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MÁME KOUPALIŠTĚ!

ZA ČTYŘICET MILIONŮ KORUN bylo v Hlinsku postaveno unikátní koupaliště s biotopem. Ve sto
metrů dlouhém potoce s herními prvky se vyřádí děti, dospělí mohou využít klasický plavecký bazén
se skokanskými stupínky. K dispozici je plážové hřiště, na místě jsou kabinky a občerstvení. Postupně
budou prvky ke hrám a odpočinku přibývat. Ať se vám nové koupaliště líbí! Foto: Radek Pavlík

PŘÍŠTÍ ČÍSLO VYJDE:

Tématem 61. ročníku výstavy
Výtvarné Hlinecko je Itálie v dílech
krajinářů 19. století
Více na straně 5

5. srpna 2020

Slovo starosty
Poslední týdny rozhodně
nelze označit za tuctové. Doznívala opatření proti koronaviru a pak také příroda
nám znovu ukázala, kdo je
tady pánem. Prostě se rozhodla, že do června vloží říjnové počasí i s trochou listopadových teplot. No proč ne.
Lidé se k ní taky vždycky nechovají fér.
Pokud jde ale o naše město,
událostí bylo mnohem víc.
Otevřeli jsme koupací biotop
– o stavbě koupaliště se v
Hlinsku mluvilo 40 let. Rozhodli jsme o výstavbě sportovní haly – také dlouhé roky
v Hlinsku velké téma. Zahájili jsme přípravu zasíťování
dalších více než 30 stavebních parcel na Drachtinách –
investice do budoucnosti
Hlinska. A závěrečné zkoušky
udělali první absolventi prvního oboru (mlékaři) středního odborného vzdělávání,
které vracíme do Hlinska po
zrušení v letech 2005/2006.
Musím říci, že těžko bych
vybíral z uvedených událostí
tu nejdůležitější – biotop,
hala, parcely nebo školství?
Co myslíte? Zdá se až neuvěřitelné, že pro nás tak důležité události se sešly v jeden
okamžik.
Osobně jsem přesvědčený, že
efektivní rozvoj Hlinska a
celého našeho regionu spočívá právě v kombinaci všech
těchto projektů. Jsem proto
rád, že jsme našli odvahu je
realizovat. Vlastně jsou to
takové opakující se zkoušky z
dospělosti – k těm prvním
gratuluji všem maturantům,
kteří je zvládli. A nejenom
jim, ale i nám ostatním přeji
krásné léto. Budu moc rád,
když k odreagování se od
všedních starostí „použijete“
náš nový přírodní biotop.
Mějte úspěšný červenec
a děkuji za podporu.
Miroslav Krčil
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DOTACE POMOHLA

Poděkování
Děkujeme Městu Hlinsku, panu
Havlovi a jeho lidem za sekání,
údržbu a různé opravy na zahradě Mateřské školy Budovatelů. Zároveň děkujeme i hlineckým hasičům za provedení
dezinfekce v celé budově a ve
všech třídách naší mateřské
školy ozonovým čištěním.
Přejeme všem lidem hlavně
zdraví a pokud možno krásné
prázdniny.
Za celý kolektiv Ludmila Vlčková,
ředitelka MŠ Budovatelů

Upozornění

VÍCE NEŽ 3,5 MILIONU KORUN investovalo město Hlinsko do zateplení, nové fasády a rekonstrukce
části vnitřních prostor objektu „Na Zámečku“. Budova s byty a restaurací u mostu přes Chrudimku
nedaleko Poděbradova náměstí tak dostala nový kabát. „Je to další z objektů ve vlastnictví města,
který dáváme do pořádku. Cílem je především snížit náklady na vytápění a na celkový provoz objektu.
Zateplení, nová fasáda a další investice uvnitř budovy, to vše se podařilo i díky dotaci,“ uvedl k projektu starosta Miroslav Krčil.

Hlinsko bude stavět
sportovní halu
Pro všechny sportovce v Hlinsku i v celém regionu a pro
všechny žáky ZŠ Resslova je to
skvělá zpráva. Zastupitelstvo
dalo jednomyslně „zelenou“
stavbě sportovní haly!

VÝZNAMNÝ PROJEKT
„Čeká nás teď hodně práce, ale
musím říct, že mám velkou radost. Je to po stavbě dopravního
terminálu, koupacího biotopu,
nových parcelách pro rodinné
domy na Drachtinách a několika velkých investic do školství a
komunikací další z významných
a potřebných projektů pro
Hlinsko,“ uvedl po jednání zastupitelů starosta Miroslav Krčil.
Hlinecká radnice vyřeší realizací tohoto projektu hned dva
dlouholeté a palčivé problémy
města. Jednak je to chybějící
sportovní infrastruktura a pak

Od 1. 1. 2021
přechází ČEZ
distribuce, a.s.
ze stávajícího
způsobu výlepů plakátů na elektronickou
formu oznámení o plánovaných
přerušeních dodávek elektřiny.
Zaregistrovat se a dostávat informace e-mailem můžete již
dnes na webové adrese:
www.cezdistribuce.cz/sluzba
Další možnosti naleznete na
www.cezdistribuce.cz.

Město dál investuje
do komunikací

také zcela nevyhovující zázemí
ZŠ Resslova.
„Projekt je koncipován tak, že
postavíme plnohodnotnou
sportovní halu s odpovídajícím
zázemím (šatnami, občerstvením, hledištěm atd.) a samozřejmě s patřičnými parametry
hřišť pro halové sporty.

ČERVENEC STARTUJE
Prakticky celá zahrada bude až
k objektu Centrum zastavěna.
Budovy dosavadní staré tělocvičny a školní vily budou
zbourány. Pokud jde o zázemí
pro školu, vzniknou zde dvě
nové třídy, školní šatny, kabinet
tělocviku i technické zázemí
školy a vyřešena bude bezbariérovost,“ vysvětlil starosta Krčil.
Zahájení prací je naplánováno
na začátek července. Půjde-li
vše dobře, hotovo má být v září
2021. (red)

Hlinecká radnice pokračuje i v
letošním roce v investicích do
komunikací. Dokončena už je
například další etapa opravy silnic v místní části Chlum. Naopak
v plném proudu jsou teď práce v
ulicích Rubešova, Drahý Růžek
anebo Za Drahou. „Celkově do
těchto velkých rekonstrukcí vložíme letos zhruba 15 milionů

korun. Další prostředky jsou vyčleněny na drobné opravy. Zároveň už pracujeme na projektech
pro příští rok. Například ulice
Kavánova, Erbenova, Máchova –
zde je stav velmi neutěšený.
Jsme si toho vědomi. Naším cílem je zvládnout jejich rekonstrukce co možná nejdříve,“ řekl
starosta Miroslav Krčil.
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Hlinsko se po čtyřiceti letech dočkalo koupaliště

Hlinecký folkový Špekáček 2020
Vážení přátelé a příznivci folkové hudby, tímto bychom vás
rádi pozvali na letošní jubilejní
dvacátý ročník Hlineckého folkového Špekáčku. Koronavirová
karanténa nás do poslední
chvíle napínala, ale s rozvolňujícími se opatřeními jsme stále
více věřili, že se nakonec festival bude moci uskutečnit. Štěstí
nám přálo, a proto teď můžete
číst tuto pozvánku a těšit se na
shledání se stejně naladěnými

fanoušky zmiňovaného hudebního setkání.
Akce se koná 7. a 8. srpna
opět na letním parketu Cihelka
v Blatně. Letošní narozeninový
program je plný hvězd. V pátek
nám zahrají Strunovrat, Neřež a
písničkář Monty. V sobotu se na
pódiu objeví Roman Horký a
Kamelot, Fukanec, Do větru,
Devítka, Slávek Janoušek s Lubošem Vondrákem a dalšími
hudebními kolegy, Epy de Mye

a jako zlatý hřeb sobotního večera vystoupí Ivan HLAS v Triu
s violoncellistou Olinem Nejezhlebou (známého i z ETC) a
kytaristou Norbim Kovácsem.
Doufáme, že si společně letošní
Špekáček užijeme a že půjde o
opravdu povedené kulatiny.
Všechny podrobné informace
k akci najdete na našich stránkách www.hlineckyfolkovyspekacek.cz.
Roman Hampejs
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První žáci unikátního hlineckého oboru
skládali závěrečné zkoušky
Tradice výroby mléka sahají
v Hlinsku až do roku 1939. Právě
s místní mlékárnou a Gymnáziem K. V. Raise se dohodli před
třemi lety zástupci kraje na
otevření tříletého učebního
oboru mlékař. Historicky prvních závěrečných zkoušek, které se konaly v provozních prostorech mlékárny, se zúčastnil i
radní pro školství Pardubického
kraje Bohumil Bernášek.

UNIKÁTNÍ OBOR
„Závěrečné zkoušky skládali
první tři žáci. Jsem moc rád, že
se nám podařilo podpořit nový
obor mlékař, který je v naší republice unikátní. Podpora
středního školství na Hlinecku
tím však nekončí. V současné
době plánujeme rozšíření výuky

o tříleté obory elektrikář a
truhlář. Reagujeme tak na zájem místních podniků o spolupráci s učňovským školstvím,“
informoval radní Bohumil Bernášek.
„Město Hlinsko vychází těmto plánům vstříc tím, že připravuje prostory pro výuku v bývalé administrativní budově
firmy ETA. Jde o investici za více
než 30 milionů korun,“ dodal
starosta Hlinska Miroslav Krčil.
„Těší nás vzrůstající zájem o
studijní obor mlékař. V současné době už můžeme nabídnout
jen dvě volná místa v prvním
ročníku. Zájemci se mohou
hlásit na naší škole,“ informoval
ředitel gymnázia Rostislav
Dvořáček.
Zdroj: Pardubický kraj

Návrat středního
odborného školství:
odvaha vytváří
příležitost
Když jsme před pěti lety začali
pracovat na obnově středního
odborného školství, mnozí si
klepali na čelo. Vzpomínáte?
A teď složili závěrečné zkoušky
první absolventi prvního oboru
– MLÉKAŘI. A v dalších ročnících studují další žáci.
Dobře si pamatuji, jak jsme
poprvé jednali se zaměstnavateli. Jak jsme poprvé s naším
záměrem seznámili zástupce
Pardubického kraje. Za odvahu
jít do toho společně jim patří
velký dík. Velmi si toho vážím.
Děkuji ale i těm, kteří nás podceňovali, pomlouvali a dokonce
nám házeli klacky pod nohy.
Jejich chování a jednání pro nás
bylo obrovskou motivací. Tehdy
i dnes jsme však především věděli, že děláme správnou věc
pro naše město i celý region –
pro naše děti. Stejně jako gymnázium i střední odborné školství do Hlinska zkrátka patří.
Osobně jsem o tom přesvědčen
na tisíc procent!
A nyní, jak jsme slíbili na za-

čátku, jednáme o otevření dalších dvou oborů v Hlinsku, a to
ELEKTRIKÁŘ a TRUHLÁŘ. Zase
je to o trpělivosti, spoustě
energie, zarputilosti a odvaze.
Pokud se vše podaří, oba obory
bychom rádi otevřeli za rok, ve
školním roce 2021/2022.
Takže vzkaz budoucím deváťákům: Nenechte si tuhle
PŘÍLEŽITOST ujít!
Miroslav Krčil

Rozloučení se školním rokem

Původně předpokládaných čtrnáct dní uzavření škol se velmi protáhlo, nastala doba, na kterou nikdo nebyl připraven. Všichni jsme
se učili zvládnout náročnou situaci. My z Resslovky můžeme
vesměs chválit za přístup většinu žáků a především rodičů.
Část žáků se přece jen do školy vrátila. Žáci 9. ročníků se mohli připravovat na přijímací zkoušky, dále nastoupili někteří žáci 1. stupně a v červnu i někteří z 2. stupně.
Deváťákům přejeme hodně úspěchů při studiu na nových školách a
všem ostatním pěkné a ve zdraví prožité letní prázdniny.
Rádi bychom touto cestou poděkovali všem zaměstnancům školní
jídelny, která v době „koronavirové“ za přísných epidemiologických nařízení a hygienických podmínek poskytovala výborný servis našim žákům 1. stupně a jejich učitelům. Velice si vážíme naší
spolupráce a věříme, že jsme společně tuto netradiční dobu stolování zvládli bez větších problémů. Těšíme se na viděnou s vámi
opět po prázdninách.
Hezké léto přejí žáci a zaměstnanci ZŠ Resslova
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Výstava „Víte, že...“ je ve statku z Mokré Lhoty

Muzeum v přírodě Vysočina
připravilo výstavu, jejímž tématem je naplňování ochrany
nemateriálního kulturního dědictví na úrovni Pardubického
kraje. Výstavu návštěvníci naleznou na Veselém Kopci ve
statku z Mokré Lhoty.
Mohou se zde dozvědět více o
jevech, které jsou do této chvíle
zapsány na Seznamu nemateriálních statků tradiční lidové
kultury Pardubického kraje.
Zároveň připomíná, že některé

tyto statky jsou zapsané také na
podobném seznamu České republiky (Masopustní obchůzky
z Hlinecka, Východočeské loutkářství a Vodění jidáše) a dokonce i na Reprezentativním
seznamu nemateriálního kulturního dědictví lidstva organizace UNESCO (Masopustní obchůzky z Hlinecka, Východočeské loutkářství). Část výstavy
představuje impulsy, které
vedly k celosvětové i regionální
ochraně nemateriálního kul-

turního dědictví. Další části výstavy se již věnují jednotlivým
reprezentantům ze Seznamu
Pardubického kraje. Málokdo si
Pardubický kraj spojuje s představou regionu nabízejícího
bohatství z oblasti tradiční lidové kultury. A je to škoda,
protože i v našem kraji se máme čím pyšnit. Expozice na Veselém Kopci to chce napravit a
ukázat, že i zde lidé udržují některé obyčeje nebo tradiční řemeslné postupy. A tak se zde

například dozvíte informace o
tom, že ve Střemošicích o Neděli velikonoční staví Velikonoční strom, jak to vypadá ve
Vejvanovicích, když se tam slaví
Věneček nebo jak dlouho se již
tradičním způsobem vyrábějí
v Proseči dýmky.
Výstava s názvem Víte, že…
bude na Veselém Kopci k vidění
do konce letošní návštěvnické
sezony – tedy do 31. října.
Ilona Vojancová,
Muzeum v přírodě Vysočina

Čas růží: Zavítejte do parku v „Jungmannce“!
Milí spoluobčané,
nastalo období vrcholného
léta, čas výletů do přírody, houbaření, čas borůvkových koláčů,
a také čas růží.
Rádi bychom vás pozvali při
procházce městem do nevelkého parku v Jungmannově ulici,
kde jsou letos k vidění kvetoucí
keříky růží i další letní květy.
Před dvěma lety jsme se jako
sousedé rozhodli obnovit tento
již dlouho opomíjený park.
V Jungmannově ulici totiž moc
zeleně nemáme. Domy jsou
často těsně u sebe, zahrádky
malé a většinou nejsou situované do ulice.
S povolením vedení města
jsme se tedy dali do zvelebování
parku. Záhony jsme zakládali do
hloubky až tři čtvrtě metru, naváželi novou hlínu, usazovali
keře, vysazovali jarní cibuloviny
i letničky. Na nejobtížnějších
pracích, tedy kopání a dobývání
kamenů, měl hlavní zásluhu
pan Miroslav Kopecký, protože
na místě bývalé stavby to byl
nesnadný úkol. Jemu patří velký
dík, stejně jako patří zahradnici
paní Lence Vlčkové, která nám
velmi pomáhala. V průběhu léta
2018 zaměstnanci města v par-

ku instalovali dvě nové lavičky,
vydláždili chodníček a zabudovali odpadkový koš. Tentýž rok
jsme také od městské zahradnice dostali tři keříky růží.
V listopadu 2018 byla městskými zaměstnanci vedle parku
vysazena k výročí republiky lípa, která z jara vypučela, ale
bohužel ze zatím nezjištěných
příčin nepřežila. V parku pravidelně zaléváme, okopáváme,
plejeme, hubíme mšice a slimáky. Odměnou nám je radost
z každého nového květu.
Letos v květnu se parkem
prohnaly dvě bujné party, které
za sebou zanechaly nemalou
spoušť: polámané keře, pošlapané květy, rozbité sklo a nedopalky cigaret. Vše jsme s lítostí nad necitlivostí některých
lidí uklidili.
Věříme, že čím více obdivovatelů a milovníků květů park
navštíví, tím méně tam bude
těch, kteří jej ničí.
Přejeme vám hezké léto a
když si prodloužíte procházku
z Betléma do „Jungmannky“ do
parku, bude nás to těšit.
Sousedé Jungmannovy ulice
(rodina Kopeckých, Benákova,
Drahošova a M. Tuhý)
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61. VÝTVARNÉ HLINECKO: Z Torbole do Palerma
/ Itálie v dílech krajinářů 19. století
Městské muzeum a galerie
Hlinsko, 20.6. – 20.9., kurátor:
PhDr. Šárka Leubnerová
Výstava 61.Výtvarného Hlinecka zavede diváky na putování po Itálii 19. století, kterou
představuje tak, jak ji na svých
cestách viděli a vnímali čeští
krajináři.
Cesta do Zaalpí byla zvláště
v prvních dvou třetinách 19.
století snem každého studenta
umění. Itálie představovala
sluncem prozářenou jižní krajinu, ale pro Středoevropana také
vzdálené moře a ohromující
sopky, starověké památky a
věhlasná města, jež lákala nejen
svou krásou, ale také slavnými
stavbami, výtvarnými sbírkami
a velkými uměleckými jmény.
V centru zájmu stál Řím se svými kostely, kláštery, paláci, galeriemi a mnoha soukromými
ateliéry těch nejvyhledávanějších evropských umělců, ale
mimořádnému zájmu se těšily i
Benátky, Neapol, Paestum, Capri a sicilské Syrakusy a Agrigento.
Práce umělců, které na těchto
cestách vznikaly, tvoří rozmanitý konvolut; přenesou nás od
vyprahlého hornatého vnitrozemí Campagne k mořskému
pobřeží, představí městské veduty i pohledy na starobylé památky, z nichž mnohé díky
probíhajícím archeologickým
vykopávkám fascinovaly kulturní svět. Tváře italské krajiny
vám představíme v dílech zapůjčených ze státních i soukromých sbírek; mnohá z nich nebyla po dlouhá desetiletí vystavena a byla známa jen ze starších výstavních katalogů nebo
reprodukcí v dobových obrázkových časopisech. Návštěvníci
se tak mohou těšit na obrazy
Josefa Navrátila, Augusta Piepenhagena, Maximiliana
Haushofera, Wilhelma Riedela,
Aloise Kirniga, Jana Nowopackého, Michaela Haubtmanna a
řady dalších.
Výstavu jako každý rok doprovází bohatě ilustrovaný katalog, připravena bude také komentovaná prohlídka s autorkou výstavy (sobota 1. srpna
2020 od 14 hodin).
Výstava je otevřena od soboty 20. června do neděle 20.
září 2020.

Úryvek z katalogu
Š. Leubnerové:
Obrazy italských témat, ať už
to byly krajiny či italizující žánry v krajině, v českém umění 19.
století nezdomácněly natolik,
jak tomu bylo v okolních zemích; cesta na jih byla pro začínající malíře finančně náročná
a její absolvování předpokládalo velkou dávku vůle, trpělivosti
i umělecké píle. Přesto byla Itálie přinejmenším do šedesátých
let nejžádanější destinací a
práce zde vytvořené byly vítanou alternativou na pražských
uměleckých výstavách, kde narušovaly hegemonii alpských
témat, protěžovaných žáky
Haushoferova krajinářského
ateliéru. Italská krajina nebyla
tak dramatická, její charakter
určoval mírně zvlněný terén s
převážně suchou vegetací, navíc
výrazné jižní slunce měnilo kolorit i světelnou povahu malby.
Také záběry na mořská pobřeží
nebo činné sopky, pro Středoevropana značně exotické, byly
sběratelskou obcí velmi vyhledávané. Od osmdesátých let,
kdy se cestování stávalo dostupnějším, vzrostla frekvence
italizujících témat na pražských
výstavách, což na druhou stranu přinášelo jisté přesycení těmito náměty a s tím i pokles jejich umělecké kvality, jak re-

flektovala dobová kritika.
Osobností, která zůstala smutným symbolem pozdní fáze výprav českých umělců do Itálie,
byl Beneš Knüpfer. Jeho tragický osud, související mj. s kritikou jeho italských prací ze
strany mladých recenzentů a
umělců z okruhu Spolku výtvarných umělců Mánes, uzavírá poslední etapu cest našich
umělců 19. století do Itálie.
Mladou generaci na počátku
nového století lákala Paříž,
centrum moderního evropského umění, která se stala pro za-

čínající výtvarníky stejně
vysněnou Mekkou, jakou byl
před osmdesáti lety Řím pro jejich předchůdce. Přesto Itálie a
její umělecké dědictví vstupovaly do vývoje českého umění
intenzívně ve chvílích, kdy se
naše tvorba při hledání vlastní
alternativy modernosti důsledněji vyrovnávala se svými
předpoklady a tradicemi, jak
uvedl Tomáš Vlček v souvislosti
s italskou cestou Jana Preislera
a Antonína Hudečka roku 1902.
A nebylo to zdaleka naposled.
www.mmghlinsko.cz
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Společně za zážitky do Chrudimi i na Vysočinu
Jedny z nejnavštěvovanějších
turistických cílů na východě
Čech, Muzeum loutkářských
kultur v Chrudimi a Muzeum
v přírodě Vysočina, lákají v letošním roce návštěvníky propagační kampaní nazvanou
Společně za zážitky.
V souladu s moderními trendy v prezentaci kulturního dědictví a ve snaze zvrátit nepříznivé dopady koronavirové pandemie na turistický ruch, přichází před letní sezónou Muzeum loutkářských kultur
v Chrudimi a Muzeum v přírodě
Vysočina se spoluprací v podobě společné propagační kampaně. První vlaštovkou této
spolupráce je propagační leták
sloužící i jako volná vstupenka
na jednu z doprovodných akcí.
Návštěvníci, kteří navštíví v letošním nebo příštím roce ex-

pozice Muzea v přírodě Vysočina i Muzea loutkářských kultur
v Chrudimi, budou mít možnost

V rytmu oslav našeho kraje

přijít zdarma na jednu z mnoha
akcí pořádaných oběma institucemi během celého roku. Nabídka bude platná jak pro individuální návštěvníky, tak i pro
rodiny s dětmi až do konce roku
2021.
„Zjistili jsme, že hlavní skupiny našich návštěvníků se od
sebe poměrně liší“, vysvětluje
nápad společně propagovat obě
instituce ředitelka Muzea v přírodě Vysočina Ilona Vojancová.
„Bylo by pro nás jistě velkým
přínosem, pokud by se nám
podařilo motivovat tyto rozdílné skupiny k návštěvě obou
muzeí,“ dodává Ilona Vojancová. Muzeum v přírodě Vysočina
i Muzeum loutkářských kultur
v Chrudimi patří mezi nejstarší
a největší instituce svého druhu
u nás, a ve Východních Čechách
patří mezi nejnavštěvovanější

turistické cíle. Jejich činnost je
také spojena s péčí o lidové tradice a jevy zapsané na seznam
nemateriálního kulturního dědictví lidstva UNESCO. „Spolupráce v oblasti propagace nebo
muzejního vzdělávání se u obou
muzeí přímo nabízí. V rámci
toho, co děláme, existuje mnoho styčných bodů,“ doplňuje
ředitelka Muzea loutkářských
kultur v Chrudimi Simona Chalupová a dodává: „Věříme, že i
díky geografické blízkosti návštěvníci využijí této nabídky a
podpoří obě kulturní instituce
v této nelehké době.“
Společnou propagaci Muzea
v přírodě Vysočina a Muzea
loutkářských kultur podpořilo
Chrudimsko – Hlinecko z.s. s finanční podporou Pardubického
kraje.
Břetislav Oliva.
MLK Chrudim

VZPOMÍNKY
Dne 12. července 2020 uplynuly tři smutné
roky, co nás opustila milovaná manželka,
maminka, babička a prababička,
paní Danuše BARTIZALOVÁ z Holetína.
S úctou a láskou vzpomínají manžel, dcera
Jana a synové Ladislav a Jiří s rodinami.

Dne 5. 6. 2020 by se dožila 70 let
hlinecká fotbalová legenda,
pan Petr POPELKA zvaný „Führer“.
Kdo jste ho znali, vzpomeňte si s námi.
Rodina

Známé hudební kapely, letní
kino a regionální potraviny. To
vše zažijete před Orlovnou v
Hlinsku 8. srpna 2020 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

Dne 9. července 2020 uplyne 25 let od úmrtí
pana Františka SODOMKY.
S láskou vzpomínají manželka
a dcery s rodinami.

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

8| Hlinecké noviny
Centrum Jana XXIII.
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
Aktivity mimo harmonogram
20. července – 24. července – Příměstský tábor
Tábor plný her, soutěží a dobrodružství pro děti od 6 do 15 let s tématem „Lví král“. Tábor se uskuteční v CJ XXIII. a okolní přírodě
formou táborových her. Děti se mohou účastnit samostatně nebo
s rodinným doprovodem. Přihlášky a bližší info na webu tábora
http://cj23.cz. Vedoucí tábora Fanda Hronek, tel.: 605 887 962.
Hospodář tábora L. Pavlišová – 734 435 485.
Informativní schůzka přihlášených před zahájením tábora – neděle 19. července od 15 do 16 hodin.

červenec| 2020
Městské muzeum a galerie
Galerie
do 20. září
61. VÝTVARNÉ HLINECKO
Z Torbole do Palerma / Itálie v dílech českých krajinářů 19. století
PROŠLI ZDEJŠÍ KRAJINOU
Stálá expozice krajinářů nejen Hlinecka
Otevřeno: Út – Pá 9 – 12, 13 -17 h
Muzeum
do 20. září
KAREL LIDICKÝ 1900 – 1976
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
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

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

Areál pivovaru

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

Oddělení pro děti
9 – 12, 13 – 17
9 – 12, 13 – 15
ZAVŘENO
9 – 12, 13 – 15
9 – 12
ZAVŘENO

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

Tel. 469 311 197

Pátek 10. července od 17 h
CHINASKI
Sobota 11. července od 14 h
HARLEJ, ALKEHOL, DOGA

Letní kino – zahrada za Domem dětí a mládeže
2. čtvrtek
21.30 Přes prsty
9. čtvrtek
21.30 Teroristka
14. úterý
21.30 Psí veličenstvo
16. čtvrtek
21.30 Poslední aristokratka
23. čtvrtek
21.30 Chlap na střídačku
28. úterý
21.30 Zakleté pírko
4.8. úterý
21.30 Hodinářův učeň
Vstupné 60/100 Kč.

Svratouch
Sobota 18. července
5. SETKÁNÍ HISTORICKÝCH VOZIDEL U MUZEA
MOTOCYKLŮ
Podrobný program bude zveřejněn na www.muzeumsvratouch.cz.

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

Pátek 24. července od 20.15 h
DIVOKEJ BILL

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

Sobota 25. července od 16 h
TRAUTENBERK,
WALDA GANG

Léto na Betlémě

Pátek 7. srpna od 17 h
ŠKWOR

Kino

BUS zájezd

Orlovna
Sobota 11. července od 15 h
ŠUMAVANKA
Tradiční jarní koncert jihočeské
dechové kapely z Němčic u Netolic. Zpívající kapela ve stylu
Babouků.
Pořádá Orel Jednota Hlinsko.
Vstupné 120 Kč.
Předprodej TIC Hlinsko – tel.:
731 697 418.

Cihelka Blatno
Pátek 24. července od 20 h
BRUTUS
taneční zábava

Středa 8. července od 17 h
TŮDLE NŮDLE
ANEB ROŠŤAČÍME S DĚTMI
Divadlo Scéna Kuřim
Středa 22. července od 17 h
O HONZOVI
Divadlo SemTamFór Slavičín
Vstupné: děti do 12 let zdarma,
dospělí 50 Kč, prodej vstupenek
na místě.

Olšinky
Sobota 11. července od 8.15 h
MEMORIÁL F. AKRMANA
A J. KUDLÁČKA
23. ročník turnaje neregistrovaných tenistů.
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Bazén a koupací biotop
Krytý plavecký bazén se pro návštěvníky otevře 1. září 2020.
Přírodní koupací biotop
Otevírací doba v případě příznivého počasí:
PO
13:00 – 20:00 h
ÚT – NE 10:00 – 20:00 h
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

Nasavrky – Země Keltů
28. července – 1. srpna
LUGHNASAD 2020
Festival keltské kultury
Návštěvníci se mohou těšit na velmi oblíbené ukázky keltských
řemesel, hry a soutěže, tradiční trhy i na koncerty tematických
kapel.
V rámci festivalu budou řezbáři s motorovou pilou řezat dva Kelty
v nadživotní velikosti. V pátek a v sobotu bude program obohacen
o speed carving, kdy výtěžek s vyřezaných soch půjde na dobročinné účely. Tato akce se uskuteční před branami skanzenu a bude
bezplatná.
Kromě této velké akce můžete navštívit Keltský skanzen v Nasavrkách v červenci každý den kromě pondělí od 9 do 18 hodin.
Více o nás na www.zemekeltu.cz

Kameničky
do 30. srpna
GALERIE ANTONÍNA SLAVÍČKA
Otevřeno: Út – Ne 10 – 12, 13 – 17 h
– budova bývalé fary –
do 21. července
LYDIE NĚMEC
Výstava obrazů
28. července – 30. srpna
JIŘÍ VOSIČKA
Výstava obrazů
Otevřeno: Út – Ne 10 – 12, 13 – 17 h
– výstavní síň obecního úřadu –

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-
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Muzeum v přírodě Vysočina
VESELÝ KOPEC
S ohledem na opatření v souvislosti s šířením nákazy COVID-19
jsou programy zrušeny.
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
do 31. října
VÍTE, ŽE ….
Výstava ve statku z Mokré Lhoty přibližující jevy zapsané na Seznam nemateriálních statků tradiční lidové kultury Pardubického
kraje.
Návštěvní doba:
Od úterý do neděle v době od 9 do 18 h.
BETLÉM HLINSKO
do 31. 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.
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 8.30 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

GRATULACE JUBILANTŮM
S účinností od 1.7. se obnovují
dočasně pozastavené osobní
návštěvy zástupců občanských
komisí u našich jubilantů, a to i
u těch, kteří své narozeniny

(70., 75., 80., 85. a 90.+) oslavili
v době nouzového stavu.
Marta Nováková,
tajemnice MÚ
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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.
Koupím byt 2+1 nebo 3+1 v Hlinsku. Tel.: 724 357 476.
Prodám smrkové palivové dřevo, řezané v 1 m. Cena 600 Kč/m³.
Lokalita Svratka. Tel.: 721 876 816.
Prodám dvoukolovou malou kárku a nepoužitý tlakový hrnec.
Vše levně. Tel.: 776 116 597.
Hledám pracovitou hospodyni na soukromou zemědělskou farmu.
Práce v kuchyni, na zahrádce, v lese, v domácnosti. S ubytováním.
Ve Ždírci nad Doubravou. Tel.: 721 876 816.
Prodám téměř nepoužitou zdravotní matraci, šířka 140 cm. Původní cena 5 000 Kč, nyní 500 Kč. Spěchá. Tel.: 737 957 885.
Prodám ročního čistokrevného berana plemene Suffolk k chovu.
Očkovaný a odčervený, zvyklý chodit na ohlávce. Registrovaný
chov. Cena 3 000 Kč. Tel.: 728 189 093.
Prodám zvětšovák typ OPEMUS, toaletní skříňku a stavební kámen. Levně. Tel.: 776 777 105.
Koupím Zetor 6911 nebo 3011, i nepojízdný. Tel.: 728 189 093.
Prodám 3 fázový motor 380 V; dětské kolo 3 – 6 let; kolo na auto
vel. 195/50 R15, vzorek 80%; propanbutanovou lahev.
Tel.: 721 585 091.
Prodám psací stůl se židlí. Tel.: 775 28 05 59.
Prodám starší kufříkový šicí stroj, cena 1.500 Kč. Tel.: 605 487 335.
Prodám elektrotříkolku. Cena dohodou. Tel.: 721 761 330.

J. TEPLÝ HLINSKO

èištìní
kobercù
a èalounìného
nábytku

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

NEJRYCHLEJŠÍ PÙJÈKA
do výše 70 000 Kè
Peníze ještì dnes
Tel.: 775 148 887

rozmìr 9,8
x 7 cmLÉTO 2020
KOLEKCE

- 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
PROVÁDÍME
- oplocení pozemkù (vè. kopání dìr, betonáž)
- pletivo alugreen, pvc
- prùmyslové panely

Sleva na zabarvovací
a barevná brýlová
skla Hoya
Optika Petøíkovi
Dvoøákovo nábø. 269, Hlinsko
Pondìlí - Pátek 8,00 - 17,00, Sobota 9,00 - 11,00
Tel.: 736 535 055 a na

NABÍZÍME
- výrobu a montáž branek, pojezdových bran
vèetnì el. pohonu
- výrobu ocelových pøístøeškù, kontejnerové klece
- kovové zábradlí, møíže, rošty a jiné zámeènické práce

Ke každé zakázce konzultace
et
a rozpoèet zdarma.
5l
2
e

Informace na tel.: 777 706 260

x
Pra
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Návštěvní řád přírodního
koupacího biotopu Hlinsko
Vlastník: Město Hlinsko
Provozovatel:
Sportoviště města Hlinska, s.r.o.
Tento návštěvní řád slouží k dodržování platných
předpisů o ochraně zdraví a bezpečnosti
návštěvníků přírodního koupacího biotopu a musí
být v době provozu areálu bezpodmínečně
dodržován. Všichni návštěvníci jsou povinni se ve
vlastním zájmu s tímto návštěvním řádem
seznámit.
1/ Všeobecné informace
Okamžitá kapacita areálu činí maximálně 700
osob. Provozovatel si vyhrazuje právo při
naplnění této kapacity omezit nebo zakázat vstup
do areálu do té doby, než se kapacita uvolní.
2/ Vstup do areálu biotopu
 biotop je otevřen v letní sezóně. Provoz je
podmíněn povětrnostními vlivy, dostatečnou
teplotou vody a vzduchu.
 koupání v biotopu je na vlastní nebezpečí
 vstup do areálu je povolen pouze s platnou
vstupenkou, kterou vydává pokladna.
 denní vstupenka platí pouze v den jejího
vydání a pro jeden vstup. Bez platné
vstupenky bude návštěvník z areálu vykázán.
 zakoupením vstupenky a vstupem do areálu
se každý návštěvník dobrovolně zavazuje
dodržovat tento návštěvní řád a pokyny
odpovědných pracovníků provozovatele.
 dětem mladším 10 let je návštěva biotopu
povolena pouze v doprovodu osoby starší 18
let. Tato osoba zodpovídá za jejich
bezpečnost a nenechává je bez dozoru.
3/ Provozní pokyny pro návštěvníky
 návštěvníci si mohou cenné věci odložit do
bezpečnostních skříněk, které jsou k tomuto
účelu umístěny u hlavního vstupu. Za ztrátu
peněz a cenných předmětů návštěvníků
provozovatel neručí. Všechny předměty
nalezené v prostorách areálu je nálezce
povinen odevzdat plavčíkovi, popřípadě
v pokladně.
 návštěvníci jsou povinni používat čistý a
slušný koupací oděv a dodržovat zásady
hygieny.
 každý návštěvník je povinen před vstupem do
biotopu použít sprchy. Při sprchování se
nesmí použít mýdlo, šampón apod.
 v zájmu vlastní bezpečnosti jsou neplavci
nebo méně zdatní plavci povinni koupat se
jen v prostorách vyhrazených pro neplavce a
dbát pokynů plavčíka.

 návštěvníci areálu se musí ve vlastním zájmu
pohybovat opatrně na hladkých a mokrých
podlahách a na nerovném terénu a vyvarovat
se tak uklouznutí, pádu a následnému úrazu.
 provozovatel biotopu nenese odpovědnost za
škody, poranění a úrazy, které si návštěvníci
způsobili sami svojí neopatrností nebo
nedodržením tohoto řádu.
 návštěvníci areálu jsou povinni dbát o vlastní
bezpečnost
a
bezpečnost
ostatních
koupajících.
 návštěvníci musí dodržovat stanovenou
provozní dobu. Zůstávat v areálu biotopu a
používat jeho zařízení mimo tuto dobu není
dovoleno.
4/ Vyloučení z návštěvy
Z prostor areálu bude bez nároku na vrácení
vstupného vykázán každý, kdo přes napomenutí
poruší ustanovení tohoto návštěvního řádu nebo
neuposlechne pokynů odpovědného pracovníka
(vedoucího biotopu, plavčíka apod.), vstoupí do
prostor návštěvníkům nepřístupným, opije se
nebo se chová jiným nepřístojným způsobem.
Neopustí-li v takových případech návštěvník areál
na vyzvání, je zaměstnanec provozovatele
oprávněn rušitele vyvést, případně požádat
o pomoc Policii ČR nebo Městskou policii.
5/ V areálu biotopu je zakázáno
 pohybovat se v areálu bez platné vstupenky
 pro koupání používat jiný oděv než k tomu
určený
 chovat se způsobem, který ohrožuje osobní
bezpečnost a pořádek, nebo hlukem rušit klid
 volat o pomoc bez vážné příčiny
 vzájemně se potápět, srážet a vhazovat
druhé osoby do vody, pobíhat po ochozu
bazénu a skákat do vody mimo místa
vyhrazená
 vstupovat
do
prostor
návštěvníkům
nepřístupných
 svévolně znečišťovat vodu v prostoru pro
koupání i ostatní prostory biotopu (a to např.
pliváním, odhazováním odpadků, používáním
mýdla, praním prádla apod.)
 kouřit v celém areálu přírodního biotopu
(včetně vnitřních prostor objektů)
 zdržovat se v kabinách mimo nezbytně
nutnou dobu k převlékání
 brát do areálu psy nebo jiná zvířata
 přinášet hořlaviny, chemikálie či jiné
nebezpečné látky, používat vařiče a otevřený
oheň
 vnášet do areálu skleněné předměty a jiné
předměty ohrožující bezpečnost návštěvníků
 vstupovat do areálu s jízdními koly.
 neoprávněně používat záchranné předměty
první pomoci.
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 pohybovat se v prostoru čistící laguny
 koupat v biotopu batolata do věku 6 měsíců
 koupat děti od 6 měsíců do 3 let bez plaveček
s přiléhavou gumičkou kolem nohou
 vstupovat do areálu biotopu se zvýšenou
teplotou,
zánětem
očních
spojivek,
nakažlivými nebo odpor budícími chorobami,
kožními parazity nebo vyrážkami, chorobami
provázenými výtokem např. hnisu apod., dále
bacilonosičům střevních chorob, osobám
nacházejícím se v karanténě pro výskyt
nakažlivé nemoci v kolektivu, členům rodin
nebo příslušníkům domácností, v nichž se
vyskytla nakažlivá choroba a kde nemocný
není od ostatních osob izolován, osobám
zahmyzeným atd.
 vstupovat do areálu s viditelnými známkami
požití alkoholu a jiných omamných látek
6/ Závěrečná ustanovení
 pro poskytnutí první pomoci při úrazech,
poranění či nevolnosti je určeno viditelně
označené místo se skříňkou první pomoci,
které je umístěno v prostorách pokladny.
První
pomoc
poskytuje
vyškolený
zaměstnanec provozovatele biotopu, plavčík,
který v případě potřeby zavolá lékaře.
 poškození nebo rozkrádání majetku biotopu
je trestné podle příslušných předpisů
o ochraně majetku. I jiné porušování tohoto
řádu může být stíháno podle příslušných
trestních předpisů.
 za znečištění vody a za svévolně poškozené
zařízení biotopu bude od viníka požadována
náhrada vzniklé škody v plném rozsahu.
 v případě nedodržování tohoto návštěvního
řádu bude viník z areálu vykázán.

PROVOZNÍ DOBA BIOTOPU
v případě příznivého počasí
PO
ÚT – NE

14:00 – 20:00
10:00 – 20:00

Provozovatel si vyhrazuje právo
na změnu provozní doby.

CENÍK
Vstupné celodenní
Dospělý .....................60,- Kč
dítě do 15 let ........... 30,- Kč
děti do 115 cm ........ zdarma
ZTP – dospělý ........... 30,- Kč
ZTP – dítě ................. 15,- Kč
Rodinné ..................150,- Kč (2 + 2)
Sleva po 17 hodině
Dospělý 30,- Kč / dítě do 15 let 15,- Kč
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