadlem v expozici hlineckého muzea je nově
zrestaurovaný orchestrion
značky Karel Čech Brno, vyrobený mezi lety 1900 – 1920. Orchestrion pochází z obce Filipov
nedaleko Hlinska, kde je datován do roku 1924, umístěn byl v
místním hostinci. Do muzejních
sbírek byl zakoupen v roce 1961
od pana Františka Tichého –
hostinského z Filipova za 500
Kč. Unikátní hrací skříň prošla
koncem minulého roku druhou
– finální etapou restaurování až
do stavu úplné funkčnosti s
důrazem na zachování autenticity předmětu.
Na základě úspěšně provedených restaurátorských zásahů z
roku 2017, kdy se práce soustředily především na srdce celého zařízení – tedy samotný
akustický element, se nyní na
nástroji odehrály další práce
vedoucí k celkovému zrestaurování předmětu. Ty se týkaly
ponejvíce povrchové úpravy
celé skříně. Zpět na své místo
musely být klíženy nesoudržné
dřevěné části a povrchové dýhy,
včetně doplnění chybějících
částí. Nový materiál byl mořen
do odstínu původního okolního
dřeva. Odmyty a obnoveny byly
v celém rozsahu degradované
politury, za použití stejné techniky používané výrobcem za
pomoci šelaku, lihu a strojního
oleje. Poškozené kovové prvky
byly opraveny a umístěny zpět

na své místo. Některé nepůvodní díly skříně, jako například
sokl, byly nahrazeny. Také
hnací mechanismus orchestrionu prošel restaurováním. Nejprve byl čištěn od prachových
nečistot, včetně odstranění
starých olejových nánosů a korozních produktů mechanickou
i chemickou cestou. Povrch byl
dále konzervován mikrokrystalickým voskem. Několik poškozených částí muselo být na-

hrazeno zhotovenými duplikáty. Promazána byla rovněž soustava kladek a závaží. Také bicí
sekce orchestrionu se dočkala
obnovy, včetně čištění od prachových nečistot a koroze a
konzervování mikrokrystalickým voskem. Poškozená blána
jednoho z bubnů byla nahrazena duplikátem.
Orchestrion, neboli hrací
skříň s akustickým elementem,
je nyní plně funkční a je scho-

pen přehrát všech 8 skladeb,
které hrací válec obsahuje. Posledním detailem, který ještě
čeká na obnovu, je původní
prosklení dveří s autentickými
podmalbami na skle. Původní
skla jsou nyní uložena v depozitáři a orchestrion je provizorně zasklen sklem čirým. Oprava
podmaleb bude v budoucnu řešena subdodávkou vhodného
restaurátora. Restaurování
cenného exponátu provedl,
stejně jako jeho první část, pan
Radek Janoušek z Liberce – restaurátor pianol a orchestrionů
s licencí Ministerstva kultury.
Dle jeho slov se jedná o ojedinělý počin v rámci celé ČR, kde
se v takovémto stavu celkové
obnovy nachází pouze několik
podobných kusů. Obě etapy restaurování orchestrionu byly
financovány z dotace Pardubického kraje.
Nadšené reakce malých i velkých návštěvníků na hudební
produkci tohoto exponátu dokazují smysl náročného restaurování. Přijďte si také poslechnout několik skladeb v rámci
prohlídky muzejní expozice.
Návštěvu můžete během léta
spojit s prohlídkou dvojice aktuálních výstav v Městském
muzeu a galerii Hlinsko, kterými jsou 61. ročník Výtvarného
Hlinecka, tentokrát na téma Z
Torbole do Palerma / Itálie v
dílech krajinářů 19. století a
Karel Lidický 1900 – 1976. Jste
srdečně zváni. MMG Hlinsko

Domov seniorů Drachtinka navštívila
ministryně Jana Maláčová
Dne 24. 6. navštívila Domov seniorů Drachtinka paní ministryně Jana Maláčová (MPSV)
spolu s panem poslancem Janem Chvojkou.
Cílem návštěvy bylo setkání s
obyvateli a managementem
Domova. Paní ministryně diskutovala s klienty o problematice uplynulých měsíců, vstřícně
reagovala na mnohé dotazy týkající se financování pobytových sociálních služeb, problematiky důchodů, preventivních
opatření nastavených z důvodů
zabránění šíření Covid -19 a

dalších témat.
Na závěr společného setkání
jsme se s paní Maláčovou rozloučili květinou a přáním všeho
nejlepšího k jejím narozeninám, které v den její návštěvy
slavila. Klienti Domova jí k přání přidali písničku. Paní ministryně ocenila vysoké pracovní
nasazení všech zaměstnanců
Domova a vyslovila pochvalu
směřovanou k velmi příjemné
atmosféře, která v Domově panovala.
Eva Kunátová Holečková,
ředitelka
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Novinka z Turistického 25. Adámkovy folklorní
informačního centra
slavnosti
Po dlouhém zvažování a očekávání vývoje ohledně vládních
omezení můžeme s potěšením
oznámit, že se letošní jubilejní
25. ročník AFS uskuteční! Byla
by opravdu velká škoda přerušit
tuto čtvrt století trvající tradici.
Proto i navzdory tomu, že jsou
letos podmínky pro organizaci
dosti ztížené, věříme, že si festival společně užijeme. Z pochopitelných důvodů nemůžeme bohužel přivítat žádný zahraniční soubor.
Slavnostní zahájení festivalu
proběhne v pátek 28. srpna od
15 hodin v zahradách DS Drachtinka, kde se mimo jiné představí i pěvecký sbor seniorů
z DS, kteří pilně nacvičují.
Hlavní pořad AFS se pak
uskuteční v sobotu 29. srpna od
15 hodin na Betlémě. Bude zachován loňský scénář spojení

dětských a dospělých folklorních souborů do jednoho společného programu.
Změn bude letos více a z jedné z nich máme opravdu velkou
radost. Po několika letech se
opět vrátíme na dřevěné podium, které zrenovovali vlastními
silami pracovníci MKK, za což
jim patří velký dík.
Na hlavní sobotní program na
Betlémě bude vstupné dobrovolné, páteční pořad u DS
Drachtinka bude bez vstupného. Těšíme se na setkání!
Vysočan Hlinsko

Podpořte hlinecké TIC!

Rádi bychom vám představili
nový propagační materiál, ve
kterém naleznete nápady, jak
strávit s dětmi příjemný den
výletováním.
Jedná se o brožurku s názvem
„Výlety s dětmi“. Připravili jsme
pro vás přehled zajímavých a
lákavých turistických cílů v
Hlinsku a okolí. Vybrali jsme 14
atraktivních míst, která vám
nabídnou příjemné trávení času
v našem regionu. Některé naleznete přímo v našem městě,
za jinými se musíte vydat do
okolí. Všechny tipy na výlet jsou
v okruhu Hlinska ve vzdálenosti
do 30 km. Materiál je určen
nejen pro návštěvníky našeho
města, ale samozřejmě i pro jeho obyvatele. Doufáme, že se
stane dobrým pomocníkem při
plánování vašich výletů, jak

v době prázdnin, tak i mimo ně.
Tato brožurka je tvořena pro
naše nejmenší turisty, pro zvídavé a hravé děti a jejich rodiče,
prarodiče. Určitě se mohou inspirovat i celé školní a předškolní kolektivy s jejich doprovodem.
Mezi tipy nechybí návštěva
malého dětského hrádku, podíváte se za zvířátky, projedete se
vláčkem nebo si můžete vyhrabat z písku pravěkého dinosaura. To je jen malá ochutnávka
toho, co vás čeká po otevření
této brožurky.
Popřejeme vám příjemně
strávené chvíle na výletech a
věříme, že se vám brožurka stane inspirací. Vyzvednout si ji
můžete zdarma v našem Turistickém informačním centru na
Betlémě.
Kolektiv TIC
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Třídění odpadů
Tímto se vracíme k informacím,
které se týkají systému třídění komunálních odpadů. Na
stanovištích na vybraných
místech v Hlinsku a jeho místních částech jsou umístěny
hnědé kontejnery, které slouží
k ukládání bioodpadu.
Tyto kontejnery jsou primárně určeny pro drobný bioodpad
(trávu, listí, zbytky ovoce a zeleniny, skořápky od vajec, čajové sáčky, kávovou sedlinu,
zbytky rostlin, piliny, popel ze
dřeva, dřevní štěpku z větví
stromů a keřů, slámu, plevel
atd.). Větve a keře by do nich
umísťovány být neměly, neboť
je snadno zaplní a musí být ná-

sledně ručně a s většími náklady z drobnějšího bioodpadu
vybírány, což celý systém nám
všem výrazně prodražuje.
Do nádoby na bioodpad se
neukládá bioodpad v igelitových sáčcích, zbytky jídel (tzv.
gastroodpad), jedlé oleje, kosti,
maso, kůže, uhynulá zvířata,
exkrementy zvířat, znečištěné
piliny, celé větve a všechny další
bioologicky nerozložitelné odpady.
Bioodpad je též možno odevzdat bezplatně na Sběrném
dvoře.
Odbor životního prostředí
MÚ Hlinsko

Vrácení vstupného za zrušená
představení bez náhrady je možné
pouze do 31. srpna 2020
V době nouzového stavu jsme bohužel museli úplně zrušit několik
kin a kulturních představení bez náhradního termínu. Vstupenky
za tato představení prosím vracejte do 31. srpna na pokladně Turistického informačního centra Hlinsko. Po uplynutí této lhůty
nebude již možné vstupenky za zrušená představení vrátit.
Děkujeme za pochopení.
Více informací na tel. čísle 731 151 774.
Seznam zrušených představení:
Malé ženy – 12. března
3Bobule – 23. a 24. března
V síti – 25. března
Originální pražský synkopický orchestr – 17. března
Dědeček aneb musíme tam všichni – 15. května
MKK Hlinečan

Den pro děti a rodinu
Navzdory přetrvávajícím
dešťům se v areálu azylového domu uskutečnil také letos Den pro děti a rodinu. Statečné děti a jejich
rodiče, kteří se nebojí vody, se v sobotu 20. 6. vydali
zahradou azylového domu,
která byla přechodně zastřešena velkými stany.
Děti tak mohly v hustém
dešti, ale chráněny, procházet stanoviště, kde se setkávaly s pohádkovými postavami a
možností dělat dobré skutky.
Nechyběl ani kouzelně zastřešený ohýnek.
Za nasazení děkujeme realizátorce Janě Málkové a jejímu početnému zástupu dobrovolných pomocníků. Ocenění patří také pracovnímu týmu azylového domu spolu s panem správcem Janem
Čihákem, který zajistil „stanové zázemí“.
A tak všem zúčastněným „mokrý klobouk dolů“. Děkujeme.
Pavla Glogarová, Azylový dům pro těhotné ženy v tísni

Svaz tělesně postižených dětí
Hlinecka slaví 25 let existence
Dne 13. 9. 2020 uplyne 25 let od založení neziskové organizace
Svazu tělesně postižených dětí Hlinecka.
K tomuto výročí pořádáme den otevřených dveří, který se koná v
pátek 4. 9. 2020 od 14 hodin v naší klubovně Lidického (bývalá MŠ
Plyšanu). Tímto jste všichni srdečné zváni. Drobné občerstvení zajištěno.
Renáta Plíšková, předsedkyně svazu

Ohlédnutí za distanční
výukou v ZŠ Resslova
V nedávné době jsme stejně jako všechny školy prožili novou
situaci, se kterou jsme se snažili
vyrovnat co nejlépe. Výuka „na
dálku“ či později omezené počty
žáků ve škole nás často vedly k
dlouhým konzultacím mezi kolegy, při nichž jsme čerpali nové
poznatky a motivovali se navzájem.
Nejinak tomu bylo i s naší
„sesterskou“ školou v polském
Lešně. Od března jsme se dozvídali informace o tom, jak
funguje výuka u nich, kdy se
děti vrací do škol apod. Zjistili
jsme, že neobvyklý „koronavirový“ režim byl u nás i v Polsku
velmi podobný. Bylo to období
hledání co nejlepšího a nejefektivnějšího způsobu výuky.
Došlo i k výměnám zkušeností.
Často jsme vídali v televizi
děti ve svých pokojíčcích, jak
jsou obklopeny moderní technikou a perfektním zázemím.
Většinová realita byla však často jiná. Všechny děti neměly tak
skvělou techniku, jak se mnohdy myslelo. Některým počíta-

čům chybělo potřebné programové vybavení k vedení online
výuky, na jeden počítač bylo více dětí, nebylo připojení na internet, a dokonce chyběly počítače i samotné. Tuto situaci
jsme samozřejmě chápali a
snažili se pomáhat ji zvládnout.
Naši zaměstnanci roznášeli
učivo v papírové formě každý
týden i do domácností.
Vzhledem k současné situaci,
kdy se z médií dozvídáme o
stoupající tendenci nových případů v některých krajích,
bychom chtěli všem žákům a
jejich rodinám nejen z naší
školy vzkázat, aby na sebe byli
opatrní, aby se minimálně stále
snažili dodržovat základní pravidla hygieny a aby podpořili
svůj imunitní systém oblíbeným sportem s kombinací
zdravého stravování. Doufejme,
že se od 1. září budeme naplno
moci věnovat nejen výuce VE
ŠKOLE, ale i mnohým dalším
mimoškolním aktivitám.
Hezký zbytek léta přeje
ZŠ Resslova

Z redakční pošty

Děkujeme za pocit sounáležitosti
Nebylo to lehké období, když jsme poprvé uslyšeli slovo coronavirus. Zejména pro nás – seniory – se stalo noční můrou spojenou s
úzkostí a depresemi. Ze zpráv jsme se dozvídali, jak nemoc kosí po
celém světě tisíce lidí, jak nedostupný je zdravotní materiál, jak
náročné je, zajít si k lékaři, jakou prázdnotou zejí obchody.
My Hlinečané jsme měli štěstí, pan starosta Krčil se svým týmem
spolupracovníků reagoval na problémy, které s sebou pandemie
přinášela, pohotově a včas. Na veřejnosti a v kabelové televizi nebo
v tisku nepřetržitě občany informoval o aktuální situaci a promýšlel její řešení. Lidé dostávali roušky, pracovníci Městského úřadu,
policisté nebo hasiči roznášeli seniorům nákupy. Každá podobná
třeba i maličkost nás zvedala ze dna a dodávala sil.
Pane starosto, děkujeme, mozaika drobných pozorností a opatření
nakonec vytvořila krásný obraz lidské sounáležitosti. Napadá nás
citát Michelangela visící kdysi za války v učebně jedné školy: “Dokonalost spočívá v maličkostech, dokonalost však není maličkost.“
M. Pospíšilová, D. Brychtová a J. Menclová
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Podzimní kulturní představení v Hlinsku
Po delší jarní odmlce způsobenou COVIDEM 19 vstupujeme
do podzimní sezony s nabídkou
kulturních akcí různých žánrů.
Doufáme, že si z naší nabídky
vyberete a uvidíme se spolu
v Multifunkčním centru.
Travesti show Techtle
Mechtle a Kočky s představením TANČÍRNA
Pondělí 14. září od 19 hodin
Nejúspěšnější česká travesti
show přijíždí v této sestavě poprvé do Hlinska s novým zábavným pořadem. Na své si
přijdou však nejen milovníci
tance, ale také dobré zábavy a
legrace.
Halina Pawlowská – MANUÁL ZRALÉ ŽENY
Čtvrtek 1. října od 19 hodin
Zralost je báječná! Buď z toho
důvodu, že si můžete gratulovat, že jste se dožili už pěkného
počtu let, anebo proto, že jste
sice ještě velice mladí, ale jste
jedinci s moudrým pohledem
na svět.
V Paříži bych tě nečekala,
tatínku – náhradní termín
(abonmá jaro 2020)
Pátek 2. října od 19 hodin
Divadelní představení
v hlavní roli s Petrem Nárožným.
Komedie Jeana Barbiera o
pařížském dobrodružství sympatického venkovana ze Spáleného Poříčí nad Seinou nabízí
dvě hodiny emocí a smíchu.

Muzikálová pohádka
LOTRANDO A ZUBEJDA
Sobota 3. října od 15 hodin
Lotrando a Zubejda ožívají
na divadle. Pojďte s námi prožít
tento oblíbený pohádkový příběh. Nechte se přenést do originálního prostředí dálného
východu, zahrajte si s námi
na loupežníky, zazpívejte si
(třeba i jen tak pod fousy) písničky Jaroslava Uhlíře, ale hlavně si užijte vtipný děj, skvělé
herecké výkony, krásné kostýmy a jevištní efekty.
Jakub Smolík s kapelou
Čtvrtek 15. října od 19 hodin
Tradiční zábavně koncertní
vystoupení současné,
umělecko-interpretační osobnosti, jež svými písněmi oslňuje
zejména něžnou část publika.
Kouzelná školka – MICHAL
NA HRANÍ – náhradní termín
z jara
Čtvrtek 22. října od 17 hodin
O tom, jak si hrát s Michalem
podle návodu.
Talentissimo – Dagmar
Pecková a mladí talenti
Pátek 6. listopadu od 18 hodin
I ti nejmenší musí být slyšet!!
Geniální děti,
pro které je
hra na klavír,
housle či violoncello nedílnou součástí života,
usedají ke
svým nástro-

Pozvánka na výstavu zvířat
Hlinečtí chovatelé drobných zvířat vás srdečně zvou na 14. krajskou soutěžní výstavu králíků, holubů, drůbeže a exotického ptactva, kterou pořádají za podpory města Hlinska a Pardubického
kraje. Výstava se bude konat 29. a 30. srpna (v sobotu od 8 hod. do
17 hod. a v neděli do 15 hod.) v městském parku Na Drahách (DTJ).
Na výstavě v loňském roce bylo vystaveno téměř 1 200 zvířat. Součástí výstavy budou expozice králíků českých strakáčů, holubů hýlů a norimberských skřivanů a další méně obvyklá zvířata, jako lamy, ovce, kozy nebo nutrie. V sobotu od 13 hod. předvedeme stříhání ovcí. Na výstavišti budou také prodejní stánky cukrovinek,
keramiky, potřeby pro chovatele, pracovní oblečení, ponožky, krmiva pro zvířata, prodej domácích kozích sýrů a českého česneku.
Milovníkům flóry nabídneme velký výběr rostlin pro zahradu i byt.
V sobotu vystoupí hlinecký folklorní soubor Vysočan. Děti mají
vstup zdarma. Výstava bude pořádána podle požadavků Krajské
hygienické stanice Pardubice.
Na vaši návštěvu se těší
členové ZO ČSCH Hlinsko

jům ve třech letech, aby v osmi
letech už vystupovaly s velkými
orchestry nebo jezdily po světě
a získávaly v mezinárodní konkurenci ocenění. Tyto malé
Mozarty vám představí světoznámá pěvkyně Dagmar Pecková v jedinečném projektu
„Zlatá Pecka podporuje mladé
talenty.“
Dechová kapela Hlinečanka
s hostem Jiřím Krampolem
Pátek 13. listopadu od 18 hodin
Tradiční podzimní koncert
hlinecké dechové kapely pod
vedením kapelníka Ondřeje
Jehličky se známým českým
bavičem a moderátorem.
Jiří Kolbaba s cestovatelskou besedou NORSKO –
OSLAVA PŘÍRODY
Pondělí 30. listopadu od 18
hodin
Norské království je mimořádně přitažlivou zemí na
Skandinávském poloostrově.
Země je pětkrát větší než Česko
a nabízí každému velké množství nevšedních zážitků, pocitů
a dojmů.
LAKOMEC
Čtvrtek 3. prosince od 19 hodin
V hlavních rolích Jana Švandová a Pavel Zedníček.
Lakomec je jedním z nejslavnějších a nejuváděnějších děl J.
B. P. Molièra. Tento mistr francouzské a světové komediografie zachytil v hlavní postavě

Harpagona věčné lidské vlastnosti nezdravých tužeb, hamižností, podezíravosti a obav.
Moje hra – náhradní termín
(abonmá jaro 2020)
Úterý 8. prosince od 19 hodin
V hlavní roli Jiří Bartoška.
Moje hra je komedií o životě,
jakkoli hlavnímu hrdinovi jeho
život právě protekl mezi prsty.
Vstupenky na dané akce jsou
již v prodeji na pokladně Turistického informačního centra
nebo online prodej na
www.mfc-hlinsko.cz
4 Tenoři a Unique Quartet
s doprovodnými hudebníky
Čtvrtek 17. prosince od 19 hodin
Repertoár složený ze slavných muzikálových
hitů, písní
Karla Svobody,
swingových evergreenů a operních árií
v interpretaci vyhledávaných a
oceňovaných sólistů předních
českých scén hudebního divadla.
Předprodej vstupenek začne
ve čtvrtek 3. září od 10 hodin
v rezervačním systému
www.mfc-hlinsko.cz.
Vstupné 580 Kč do přízemí,
550 Kč na balkón.
MKK Hlinečan

Pardubický kraj slaví 20 let
od svého založení
Známé hudební kapely, letní kino a regionální potraviny. To vše
zažijte před Orlovnou v Hlinsku 8. srpna v rámci oslavy 20letého
výročí založení Pardubického kraje. Program začíná ve 14 hodin a
končí až v pozdních večerních hodinách promítáním kultovního
filmu Yesterday s písničkami skupiny Beatles.
Těšit se můžete na hudební skupiny: SABRAGE, BUGLES (Beatles
Revival) a Polarita. Po celý den můžete také ochutnávat a nakupovat regionální potraviny od certifikovaných prodejců. Nebude
chybět ani pardubický pivovar Pernštejn se svými limitovanými
edicemi a speciály. Na akci budou přítomny i složky policie, záchranářů a hasičů, kteří mají pro malé i velké návštěvníky připraveny prohlídky zásahových vozů, edukační programy první pomoci
nebo ošetřování různých zranění. Navštívit můžete i stánek BESIPu, ve kterém si všichni osvěží zásady bezpečnosti na silnicích.
www.pardubickykraj.cz.
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Péče o duševní zdraví
slaví 25 let existence
Nezisková organizace Péče o
duševní zdraví pomáhá lidem
s duševním onemocněním ve
východních Čechách prostřednictvím terénních sociálních a
zdravotních služeb. Letos slaví
významné výročí – lidi na jejich
cestě k zotavení z nemoci podporuje už 25 let.
Během 25 let se organizace
s původně 5 zaměstnanci fungujícími pouze v Pardubicích
rozrostla na síť 8 poboček s více
než 120 pracovníky pokrývající
většinu Královéhradeckého a
Pardubického kraje. Rozšiřování započalo v roce 2000, kdy
vznikl pobočný spolek Výměník zaměřující se na zaměstnávání lidí se zdravotním hendikepem. Následoval vznik regionálních terénních týmů v
Chrudimi (2006), v Hradci Králové (2007), v Jičíně a Rychnově
nad Kněžnou (2009), v Ústí nad
Orlicí (2010) a v Náchodě
(2014). Dalším velký krok přišel
v roce 2019, kdy organizace
spustila provoz dvou Center
duševního zdraví v Pardubicích
a Hradci Králové. Nově vedle

sociálních pracovníků ve službách pracuje téměř dvacet
zdravotníků: psychiatrů, psychologů a zdravotních sester.
„Za všechny zakladatele bych
chtěl připomenout psychoterapeuta Antonína Šimka a
zdravotní sestru Jitku Pitrovou,“ vzpomíná MUDr. Petr
Hejzlar, ředitel Péče o duševní
zdraví od roku 1997. „Myslím,
že jejich svobodné, tolerantní a
kreativní osobnosti se stále
promítají do hodnot a kultury
téhle organizace.“
Principy služeb komentuje odborný ředitel Péče o duševní
zdraví Mgr. Martin Halíř: „Hledáme potenciál a silné stránky
klientů. Snažíme se je podpořit,
aby mohli převzít co nejvíc
praktické zodpovědnosti za
vlastní život. A to se dělá nejlépe, když máme mobilní a flexibilní služby, které jdou za
klientem všude, kde potřebuje
podpořit. S možností financovat fungování zdravotníků se
zvýšila komplexnost služeb.“
Bc. Michaela Venclová,
Péče o duševní zdraví, z.s.

Vzpomínky
V našich srdcích jsou stále hluboko
uloženy vzpomínky na tragicky
zesnulé kolegy, členy České
hasičské jednoty Hlinsko.
Dne 4. srpna 2020 uplynulo dvacet
let od chvíle, kdy nás navždy
opustil nrtm. Michal DENK.
Též v tomto roce uběhlo
deset let od tragického skonu
nstržm. Jana GRIMMA.
Vzpomeňte s námi na naše dobré
kamarády, kteří svůj život zasvětili
dobrovolné i profesionální požární
ochraně.
Nikdy na vás nezapomeneme!
Ve vzpomínce kamarádi hasiči
z ČHJ Hlinsko

Dne 26. července uplynulo 15 let,
co nás navždy opustil
pan Josef HROMÁDKO ze Stanu.
Kdo jste ho znali, vzpomeňte
s námi.
Manželka, dcera a syn s rodinami

Burza filantropie
Dějištěm 41. dobročinné Burzy
filantropie se stalo 17. června již
po čtvrté Multifunkční centrum
Hlinsko. Zástupci šesti neziskových organizací prezentovali
před deseti donátory z řad podnikatelů a veřejné správy své
prospěšné projektové záměry.
Pět projektů si vybrali sami donátoři, šestý vzešel z internetového hlasování veřejnosti. Sedmý projekt byl podpořen i bez
prezentace.
Úspěšnost Burz filantropie
dokládá fakt, že se zatím daří
každým rokem finanční prostředky na podporu prospěšných projektů navyšovat, jak se
stalo i na letošní Burze pro
okres Chrudim, kde se částka
vyšplhala na rekordních 415 tisíc korun. „Mám opravdu velkou radost z dnes prezentovaných projektů neziskových organizací z chrudimského okresu,“ zhodnotil úspěšnost Burzy
Pavel Šotola, radní Pardubického kraje zodpovědný za sociální
péči a neziskový sektor a po-

kračoval: „Velké díky chci vyjádřit hlavně přítomným donátorům. Nouzový stav přinesl
nemalé potíže i ve firemním
sektoru a nebylo vůbec jisté,
zda se Burzy letos vůbec uskuteční. Jsem rád, že se i přes
úskalí pandemie, podařilo Burzu filantropie zrealizovat.“
Díky štědrosti donátorů budou moci zaměstnanci spolku
Amalthea poskytovat odbornou
pomoc a podporu dětem a jejich
rodičům. Prostřednictvím hlasování veřejnosti se do Burzy
filantropie dostal druhý prezentovaný projekt chrudimského spolku Hurá na Výlet!
Ten podpoří divadelní seniorské uskupení a další volnočasové aktivity. Projekt Oblastního
spolku Českého červeného kříže
Chrudim pomůže čtrnáctiletému Nicolasovi, který je odkázán
na invalidní vozík. Díky darované částce bude moci absolvovat léčbu, která mu pomůže
více využívat berle a postavit se
tak na vlastní nohy. Donátoři

Nemůže být zapomenut, kdo lásku
rozdával, která zůstává …
Dne 27. srpna uplyne smutných 10 let,
kdy navždy odešel můj milovaný
dědeček, pan Antonín RYS ze Studnic.
Dne 16. července by se dožil 100 let.
S láskou stále vzpomíná a nikdy
nezapomene vnučka Alena.

přispěli i organizaci Krůčky pro
šestiletou Eričku, jejíž zástupci
prezentovali stejnojmenný
projekt. Finance holčičce
umožní neurorehabilitační pobyt na Slovensku.
Finanční prostředky obdržela
také Jednota Orel Hlinsko na
pořádání dětského tábora.
Úspěch měl i projekt „Keltské
artefakty“, který bude jednou ze
součástí letošního festivalu
keltské kultury Lughnasad v
Nasavrkách, pořádaný už po
čtrnácté organizací Boii. Chrudimská pobočka organizace Pé-

če o duševní zdraví získala peníze na zkvalitnění zázemí pro
poskytování služeb osobám s
duševním onemocněním.
Burzu filantropie realizuje od
roku 2012 Pardubický kraj společně s Koalicí nevládek Pardubicka. Za celou dobu trvání bylo
donátory podpořeno 326 prospěšných projektů částkou přesahující 11 milionu korun. Bližší
informace o projektu naleznete
na www.burzafilantropie.cz.
Bc. Petr Šilar,
oddělení komunikace
a vnějších vztahů, kancelář hejtmana
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Pondělí: Bohoslužba 7.30 – 8.15 h; Cvičení Pilates dospělí 18.45 –
20 h (paní Semerádová)
Úterý: Bohoslužba 7.30 – 8.15 h; Modlitební setkání 18 – 19 h;
Cvičení Pilates dospělí 18.45 – 20 h
Středa: Bohoslužba 7.30 – 8.15 h; Intervalový trénink – 18.45 – 20 h
(paní Semerádová)
Čtvrtek: Bohoslužba 7.30 – 8.15 h; Cvičení Pilates dospělí 18.45 – 20 h
Pátek: Bohoslužba 7.30 – 8.15 h; Intervalový trénink – 18.45 – 20 h
Sobota: Bohoslužba 7.30 – 8.15 h
Neděle: Bohoslužba 7.30 – 8.30 h
Prázdninový program – sledujte vývěsku CJ XXIII – program se
bude upravovat průběžně

Galerie
do 20. září
61. VÝTVARNÉ HLINECKO
Z Torbole do Palerma / Itálie v dílech českých krajinářů 19. století

Více informací na www.cj23.cz, FB: Centrum Jana XXIII.

Stálá expozice: Nejstarší historie, školství, spolky, oděv a textilní
výrobky, zaniklá a živá řemesla – hrnčířství, hračky, sklo,
rodina Adámkových.
Otevřeno: Út – Ne 9 – 12, 13 -17 h

Kino
Letní kino – zahrada za Domem dětí a mládeže
4.8. 21.30 Hodinářův učeň
6.8. 21.30 Román pro pokročilé
13.8. 21.30 Příliš osobní známost
18.8. 20.30 Angry Birds ve filmu 2
20.8. 20.30 Špindl 2

Knihovna
Prázdninová půjčovní doba od 1.7. do 31.8.
Oddělení pro dospělé
Oddělení pro děti
Po 8 – 12, 13 – 17
9 – 12, 13 – 17
Út 8 – 12, 13 – 15
9 – 12, 13 – 15
St ZAVŘENO
ZAVŘENO
Čt 8 – 12, 13 – 17
9 – 12, 13 – 15
Pá 8 – 12
9 – 12
So ZAVŘENO
ZAVŘENO

Svratka
Sobota 8. srpna od 14 h
12. RETRODEN
Program:
po 14 hod. sraz historických vozidel
od 14 hod. svezení historickými
autobusy
14.30 hod. koncert Stanislava
Hložka a Charlie Band
16 hod. retro módní přehlídka
19.30 hod. večerní čaj aneb diskotéka s hity 60.-80. let.
Retro oblečení vítáno.
Občerstvení zajištěno.
-areál hasičské a sokolské
zahrady-

Muzeum
do 20. září
KAREL LIDICKÝ 1900 – 1976

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

Léto na Betlémě
Středa 12. srpna od 17 h
ČARODĚJ ZE ZEMĚ OZ
Hoffmannovo divadlo Uherské Hradiště
Vstupné: děti do 12 let zdarma, dospělí 50 Kč, prodej vstupenek na
místě.

Vstupné 60/100 Kč.

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

PROŠLI ZDEJŠÍ KRAJINOU
Stálá expozice krajinářů nejen Hlinecka
Otevřeno: Út – Pá 9 – 12, 13 -17 h

Tel. 469 311 197

Trhová Kamenice
Sobota 8. srpna
SPARTAKIÁDA 2020
Celosvětové setkání vozů 440 –
445 – 450.
– náměstí -

Středa 19. srpna od 19.30 h
INZERCE ZA VŠECHNY PRACHY
DS (NE)DUHA
Vstupné na místě: 80 Kč.
28. – 29. srpna
25. ADÁMKOVY FOLKLORNÍ SLAVNOSTI

Rváčov
do 16. srpna
VÝSTAVA OBRAZŮ MALÍŘŮ
VYSOČINY
J. Korbel, K. Hamáková, V. Pilař,
J. Stehno, L. Severýnová, P. Dalecký, D. Raulová, L. Šauer, A.
Kustein a práce klientů Domova
sociálních služeb Slatiňany.
Otevřeno: Út – Ne 9 – 12,
13 – 17 h
-velký sál hostince-

Cihelka Blatno
Sobota 15. srpna od 20 h
PLAZMA ROCK
7. – 8. srpna
HLINECKÝ FOLKOVÝ
ŠPEKÁČEK
Sobota 5. září od 20 h
MAT 4: POSVÍCENSKÁ
ZÁBAVA

Areál pivovaru
Olšinky
Sobota 29. srpna od 8.15 h
MEMORIÁL F. AKRMANA
A J. KUDLÁČKA
23. ročník turnaje neregistrovaných tenistů.
-turnaj ve čtyřhře-

BUS zájezd

Pátek 7. srpna od 18 h
ŠKWOR

Sobota 5. září
Templářské sklepy ČEJKOVICE + VRBICE + Zarážení hory

Sobota 8. srpna od 18 h
RYBIČKY 48

Pořádá Spolek Poznávání a zážitky, tel. 608 252 626,
carrllos@seznam.cz

Sobota 29. srpna od 16 h
MONSTER MEETING
Traktor, Dymytry
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Dřevíkov

Muzeum v přírodě Vysočina
Sobota 15. srpna od 20 h
BÍBŘI
Country bál

VESELÝ KOPEC

Sobota 5. září od 13 h
HASIČSKÁ SOUTĚŽ

S ohledem na opatření v souvislosti s šířením nákazy COVID-19
jsou programy zrušeny.

-areál letního parketu-

červenec až září
VESELÝ KOPEC PATŘÍ DĚTEM A JEJICH RODIČŮM
A vlastně všem zvídavým návštěvníkům, kteří se chtějí dozvědět
něco více. Na letní měsíce jsme připravili program složený z ukázek
řemesel, zpracování zemědělských plodin, komentovaných prohlídek nebo zajímavého povídání o textilních technikách, lidovém
léčitelství či pověstech a vyprávění. Kromě toho si mohou rodiny s
dětmi zahrát zajímavou hru v prostředí roubenek. Podrobný program postupně naleznete na www.nmvp.cz

Kameničky
do 30. srpna
GALERIE ANTONÍNA SLAVÍČKA
Otevřeno: Út – Ne 10 – 12, 13 – 17 h
– budova bývalé fary –
do 30. srpna
JIŘÍ VOSIČKA
Výstava obrazů
Otevřeno: Út – Ne 10 – 12, 13 – 17 h
– výstavní síň obecního úřadu –

KČT Hlinsko
Sobota 8. srpna
KRAJEM MALÍŘŮ VYSOČINY
42. ročník turistického pochodu
a cykloturistické jízdy
Start 6 – 10 h od Gymnázia K. V.
Raise.

Svratouch
do 17. září
VÝSTAVA OBRAZŮ
ZDEŇKA BURIANA
Otevřeno denně od 10 do 17 h.
– Lovecký zámek Karlštejn -

Studnice
Pátek 4. září od 19 h
HANA KŘÍŽKOVÁ – Jak voní štěstí – koncert
Koncert české šansonové a muzikálové zpěvačky a herečky.
Vstupné 200 Kč.
Předprodej vstupenek na obecním úřadě Studnice, tel.:
733 742 080.
– kulturní dům Studnice -

Nasavrky
do 6. září
Z ATELIÉRŮ
Výstava výtvarníků z Unie výtvarných umělců pardubického regionu. Vystavující: Ivan Baborák, Vít Bouček, Lenka Dobešová, Štěpán Doležal, Alena Dvořáková, Filip Hortenský, Václava Macků,
Štěpán Málek, Lubomír Netušil, Jana Salfická, Zdeněk Sejček, Eva
Víšková.
Otevřeno: Út – Ne 9 – 12, 13 – 17 h

do 31. října
VÍTE, ŽE ….
Výstava ve statku z Mokré Lhoty přibližující jevy zapsané na Seznam nemateriálních statků tradiční lidové kultury Pardubického
kraje.
do 31. října
MASOPUSTNÍ OBCHŮZKY Z HLINECKA ANEB DESET LET SVĚTOVÝM KULTURNÍM DĚDICTVÍM
Výstava ve statku z Mokré Lhoty věnovaná významnému fenoménu lidové kultury Hlinecka, který byl v roce 2010 zapsán na seznam světového dědictví UNESCO.
Návštěvní doba:
Od úterý do neděle v době od 9 do 18 h.
BETLÉM HLINSKO
do 30. srpna
(NE)TRADIČNÍ ARCHITEKTURA
Na reklamních plochách čteme, že máme stavět chytře. Naši předkové to uměli již před mnoha generacemi. Přijďte se přesvědčit na
výstavu umístěnou v Pickově domě č. p. 178
na Betlémě.
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.
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.
Návštěvní doba: od úterý do neděle od 9 do 17 h. Polední přestávka
od 12 do 12.30 h.
Muzeum v přírodě Vysočina, Příčná 350, 539 01 Hlinsko, tel. a fax
469 326 415 – správa; E-mail: muzeumvysocina@nmvp.cz
Betlém Hlinsko – 469 311 429 (průvodci), Veselý Kopec –
469 333 175 (průvodci).
Oficiální webové stránky: www.nmvp.cz
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Soukromá inzerce
Prodám zdravotní a ortopedické matrace v Benátkách čp. 71. Tel.:
604 745 567.
Nabízím k prodeji izolační stěnové desky, korpus hliník, izolace
pur pěna,šíře 1 m, délky libovolné, min. 150 m, cena 400 Kč za běžný metr. Tel.: 604 745 567.
Daruji koťata do dobrých rukou. Tel.: 606 122 388.
Hledám podnájem v Hlinsku a okolí, tichý člověk. Tel.:
702 634 839.
Hledám práci – uklízení v Hlinsku. Tel.: 704 328 667.
Koupím nebo hledám pronájem garáže v okolí sídliště.
Tel.: 723 138 150.
Prodám český česnek – modrý paličák, cena 150 Kč/kg a cibuli na
uskladnění. Tel.: 720 102 472 (Sněžné).

AUTOŠKOL A

Tomáš Doležán
Hlinsko - Blatno

723 490 252
www.autoskola-blatno.cz

Užijte si pìkné léto

J. TEPLÝ HLINSKO

OBUV TEXEVO

KOLEKCE LÉTO 2020
- zdravotní obuv certifikovaná IQC Zlín
- trekking + softshell shoes
- moto fashion shoes
- steel excentric young styles
- odìvy brandit
- sportovní obuv
- kabelky,penìženky, batohy
výhodné ceny!!!

DÁREK 0,7L VÍNA Z VALTIC PØI NÁKUPU NAD 1.500,-KÈ

Výkup železa, barevných kovù,
papíru, autobaterií atd.
Ekologická likvidace autovrakù
Místo zpìtného odbìru elektrozaøízení
Provozovna Hlinsko, Srnská ulice,
areál ÈD (5 kolej)
Tel.: 601 587 013
www.kovove-odpady.cz

Soukromá inzerce

Pøijïte si pro krásné

èištìní
kobercù
a èalounìného
nábytku

a kvalitní sluneèní brýle

pro domácnosti i firmy

Optika Petøíkovi
Dvoøákovo nábø. 269, Hlinsko

Kontakt: 777 13 16 13
vivere@hlinecko.cz
www.vivere.cz

Pondìlí - Pátek 8,00 - 17,00, Sobota 9,00 - 11,00
Tel.: 736 535 055 a na

Prodám tříramenný korálkový
lustr. Tel.: 775 742 885.
Prodám palivové dřevo.
Tel.: 723 168 123.
76 – let hledá muže pro odpolední popovídání u kávy. Vařím
dobře, peču ráda. Ale samota je
zlá. Tel.: 776 809 462.
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Koronavirová opatření zasáhla kulturu ve městě

Přinášíme rozhovor s vedoucím
Multifunkčního centra Petrem
Šnekem:
Situace v době koronavirových opatření naprosto změnila život Multifunkčního centra Hlinsko, co se dělo
hned potom, co byly zakázány všechny programy?
Zásadně to zasáhlo do činnosti centra. V podstatě hned
v den, kdy vstoupila opatření
v platnost, jsme rušili představení, které mělo být večer. A
poté v návaznosti na další
opatření vlády jsme postupně
zrušili zbytek plesové sezóny,
koncerty, divadla a přednášky.
Uzavřeli jsme kavárnu a centrum se uzavřelo i pro volnočasové aktivity, veškeré kroužky,
volnočasové aktivity a zkoušky
hudebních souborů. A to až do
odvolání. Uzavření se týkalo i
TIC na Betlémě.
Rušení veškerých akcí se
podstatně dotklo hospodaření, jak velké jste zatím vyčíslili ztráty?
Tak samozřejmě s uzavřením
Multifunkčního centra bylo
jasné, že dojde k výpadku příjmů do našeho rozpočtu. I když
jsme příspěvková organizace
města, nemalou část svých finančních prostředků si musíme
zajistit z námi pořádaných akcí.
Vše teď bude záležet na tom,
jakým způsobem se rozběhne
sezóna. Ani ne tak ta letní, ale ta
podzimní. Není žádným tajemstvím, že podstatná část příjmů
je právě z podzimní sezóny
v našem centru. Budeme doufat, že nebude již žádné opatření vlády a sezóna bude v pohodě. Takže jaké ztráty máme,
budeme vědět v říjnu.

Jak vypadala práce za zavřenými dveřmi a co se podařilo?
Tak tenhle stav měl samozřejmě i svoje výhody. Myslím
tím, že některé věci za plného
provozu Multifunkčního centra
dělat nejde a na některé prostě
není čas. Takže máme na 100 %
opraveno osvětlení divadelního
sálu. Udělali jsme přípravu na
novou oponu. Dále jsme opravili obložení nad galerií v divadelním sále a v kinosále. Stejně
tak byly provedeny drobné
opravy jako kliky, vypínače a
sanita. Také pokud se týká letní
scény, tak jsme opravili lavičky
pro letní kino a pro akce na
Betlémě a dokončili jsme generální opravu venkovního pódia.
A v neposlední řadě jsme udělali generální úklid Multifunkčního centra, který se vždy provádí v letních měsících. Takže
nouzový stav měl i svoje výhody.
Byli jste v kontaktu s návštěvníky alespoň prostřednictvím sociálních sítí nebo
webových stránek?
Naši návštěvníci nás od prvních chvil od uzavření centra
doslova bombardovali dotazy,
jak to bude s akcemi, zejména
se vstupným, zda budeme program překládat na náhradní
termín nebo vstupné vracet.
Samozřejmě nebylo možné
v danou chvíli reagovat, protože
ani my nebo agentury zastupující vystupující umělce či přímo
divadla nevěděli, kam přeložit
daný program, protože nikdo
nevěděl, jak situace potrvá
dlouho. Stejně tak i u hudebních akcí. Tady jsme plně využili našich facebookových a
webových stránek a zde jsme
aktuálně anoncovali, co a kdy se
v našem Multifunkčním centru
bude dít. Jednoduché to nebylo,
ale zvládli jsme to.
Jak to bude se vstupenkami
na akce, které neproběhnou a
s těmi, které se vám podařilo
přeložit na jiné termíny?
Od začátku bylo jasné, že
koncert Originálního Pražského
synkopického orchestru, který u
nás měl vystupovat v rámci
Pardubického hudebního jara
se neuskuteční, protože má své
pevné místo a nelze jej přesunovat. Ten byl bohužel zrušen

bez náhrady a v tomto případě
se vstupné vrací obvyklým
způsobem.
Úspěšní jsme byli v přeložení
Travesty show, Dagmar Peckové, Michala Nesvadby a i Václava Noida Bátry s triem Inflagranti.
U těchto akcí zůstávají vstupenky v platnosti na představení uskutečněná v náhradním
termínu, které si návštěvníci již
zakoupili. Samozřejmě, že pokud někomu nevyhovuje ani
náhradní termín, může vstupenky také vrátit a bude mu
vyplaceno vstupné.
Stejně tak divadelní abonmá
přesouvá svojí platnost s tím, že
z jarního abonmá se stává podzimní. Takže podzimní abonmá
letos nebude. Na volný prodej
bude divadelní představení Lakomec.
Opatření způsobila, že se neuskuteční nultý ročník hlineckého hudebního multižánrového festivalu 2+2, kde letos
měly vystupovat úspěšné hudební skupiny, jejichž některý
člen má kořeny v Hlinsku.
Dobrá zpráva je, že festival se
uskuteční příští rok. Pokud se
týká letní scény na Betlémě,
tam jsme museli zrušit Svatojiřský jarmark a s předstihem i
již tradiční Dny dřeva. U této
akce jsme nemohli vědět, jaká
budou opatření vlády v letních
měsících, protože v době, kdy se
o této akci rozhodovalo, platilo,
že počet účastníků na jednom
místě je maximálně 1 000 a na
tuto akci se přijde podívat až 2
500 lidí, což je v rozporu
s opatřením vlády. A také
účastníci tj. řezbáři a stánkaři
chtěli vědět, zda akce bude, už
do 30. dubna. Čekat na poslední
chvíli u tak velké akce nejde.
Autokino pod sjezdovkou
přilákalo obrovské množství
návštěvníků, plánujete ještě
nějaké podobné promítání?
Ano, autokino byla hlinecká
premiéra. Nejdříve jsme hledali
prostor a nakonec jsme využili
výborných vztahů se Ski klubem Hlinsko a kino uspořádali
na parkovišti u sjezdovky. Po
úspěchu prvního představení se
nám podařilo dohodnout ještě
jeden termín, a to 5. června. Víc
se toho nestihlo, protože kino
na kolečkách – jak se agentura,

která akce pořádá, jmenuje –
neměla již volný termín. A tak
jsme navázali na již tradiční
letní kina, která víme, že můžeme pořádat a nejsou v rozporu
s opatřením vlády. Ještě doplním, že s firmou, která provádí
autokina, jsme nadále v kontaktu a pokud bude zájem,
uskutečníme tento typ akce i
v příštím roce.
Nyní se budova Multifunkčního centra již otevřela
veřejnosti, jaká opatření se
ještě musí dodržovat?
Multifunkční centrum se již
plně otevřelo veřejnosti, a to
zejména pro pohybové a volnočasové aktivity. Chtěl bych
požádat všechny návštěvníky
našeho Multifunkčního centra,
aby hygienická opatření opravdu dodržovali, i když jsou již
celkem minimální.
Které z akcí se uskuteční
v MKK nebo na Betlémě?
Uskuteční se určitě letní kino
za Domem dětí a mládeže tak
jako již tradičně. Jediný problém, který máme, je, že nebudou premiéry, tak jsme vybrali
komedie z nedávné doby. Opět
jako v minulých letech platí, že
v případě nepříznivého počasí
se promítání uskuteční v kinosále MFC. Na Betlémě se potom také již tradičně odehrají
pohádky pro děti. Zde nás již
opatření nelimitují.
A hlavně 30. srpna vystoupí u
nás v MKK divadlo Járy Cimrmana s představením AKT. Tady nám paradoxně koronavir
pomohl, protože soubor a nejen
tento, bude hrát i v letních měsících, a tak se dostalo i na nás.
Chtěl byste něco vzkázat
návštěvníkům Multifunkčního centra?
Doufám, že návštěvníci budou navštěvovat naše akce a
sezóna se na podzim rozběhne
na plné obrátky. Vždyť bez nich
by nemělo naše Multifunkční
centrum smysl. Přijďte. Podzim
je našlapaný, protože jsme program doplnili o akce přeložené
z jara. Takže program bude bohatý.
Tak na shledanou u nás
v Městském kulturním klubu
v Hlinsku a na letní scéně
Betlém.
MKK Hlinečan
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Krytý plavecký bazén se pro návštěvníky otevře 1. září 2020.

Hlinecký půlmaraton a osmička

Přírodní koupací biotop
Otevírací doba v případě příznivého počasí:
PO
14:00 – 20:00
ÚT – NE 10:00 – 20:00
Vstupné – celodenní - dospělý 60 Kč/ dítě do 15 let 30 Kč/ dítě do
115 cm zdarma
po 17 h – dospělý 30 Kč/dítě do 15 let 15 Kč

Hlinecký půlmaraton pokračuje v tradici náročné hlinecké pětadvacítky, běží se po zkrácené trati tohoto závodu. Závod je pro
opravdové vytrvalce, kteří si chtějí při běhu užít krásnou přírodu
okolí Hlinska a Žďárských vrchů.
Hlinecká osmička je „vložený závod“ na osm kilometrů pro běžce,
kteří si ještě nevěří na půlmaraton, a pro širokou sportovní veřejnost.
Závody se konají dne 29. 8. a poběží se již 41. ročník. Start obou závodů bude na fotbalovém stadionu v 11 hodin.
Registrace e-mailem do 10. 8. na ivaleszkowova@seznam.cz, nebo
na místě do 10 hodin.
Startovné na půlmaraton je 300 Kč, předem přihlášení závodníci
obdrží startovní tašku, jídlo, medaili.
Startovné půlmaratonu na místě je 300 Kč, závodníci obdrží startovní tašku.
Startovné na hlineckou osmičku je 200 Kč, závodníci předem přihlášení obdrží startovní tašku, medaili, závodníci přihlášení na
místě obdrží startovní tašku.
Vyhlášení a předání cen bude po doběhu všech účastníků, výsledky
budou zveřejněny na stránkách mkhlinsko.wz.cz. První tři závodníci v kategorii obdrží ceny dle možností pořadatele, na závěr se
můžete těšit na tombolu a občerstvení.
MK Hlinsko srdečně zve všechny hobíky i profíky, přijďte si zazávodit!
Josef Leszkow, ředitel závodu, tel. 702 382 594,
email: pepa.leszkow@seznam.cz

Hokejbalový turnaj

Hlinecký kilometr

Dne 27. června proběhl hokejbalový turnaj na zimním stadionu v Hlinsku, za podpory Českomoravského hokejbalového
svazu a partnerů – Mlékárna
Hlinsko, DR. Max v Hlinsku,
EMCO, Hejduk sport, int. obchod Hokejarena, města Hlinska, Infoprint – tiskárenská firma z Pardubic a Kaufland.
Turnaje se zúčastnilo celkem
6 týmů – pořádající tým
z Chrudimi – Jokerit Chrudim,
hokejové týmy HC Hlinska postavily dva týmy, Ježci Heřmanův Městec, Autoskla HAK Pardubice, Piráti z Hradce Králové

1988. V turnaji se nevyhlašoval
vítěz, všechny týmy byly obdarovány stejnými cenami, které
do turnaje darovaly výše uvedené firmy. Tímto bychom ještě
rádi poděkovali HC Hlinsku za
možnost uspořádat tento turnaj
na místním zimním stadionu.
Turnaj měl však i charitativní
rozměr, kdy individuální ceny
předávala maminka Elišky viz.
„Naděje pro Elišku“
Turnaj se vyvedl, děti měly
radost jak ze hry, tak i ze sladkých odměn.
Ondřej Špulák,
Jokerit Chrudim

Běžecký závod „HLINECKÝ KILOMETR“, který se běhá od
roku 2015, ukončil v úterý 16.
června 6. závodem další ročník,
ve kterém závodilo 50 dětí a 1
dospělý. Nejvíce dětí (39) závodilo ve věku od 3 do 9 let.
Vítězové kategorií:
100 m dívky: Sodomková Eliška
a Dušková Gabriela
100 m chlapci: Žaloudek Matyáš
200 m dívky: Krupičková Adéla
200 m chlapci: Tichý Šimon
600 m dívky: Urbánková Va-

nesa
600 m chlapci: Poslušný Ondřej
1km dívky: Kopecká Lucie
1 km muži: Lorenc Marek (čas
2:51,9), 2. Havlík Lukáš (2:54,0).
Všichni běžci dostali pěkné
medaile a věcné ceny.
Pořadatelé závodu Jan Pilný a
Zdeněk Kasal děkují touto cestou všem dětem a rodičům za
účast, MÚ Hlinsko za finanční
podporu a TIC Hlinsko, Mlékárně Hlinsko a J+P Sport za věcné
dary.
Jan Pilný
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